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Penguatan Wewenang
KOMNAS HAM: Elemen
Penting untuk Memperkuat
Human Rights Defender

Situasi para Pembela HAM (Human
Rights Defender) hingga saat ini masih sangat memprihatinkan. Pasalnya para
Pembela HAM kerap mengalami ancaman dan/atau serangan atas kegiatan
yang mereka lakukan di bidang penegakan Hak Asasi Manusia. Komisi Nasional
Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebagai state auxilliary agency yang
memiliki constitutional importance dibekali dengan kewenangan untuk
mengatur dirinya dengan mengeluarkan sebuah produk, yang dapat berbentuk
keputusan, peraturan dan sebagainya. Dalam upaya mendorong dan
memperkuat perlindungan terhadap para pembela HAM, Komnas HAM dan
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dengan dukungan
Kemitraan (Partnership) menginisiasi serangkaian kegiatan, salah satunya
dengan menyusun penelitian yang mengidenti�kasi lebih jauh kewenangan
Komnas HAM dalam menetapkan peraturan Komnas HAM dan sifat mengikat
peraturan tersebut kepada pihak ketiga. Bagaimana strateginya? Baca
selengkapnya disini.

Global Partnership

Panjab University, India

Kolaborasi Peneliti 3 Negara
Bahas 'Gender Sensitive
Response to Covid-19'

https://fh.unair.ac.id/penguatan-wewenang-komnas-ham-elemen-penting-untuk-memperkuat-perlindungan-terhadap-para-pembela-ham/
http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f663064396c34
https://fh.unair.ac.id/
https://fh.unair.ac.id/penguatan-wewenang-komnas-ham-elemen-penting-untuk-memperkuat-perlindungan-terhadap-para-pembela-ham/
https://fh.unair.ac.id/penguatan-wewenang-komnas-ham-elemen-penting-untuk-memperkuat-perlindungan-terhadap-para-pembela-ham/
https://fh.unair.ac.id/dosen-fh-unair-paparkan-risetnya-tentang-gender-sensitive-response-di-masa-pandemi-covid-19/


Pandemi Covid-19 yang masih
melanda di penjuru dunia
menimbulkan berbagai macam
dampak ekonomi dan sosial seperti
melemahnya roda perekonomian,
berkurangnya kesempatan kerja,
sampai keterbatasan mendapat akses
pendidikan. Tak berhenti disitu, Covid-
19 juga membawa dampak bagi

kehidupan sosial sebagian besar perempuan di Indonesia.

Berangkat dari hasil risetnya tentang gender equality, Amira Paripurna, S.H.,
LL.M., Ph.D. hadir sebagai pembicara dalam “International Webinar on Gender
Sensitive Response to Covid-19: Best Practices” yang diadakan oleh Panjab
University, Chandigarh, India. Tidak sendiri, Amira Paripurna, S.H., LL.M., Ph.D.
ditemani Prof. Raj Kumar, Vice Chancellor, Panjab University dan Sebastian
Lafrance, Crown Prosecutor Counsel, Canada sebagai pembahas dalam webinar
tersebut. Baca selengkapnya disini.

Department of Criminology and Forensic
Studies Discipline, University of KwaZulu-
Natali, South Africa

Nailing It On The Head With
Free Internet Advertising

Berkecimpung di dalam dunia
akademik, tentunya tidak asing
dengan istilah penelitian ilmah. Tidak hanya para mahasiswa, para pengajar pun
aktif dalam kegiatan penelitian ilmiah. Tidak sekadar melakukan riset, penelitian
ilmiah mempunyai metode tersendiri. Berangkat dari pentingnya memahami
metode penelitian ilmiah, Amira Paripurna, S.H., LL.M., Ph.D. hadir membagikan
ilmunya pada guest lecture di Department of Criminology and Forensic
Studies Discipline, University of KwaZulu-Natali, Afrika Selatan.

Membawakan topik “How to conduct a successful, quality desktop study”
Dosen Bagian Hukum Pidana FH UNAIR ini menjelaskan tentang metodologi
penelitian non-empiris. Dalam acara yang berlangsung pada Jumat (4/6/21), Dr.
Amira menjelaskan tentang apa itu desk research atau yang biasa dikenal
dengan sebutan secondary research, kemudian apa saja fungsi dan hal-hal
penting dari desk research. Baca selengkapnya disini.

Kelas Alumni

Dr. Pung Karnantohadi, S.H., M.Si., M.H.
(Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa
Timur)

Karakteristik Pajak Daerah
dan Dampak Covid-19 pada
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Tort Law, Company Law & International Enviromental Law

Konsep Perbuatan
Melanggar Hukum
ala Hukum
Belanda

Indonesia adalah negara
dengan civil law system
yang identik dengan
model kodi�kasi hukum.
Banyak produk hukum
Indonesia yang
mengacu pada hukum
di Belanda, seperti
halnya dalam civil code
atau kitab undang-
undang hukum
perdatanya. Walaupun
pengaturan hukum
perdata di Indonesia
menganut pengaturan
hukum Belanda, namun
dalam
perkembangannya

Perlindungan
Pemegang Saham
Berdasarkan
Australian Law
Hukum perseroan di
Australia
memperbolehkan
pemegang saham atau
mantan pemegang
saham untuk bertindak
atas nama perseroan
dengan menggugat
direksi di pengadilan.
Tindakan tersebut lebih
dikenal sebagai
statutory derivative
action sebagai mana
diatur dalam Section
236 dan 237 Australian’s
Corporations Act 1998. 

Demi memberikan
pemahaman yang lebih

Pengaturan
Pengendalian
Polusi:
Perbandingan
antara Indonesia-
Malaysia

Perbandingan hukum
lingkungan antara
Malaysia dengan
Indonesia inilah yang
sedang dibahas pada
perkuliahan tamu yang
digelar oleh Fakultas
Hukum Universitas
Airlangga dengan
menghadirkan Dr. Siti
Hafsyah Idris dari
Faculty of Law,
Universiti Teknologi
MARA, Malaysia. 

Pajak Daerah

Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak terlepas dari kewajiban membayar
pajak. Pajak merupakan kontribusi yang wajib dibayarkan oleh seseorang atau
badan kepada negara. Dalam hal ini, pajak dibagi menjadi dua jenis yakni pajak
pusat dan pajak daerah. Pajak pusat ditetapkan oleh pemerintah pusat yang
digunakan untuk membiayai kepentingan negara, seperti pajak penghasilan
dan pajak pertambahan nilai.

Sedangkan pajak daerah adalah kontribusi wajib seseorang atau badan kepada
daerah. Pajak daerah digunakan oleh pemerintah daerah untuk menjalankan
program kerjanya, dan digunakan untuk pembangunan daerah. Pajak daerah ini
dibagi lagi menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Guna memahami
lebih jauh tentang pajak daerah, Dr. Pung Karnantohadi, S.H., M.Si., M.H., hadir
dalam kuliah bersama alumni dengan membawakan topik “Pajak daerah dan
Retribusi daerah”. Baca selengkapnya disini.

Guest Lecturer Series
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pengaturan hukum
perdata di kedua negara
ini mengalami
perkembangan
sehingga terdapat
perbedaan dalam
penerapannya.

Berangkat dari hal
tersebut, Prof. dr. Tineke
Lambooy LL.M., Profesor
hukum korporasi di
Nyenrode Busines
Universiteit, Belanda
dan Andreas Hösli, LL.M.,
attorney-at-law hadir
dalam guest lecture
untuk membahas
perbandingan antara
Perbuatan Melanggar
Hukum (PMH) yang ada
di Indonesia dan di
Belanda, dengan
memberikan contoh
kasus Milieudefensie et
al v. Royal Dutch
Sell. Baca kasus
selengkapnya disini.

komprehensif,
mahasiswa yang hadir
diajak untuk
mendiskusikan putusan
atas kasus Ebrahimi v
Westbourne Galleries
Ltd (1973) AC 360.
Setelah mahasiswa
mendiskusikannya,
beliau memberikan
penjelasan bahwa
putusan tersebut
menjadi preseden
penting yang kaidah
hukumnya di kenal
dengan istilah “Just and
equitable ground for
winding up”.

Pembahasan dari Dr.
Grace Li (School of Law
University of
Technology Sydney)
berlanjut pada tata
kelola perusahaan. Baca
selengkapnya disini.

Menurutnya, hukum
yang berlaku di Malaysia
pasti akan sangat
berbeda, mengingat
bahwa sistem hukum
yang berlaku di Malaysia
adalah Common Law
System, sedangkan di
Indonesia
menggunakan Civil Law
System. Selain itu,
Malaysia sebagai negara
federasi tentu akan
memiliki hukum yang
berbeda dengan
Indonesia sebagai
negara kesatuan. 

Hukum yang berlaku di
Malaysia terbagi
menjadi dua yaitu,
berlaku secara federal
dan berlaku hanya untuk
negara bagian tertentu.
Hukum yang berlaku
juga terbagi menjadi
dua bentuk yaitu,
hukum tertulis seperti
Environmental Quality
Act 1974 dan hukum
tidak tertulis seperti
putusan
pengadilan. Baca
selengkapnya disini.
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Laksamana Pertama Kresno Buntoro, S.H.,
LL.M., Ph.D, (Kepala Dinas Hukum TNI AL)

Permasalahan Hukum Di

Immanuel A. Indrawan, S.H, LL.M.
(Commercial Law Advocate)

Ship Arrest Sebagai Jaminan

Law of the Sea & Maritime Law

https://fh.unair.ac.id/kuliah-tamu-hukum-perikatan-belajar-tentang-konsep-perbuatan-melanggar-hukum-berdasarkan-hukum-negara-belanda/
https://fh.unair.ac.id/perlindungan-pemegang-saham-dalam-prespektif-hukum-perseroan-yang-berlaku-di-australia-2-2/
https://fh.unair.ac.id/pengaturan-pengendalian-polusi-perbandingan-antara-malaysia-dan-indonesia/
https://fh.unair.ac.id/
https://fh.unair.ac.id/memahami-keabsahan-berkontrak-dari-sudut-pandang-civil-law-system/
https://fh.unair.ac.id/kuliah-tamu-mengenal-permasalahan-hukum-di-laut-dan-upaya-penyelesaian-sengketanya/
https://fh.unair.ac.id/kuliah-tamu-hukum-maritim-belajar-tentang-ship-arrest-sebagai-jaminan-atas-cargo-claims/
https://fh.unair.ac.id/kuliah-tamu-hukum-maritim-belajar-tentang-ship-arrest-sebagai-jaminan-atas-cargo-claims/


laut dan Upaya Penyelesaian
Sengketanya

Sebagai negara kepulauan yang
dikelilingi lautan luas, selat Indonesia
digunakan sebagai jalur pelayaran
dan perdagangan internasional.
Beberapa di antaranya adalah Selat
Sunda yang menghubungkan pulau
Sumatera dan Jawa, serta Selat
Lombok yang menghubungkan pulau
Bali dan Lombok. Berbicara tentang
jalur pelayaran dan perdagangan
internasional, pastinya tidak terlepas
dari adanya selisih paham hingga
mengakibatkan sengketa.

Menyoal hal tersebut, Laksamana
Pertama Kresno Buntoro, S.H., LL.M.,
Ph.D, hadir dalam Kuliah Tamu
Hukum Laut. Kepala Dinas Hukum
TNI AL (Kadiskumal) ini memaparkan
tentang “Penyelesaian Sengketa
dalam Hukum Laut.” Kuliah tamu
hukum laut ini tidak hanya dihadiri
oleh mahasiswa FH UNAIR, namun
juga dihadiri oleh alumni FH UNAIR
dan mahasiswa dari universitas
lain. Baca selengkapnya disini.

atas Cargo Claims

Dalam kaitannya dengan era
globalisasi, perdagangan
internasional, serta visi untuk
menjadikan Indonesia sebagai poros
maritim dunia, pembahasan terkait
dengan hukum maritim menjadi
semakin sering diperbincangkan.
Hukum maritim sendiri adalah
hukum yang mengatur berbagai
kegiatan manusia di laut. 

Hukum maritim adalah bagian tak
terpisahkan dari hukum laut yang
secara umum diatur dalam United
Nations Convention on the Law of the
Sea (UNCLOS). Salah satu isu yang
diatur di dalam hukum maritim
adalah pelayaran dalam arti
pengangkutan barang dan orang
melalui laut. Hal ini tentu saja akan
sangat erat dengan kegiatan manusia
sehari-hari di masa sekarang,
terutama pada situasi perdagangan
barang yang membutuhkan
pelayaran sebagai moda
pengangkutan.
Menghadirkan Immanuel A. Indrawan,
S.H, LL.M., membahas tentang Ship
Arrest sebagai bagian dari Cargo
Claims. Baca selengkapnya disini.
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