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FH UNAIR-SKK
MIGAS Bahas RUU
MIGAS Sebagai
Payung Hukum
Perbaikan Tata
Kelola Minyak dan
Gas Bumi di
Indonesia
Dalam kisaran periode
sepuluh tahun terakhir,
lifting minyak dan gas
bumi mengalami
kecenderungan untuk
terus menurun. Hal ini
patut menjadi perhatian
dan dilakukan evaluasi
untuk mendapatkan
sumber masalah dan
solusinya. Salah satu
solusi yang dianggap
perlu adalah melalui
kegiatan eksplorasi dan
penemuan lapangan
baru. 

10 Tahun UNGPs:
Pakar FH UNAIR
Bahas Kondisi
Terkini Bisnis dan
HAM di Indonesia
10 tahun sudah UNGPs
menjadi panduan bagi
bisnis untuk
menegakkan nilai-nilai
penghormatan HAM
dalam lingkup bisnis.
Namun, saat uini banyak
perdebatan dengan
mulai dipertanyakan
eksistensi
pengimplementasiannya.
Mengutip hasil kajian
dosen sekaligus peneliti
Bisnis dan HAM, Iman
Prihandono, Ph.D
menekankan bahwa
UNGPs adalah instrumen
yang membutuhkan
keterlibatan seluruh
pemangku kepentingan
dalam implementasinya,

Dosen FH UNAIR
Berikan Masukan
RUU Larangan
Minuman
Beralkohol: Upaya
Memberikan
Kepastian &
Perlindungan
Hukum Kepada
Masyarakat
RUU Larangan Minuman
Beralkohol masuk
kedalam Porgram
Legislasi Nasional.
Pembahasannya selalu
memunculkan pro dan
kontra. Terdapat
pandangan bahwa
memasukkan termin
“Larangan” pada judul
sudah tepat dikarenakan
prinsip utama yang
tercantum adalah
pelarangan. Sedangkan
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Namun, upaya tersebut
perlu untuk
diintensifkan dengan
memberikan
kemudahan dan
perbaikan tata kelola.
Berbagai langkah terus
dikebut seperti
pembentukan
Rancangan Undang–
Undang Minyak dan Gas
Bumi sebagai payung
hukum terhadap seluruh
kegiatan yang
menyangkut migas di
Indonesia. 

Dalam mendukung
upaya pembentukan
Rancangan Undang–
Undang Minyak dan Gas
Bumi, Fakultas Hukum
Universitas Airlangga
bekerja sama dengan
Satuan Kerja Khusus
Pelaksana Kegiatan
Usaha Hulu Minyak dan
Gas Bumi (SKK Migas).
Baca selengkapnya
disini.

karena itu kekuatan
UNGPs bergantung pada
proses dialog,
pemahaman, dan
kemauan untuk terus
belajar dan memperbaiki
kesalahan.

Sebagai respon 10 tahun
UNGPs, Dr. Iman hadir
sebagai pemantik diskusi
yang berjudul “Satu
Dekade Implementasi
UNGPs di Indonesia:
Mengukur Kemajuan dan
Tantangannya di
Berbagai Sektor” yang
diselenggarakan
Lembaga Studi &
Advokasi Masyarakat
(ELSAM) bekerja sama
dengan International
NGO Forum on
Indonesian Development
(INFID), Human Rights
Working Group (HRWG),
Konsil LSM Indonesia,
Foundation for
International Human
Rights Reporting
Standards
(FIHRRST). Baca
selengkapnya disini.

pandangan lain
beranggapan bahwa hal
itu tidak tepat karena
masih terdapat
pembolehan pada
kepentingan terbatas.
Demikian pendapat
yang disampaikan
oleh Dr. M. Syaiful
Aris. Berkaitan dengan
isu larangan minuman
beralkohol yang
melanggar HAM dan
sebagai bentuk masuk
sebagai hak asasi
manusia yang
tergolong sebagai
derogable right,
sehingga
pembatasannya dapat
dilakukan asal sesuai
dengan yang diatur
dalam Pasal 28J ayat (2)
UUD NRI 1945, yaitu
dengan Undang–
Undang” ujarnya. Baca
selengkapnya disini.

Law & Technology Corner

Pentingnya Memahami
Kekerasan Berbasis Gender
Online, Mulai dari
Pencegehan sampai
Pengaduan

Memasuki era serba digital yang
serba online, banyak sekali kegiatan
yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari ancaman
kejahatan. Seperti yang sering terjadi akhir-akhir ini, banyak terjadi kekerasan
berbasis gender secara online. Menyikapi hal ini, Dr. Ninik Rahayu, S.H., M.S.,
Tenaga Profesional Hukum dan HAM Lemhanas RI 2021 hadir membagikan
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ilmunya dalam Law &Technology Discussion Series yang bertajuk “Politik
Hukum Penghapusan Kekerasan Berbasis Gender Online: Sexual Harassment di
dunia digital”.

Dalam Webinar yang dipandu Amira Paripurna, S.H., LL.M., Ph.D ini, Dr. Ninik
memaparkan tentang kekerasan terhadap perempuan yang merupakan
Kekerasan Berbasis Gender (KBG). KBG adalah kekerasan yang secara spesi�k
dialami oleh perempuan karena adanya relasi gender yg tidak setara. Ini
merupakan salah satu bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Tak hanya
perempuan, laki-laki juga dapat mengalami KBG apabila ia menjadi minoritas
dan pengaruh perempuan lebih dominan.

Dalam penjelasannya, mantan Komisioner Komnas Perempuan ini menjelaskan
gender sebagai salah satu struktur sosial yang didasarkan pada adanya
karakter, peran dan fungsi tertentu. Berbeda dengan jenis kelamin yang
perbedaannya lahir secara alamiah berdasarkan organ dan fungsi reproduksi
dari manusia. Baca selengkapnya disini.

Student's Podium

ALSA LC UNAIR

Potensi Pelanggaran HAM
Selama Pandemi Covid-19 di
Kawasan Asia Tenggara

Pandemi Covid-19 yang telah lebih
dari setahun melanda seluruh penjuru

dunia, memberikan perubahan kepada pola hidup manusia. Perubahan tersebut
tentu saja sangat berpengaruh terhadap upaya-upaya penghargaan,
perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Salah satu wilayah regional
yang terdampak adalah Asia Tenggara. Hal ini tampak pada berbagai
permasalahan menyangkut hak asasi manusia yang semakin bermunculan,
seperti kudeta militer di Myanmar, demonstrasi pro-demokrasi di Thailand,
penerapan “lockdown” di Malaysia, dugaan pelanggaran hak asasi manusia di
Indonesia, dan masih banyak lagi yang tersebar di berbagai negara.

Dr. R. Herlambang P Wiratraman., S.H., M.A. sebagai peneliti pada Human
Rights Law Studies, Fakultas Hukum Universitas Airlangga mendalilkan
berbagai permasalahan hak asasi manusia yang terjadi selama masa pandemi
Covid-19. Menurutnya, pandemi telah menjadi alat justi�kasi bagi pemerintah
untuk membatasi hak asasi manusia tertentu. Pembatasan tersebut biasanya
berbentuk isolasi, karantina, dan larangan pergerakan. Secara umum hal
tersebut berpotensi melanggar hak atas kebebasan. Seharusnya, aturan-aturan
darurat di masa pandemi, tidak menjadi sampul untuk melakukan tindakan-
tindakan represif pemerintah terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh
seseorang. Baca selengkapnya disini.

Guest Lecturer Series
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2-16 Agustus 2021

Pendidikan Khusus Profesi
Advokat (PKPA) Angkatan

Dr. Azni Bt Mohd Dian (Faculty of Law
Universiti of Technology MARA (UiTM),
Malaysia)

Hasil Reformasi Hukum
Pertanahan di Malaysia
Berjalan Efektif, Apa yang
Perlu Kita Ambil?

Dengan topik Landreform in Malaysian Law Perspective,  Dr. Azni Bt Mohd
Dian dari Faculty of Law Universiti of Technology MARA (UiTM), Malaysia
mengawali  kelasnya dengan memberikan de�nisi dari land management atau
tata kelola pertanahan. Dijelaskan oleh Dr. Azni, manajemen tanah berkaitan
erat dengan good land governance dan effective land administration system,
dimana kedua unsur tersebutlah yang memastikan managemen tanah dapat
berjalan dengan baik. 

Terkait governance atau tata pengurusan sendiri dimaksudkan sebagai
bagaimana permasalahan tanah bersamaan masyarakat dikelola dan
bagiamana mengatur prioritas dan kepentingan dari berbagai kelompok.
Kurangnya tata pengurusan tanah dapat menimbulkan masalah yang serius
pada administrasi tanah dan kehilangan kepercayaan pada sistem yang berlaku.
Lebih lanjut, sistem administrasi merujuk pada proses merekam, menjaga dan
pendistribusian informasi mengenai kepemilikan, guna tanah dan hal-hal
terkait lainnya dalam rangka mendukung dan membentuk tata pengurusan
tanah yang baik. Baca selengkapnya disini.

Upcoming Events
Airlangga Law Center (ALC) | Juli-Agustus 2021
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4-6 Agustus 2021

Upgrading Hukum Perdata
2021: Perkembangan Hukum
Keperdataan di Indonesia

Pelaksanaan:

 4-6 Agustus 2021
Pukul 08.30 - 16.00 WIB
 Via Aplikasi Zoom
link pendaftaran:

bit.ly/FormulirUpgradingPerdata2021

Biaya pendaftaran:
Early bird (21 Juni- 4 Juli 2021)
– Mahasiswa UNAIR : Rp 1.000.010
– Umum/Professional : Rp 2.000.010
Normal price:
– Mahasiswa UNAIR : Rp 1.250.010
– Umum/Professional : Rp 2.250.010

Pembayaran melalui No.
rekening: 896-68000-00000-157
(Bank Mandiri) a/n Universitas
Airlangga

Narahubung:
Katherine Abidea (085157705938)

XXX Kerjasama FH UNAIR -
PERADI - IKADIN Surabaya

Pelaksanaan:

 2 - 16 Agustus 2021
Senin - Jumat (16.30 - 21.30 WIB)
Sabtu - Minggu (08.30 - 15.30 WIB)
 Dilaksanakan secara daring melalui

Aplikasi Zoom Meeting

Biaya:
 Biaya Pendidikan : Rp5.000.000
Biaya Pendaftaran : Rp500.000

➡ Total biaya Rp5.500.0000

Pendaftaran:
 16 Juni - 2 Agustus 2021
Link Registrasi :

bit.ly/PendaftaranPKPAXXX2021
Link Pembayaran :

bit.ly/PembayaranPKPAXXX2021

Narahubung (Whatsapp Only):
Qona (08979658929)
Fikkrie A (08980682347)

Do you like the newsletter? Share it!
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