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D a r i  R e d a k s i

Congraduations!

Penggelaran Periode September  2021 ini masih
berlangung dimasa pandemi Covid-19. Merayakan
sebagai lulusan dan wisudawan tentu jauh berbeda
ketika dimasa normal. Segala sesuatu seperti terbatasi,
namun hal ini demi kebaikan kita bersama.

Penggelaran periode ini juga menandai 70 tahun
peringatan Pendidikan Tinggi Hukum di Surabaya.
Sebagai lulusan dan wisudawan, tentu menjadi
kebanggan sendiri menjadi bagian sejarah yang
usianya tidak muda lagi. 70 tahun adalah angka yang
penuh makna didalamnya.

Selamat bagi Anda yang digelarkan dan diwisuda di
periode ini. 

Salam Redaksi

Susunan Redaksi:

Pengarah:
Iman Prihandono, Ph.D (Dekan)
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P I D A T O
P E N G G E L A R A N  ( I )

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat Pagi dan Salam Sejahtera untuk kita semua.

Yang terhormat,
Ketua Badan Pertimbangan Fakultas, Prof Dr. Didik Endro Purwoleksono.
Ketua Ikatan Alumni Universitas Airlangga, Komisariat Fakultas Hukum, Dr. M. Yusni yang
dalam kesempatan ini diwakili oleh Sekretaris IKA UNAIR Komisariat Fakultas Hukum Bapak
Djoko Sartono, S.H., M.H
Para Wakil Dekan, Wakil Dekan I Dr. Enny Narwati; Wakil Dekan II Dr. M. Syaiful Aris S.H., LL.M;
dan Wakil Dekan III, Dr. Maradona, S.H., LL.M
Para Ketua Program Studi:
Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum: Prof Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum: Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, S.H., M.Hum.
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan: Dr. Indira Retno Aryatie, S.H., M.H.
Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum: Amira Paripurna, S.H., LL.M, Ph.D
Ketua dan Sekretaris Departemen, dan Para Ketua Bagian.
Yang kami hormati pula para orang tua dan keluarga lulusan yang berbahagia.
Dan tentunya yang kita banggakan Para Lulusan program sarjana, magister dan doktor yang
hari ini dikukuhkan.

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa yang atas
seijinnya jua lah kita semua dapat berkumpul dan menghadiri penggelaran hari ini dalam
keadaan sehat wal afiat. Dan shalawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW,
keluarga serta sahabat-sahabat beliau.

Bapak Ibu tamu undangan dan para lulusan yang dikukuhkan- yang hadir secara secara daring
yang kami hormati dan banggakan.

Penggelaran adalah tradisi pada Fakultas Hukum yang kita cintai Bersama ini dalam melepas
lulusannya. Sama seperti Ketika anda pertama kalinya datang dan bergabung di Fakultas ini, anda
diterima dan disambut dengan harapan-harapan mulia menuntut ilmu dan menyelesaikan studi
dengan baik. Maka hari ini setelah menempuh perkuliahan, dan melakukan penelitian dan
publikasi sebagai tugas akhir, Saudara-saudara kami kukuhkan dengan penggelaran ini.

Penggelaran ini menjadi pertanda bahwa anda telah siap mengamalkan ilmu yang saudara
dapatkan. Ingat bahwa anda adalah sedikit dari begitu banyak rakyat Indonesia yang
berkesempatan untuk duduk di perguran tinggi, yang oleh karena itu Saudara termasuk sedikit
dari kaum terpelajar di negeri ini. Sebagai kaum terpelajar, saudara mengemban amanat untuk
menggunakan ilmu yang saudara miliki bagi kemajuan kehidupan bangsa, dan mewujudkan
masyarakat yang adil dan beradab. Karena itu adalah janji anda, janji kita sebagai ksatria Airlangga,
yaitu berdarma bakti suci dan berjasa mulia.

Bapak Ibu tamu undangan dan para lulusan yang digelarkan hari ini,

Penggelaran hari ini, agak sedikit berbeda dari Penggelaran sebelumnya yang juga dalam situasi
pandemi. Penggelaran hari ini dilakukan dengan protokol yang lebih ketat, dan kita semua berada
di rumah dan kantor masing-masing. Tentunya kita masih sama-sama prihatin karena pandemi
covid-19 belum berakhir. Bahkan saat ini Indonesia baru saja menghadapi Gelombang ke-2 dari
pandemi ini. Semoga ini adalah yang terakhir dan tidak ada lagi varian baru. Namun kita harus
tetap menjaga protokol Kesehatan, agar tidak harus memperpanjang batasan-batasan. Meskipun
banyak yang memprediksi kita masih harus tetap bersabar setidaknya sampai awal tahun depan,
kita semua berharap agar keluarga kita, sahabat dan orang-orang yang kita cintai senantiasa
diberikan keselamatan dan Kesehatan.

Bapak Ibu hadirin dan para lulusan yang berbahagia.

Tidak terasa saat ini berarti sudah 4 semester penuh kami para dosen, mahasiswa, dan tendik
menjalani pembelajaran secara daring. Kelas-kelas, diskusi, ujian, penyusunan tugas akhir,
penelitian, pengabdian masyarakat, dan rapat-rapat semua dilakukan secara daring. Banyak yang
menyampaikan bahwa kelas daring ini kurang efektif dalam membentuk Yuris-yuris yang terampil
dan siap menghadapi tantangan permasalahan hukum di masyarakat. Ilmu hukum adalah ilmu
yang mengandung konsep dan sekaligus terapan secara bersamaan. Oleh karenanya diperlukan
interaksi langsung antara dosen dan mahasiswa agar konsep yang diberikan dapat dijelaskan
sesuai konteksnya dan dengan ekspresi yang tepat, tidak cukup hanya dengan membaca materi
dan mendengar suara.

Untuk itu ijinkan saya menyampaikan pidato singkat dengan tema “Pendidikan Tinggi Hukum
berkualitas”.
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P I D A T O
P E N G G E L A R A N  ( I I )

Untuk itu ijinkan saya menyampaikan pidato singkat dengan tema “Pendidikan Tinggi Hukum
berkualitas”.

Pendidikan tinggi hukum di Surabaya telah dirintis sejak tahun 1951, yang selanjutnya bergabung
Bersama Fakulteit Hukum Univeritas Gadjah Mada tahun 1952, dan akhirnya bergabung lagi
bersama Pendidikan kedokteran (NIAS) dan Kedokteran Gigi (STOVIT) menjadi Universitas
Airlangga di tahun 1954. Ini artinya, sudah sekitar 70 tahun sejak Pendidikan tinggi hukum
pertamakali dijalankan dan mendidik pegawai pemerintahan, jaksa, hakim, notaris dan
pengacara. Artinya juga, anda yang hari ini dikukuhkan dalam penggelaran ini, merupakan hasil
dari proses panjang dari pencarian, percobaan dan implementasi dari metode-metode
penyelenggaraan Pendidikan tinggi hukum yang berkualitas.

Apa yang kita nikmati saat ini, baik fasilitas, kurikulum dan metode pembelajarannya, tentu tidak
dilahirkan dalam semalam. Perkembangan ilmu pengetahuan, perubahan masyarakat, kemajuan
teknologi, transaksi ekonomi, dan kompleksitas yang mengikutinya tentu mempengaruhi
bagaimana hukum dibentuk, hukum dijalankan, hukum ditegakkan atau hukum dihapuskan dan
lahir dalam bentuk baru.

Namun di atas semua evolusi dan perkembangan yang kita rasakan selama 70 tahun ini, yang
paling penting adalah memastikan terselenggaranya Pendidikan tinggi hukum yang berkualitas.
Membangun Pendidikan tinggi hukum yang berkualitas memerlukan banyak hal, diantaranya
dosen yang berkualitas dengan reputasi akademik unggul, alumni/lulusan dengan reputasi kerja
yang baik, fasilitas penunjang, dan budaya serta integritas akademik yang kuat. Bila dibandingkan
dengan Fakultas Hukum dan Universitas terbaik lainnya di dunia, dengan reputasi Pendidikan
tinggi berkualitas yang telah diakui, kita patut bergembira karena kita telah ada pada level yang
sama.

Anda yang hari ini dikukuhkan melalui pengelaran ini, patut merasa bangga karena anda adalah
lulusan dari salah satu Fakultas Hukum terbaik di dunia, kita saat ini berada pada Ranking 250-
300 dunia. Lebih dari itu, anda semua adalah lulusan Universitas Airlangga dengan Ranking 465
dunia. Tentu ini tidak hanya akan menjadi kebanggaan bagi diri anda dan keluarga, namun juga
semangat untuk terus menjadi yang terbaik, dan semangat untuk terus menjaga nama baik
almamater.

Tentu saja, tercapainya Ranking dunia ini bukanlah akhir dari upaya kita untuk terus
meningkatkan kualitas Pendidikan tinggi hukum. Sustainable Development Goals (SDGs) dalam
goal ke-empat menekankan pentingnya Pendidikan yang inklusif dan merata, serta memberikan
kesempatan bagi pembelajaran sepanjang hayat.

Sejak berdirinya di tahun 1951, Pendidikan tinggi hukum di Universitas Airlangga selalu
mengedepankan inklusifitas dan kesempatan yang merata bagi semua putra-putri terbaik
bangsa Indonesia. Contohnya yang hari ini dikukuhkan, anda semua berasal dari beragam suku,
bangsa dan latar belakang budaya, sosial dan ekonomi yang berbeda-beda, namun Fakultas
Hukum kita memperlakukan semua orang di dalamnya dengan sama. Karena dengan perbedaan
ini lah kita jadi bisa mengenal satu sama lain dengan lebih baik. Kita sadar bahwa hukum tidak
mengenal warna kulit, asal-usul dan derajat kedudukan. Sebagai orang hukum kita mengenal
adagium equality before the law.

Demikian juga dengan Pendidikan tinggi hukum, Pendidikan hukum berkualitas tidak akan bisa
tercapai tanpa menghargai pemikiran, aliran dan ide-ide yang beragam. Karena dia hanya akan
berhenti pada satu titik dan menjadi usang, karena tidak memberi ruang bagi inovasi, terobosan
dan pembaharuan.

Oleh karena itu, saya menyampaikan selamat dan rasa bangga kepada para lulusan yang
digelarkan hari ini. Karena dalam masa studinya, telah menjadi bagian yang Bersama-sama
mengantarkan Fakultas Hukum Unair sejajar dengan fakultas hukum terbaik dunia lainnya.
Teruslah menjadi yang terbaik. Kenapa demikian? Karena anda juga berasal dari yang terbaik,
anda lahir dari proses Pendidikan tinggi hukum yang telah berjalan lama, dan telah terasah dan
teruji. Meskipun demikian anda harus tetap humble, honest dan helpful karena ada
tanggungjawab besar mengikuti gelar dan predikat anda sebagai kaum terdidik. Ingat winners
adapt, losers make excuses. Hanya mereka yang mampu beradaptasi yang akan dapat sukses di
era yang penuh ketidakpastian ini.
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P I D A T O
P E N G G E L A R A N  ( I I I )

Sebagai penutup, saya menyampaikan terimakasih yang setinggi-
tingginya kepada para Guru-besar, para Dosen, para Ketua Program
Studi, para Ketua Bagian yang telah mengantarkan lulusan yang
digelar-kan hari ini. Setiap tetesan ilmu dan bantuan yang bapak dan
ibu berikan tentu akan dikenang oleh para lulusan dan semoga
mendapatkan balasan sebagai pemberat timbangan amal kebaikan
kita kelak.

Ucapan selamat juga saya sampaikan kepada para Orang Tua, Suami,
Isteri dan Keluarga lulusan yang di gelar-kan hari ini. Dukungan dan
doa dari orang tua dan keluarga lah yang juga telah memperlancar
proses studi para lulusan hari ini.

Tentu saja selamat dan rasa bangga saya yang tidak terkira kepada
para lulusan. Jadikanlah ilmu pengetahuan dan pengalaman selama
belajar di Fakultas Hukum ini sebagai bekal untuk melakukan
perubahan-perubahan baru di dunia hukum dan masyarakat luas.
Ingat, anda lulus atau lahir pada saat perubahan itu sedang
berlangsung.

Terakhir, saya mengucapkan terimakasih kepada semua yang telah
bekerja keras mempersiapkan dan melaksanakan proses
penggelaran ini, sehingga berjalan lancar. Para panitia, para Tenaga
Kependidikan di program studi, di Sarana Prasarana dan di Unit
Sistem Informasi, dan semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan
Namanya satu persatu.

Demikian saya menutup pidato penggelaran ini, dengan harapan
semoga para lulusan sukses dalam setiap langkahnya kedepan, dan
kita semua diberikan Kesehatan dan keselamatan, dan semoga
pandemi ini segera berakir.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.

Surabaya, 22 September 2021

Iman Prihandono. Ph.D
Dekan 
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P I D A T O  K E L U L U S A N

Assalamualaikum Wr. Wb.,
Salam Damai Sejahtera untuk kita semua,
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.

Yang saya hormati,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga: Bapak Iman
Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D.
Wakil Dekan I: Dr. Enny Narwati, S.H., M.H.
Wakil Dekan II: Dr. M. Syaiful Aris, S.H., M.H., LL.M
Wakil Dekan III: Dr. Maradona, S.H., LL.M
Ketua Departemen: Bapak Taufik Rahman, S.H., LL.M., Ph.D.
Ketua Badan Pertimbangan Fakultas: Prof. Dr. Didik Endro
Purwoleksono, S.H., M.H.
Wakil Ikatan Alumni FHUA
Ketua Prodi Doktor Ilmu Hukum: Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko,
S.H., M.H.
Ketua Prodi  Magister Ilmu Hukum: Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, S.H.,
M.Hum
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan: Dr. Indira Retno
Ariyati, S.H., M.H.
Ketua Program Studi Sarjana Hukum: Ibu Amira Paripurna, S.H.,
LL.M., Ph.D.
Hadirin, wisudawan wisudawati, para tamu undangan dan
seluruh civitas akademika yang saya hormati.

Puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa oleh karena
berkat dan rahmatnya kita semua dapat berkumpul pada
kesempatan yang indah pagi hari ini. Merupakan suatu kehormatan
bagi saya untuk dapat mewakili segenap lulusan untuk
menyampaikan sepatah dua patah kata yang menggambarkan rasa
syukur kami yang telah menyelesaikan penempuhan studi di FHUA,
yang melayakkan kami untuk digelarkan pada hari ini.

Saat menilik kebelakang, mengenang hari pertama diterima masuk
ke FHUA, tentunya ada begitu banyak cerita. Rasa senang, rasa
bangga, dan kekhawatiran bercampur aduk. Sepertinya waktu itu
belum lama, saat kami semua menghadiri masa orientasi, dimana
kami disambut dengan hangat oleh jajaran dekanat, para dosen dan
tenaga pendidikan. Sejak saat itu, proses demi proses dilewati.

Proses pembelajaran selama di Fakultas Hukum tentunya penuh
dengan cerita, ada kegembiraan, kebersamaan, prestasi,
kebanggaan, ada pula kesulitan, tantangan, bahkan juga tangisan.
Terutama selama 1,5 tahun kebelakang, sejak pandemi hadir dan
mengubah hampir seluruh aspek kehidupan kita, termasuk proses
pembelajaran. Saya pribadi diterima masuk Magister Kenotariatan
pada awal 2020, baru merasakan duduk di bangku kuliah kurang
dari 1 bulan, pandemi hadir dan memaksa kami belajar dari rumah.
Beradaptasi dengan kebiasaan baru (pembelajaran jarak jauh)
tentunya sangat tidak mudah untuk siapapun, bukan hanya perlu
melawan keterbatasan teknis, lebih-lebih menanggulangi ancaman
psikologis, semua hanya menatap layar, diskusi seakan-akan
tertahan oleh jarak dan waktu, proses belajar mengajar seolah-olah
kehilangan aspek kemanusiaannya.

Tidak hanya proses belajar mengajar yang berubah daring, bahkan
penggelaran dan wisudapun masih harus jarak jauh. Saya percaya
ini sebenarnya bukan penggelaran ataupun wisuda yang kita
dambakan. Tentu kita semua berharap bisa bersama-sama hadir
secara fisik, bertegur sapa, saling memberikan ucapan selamat atas
pencapaian dan keberhasilan kita semua. Apa daya, perjuangan
melawan pandemi masih belum usai.

Namun tanpa mengurangi rasa khidmat dan syukur kita atas hari
yang membanggakan ini, mari kita menyampingkan semua
keterbatasan yang ada, belajar bersyukur. Meskipun di tengah
kondisi yang sangat sulit, fakta bahwa kita bisa sampai di titik ini
membuktikan kita telah berhasil menolak untuk menyerah dengan
segala keterbatasan yang ada. Sesuai moto hidup saya, “In
everything give thanks”, bersyukurlah dalam segala hal. Meski dalam
keterbatasan, masih banyak hal yang patut kita syukuri.
Keberhasilan kita hari tentu bukan usaha kita sendiri, tetapi adalah
hasil dari jerih lelah dan dukungan dari banyak pihak.
Mengucapsyukur atas setiap orang yang telah menjadi bagian dari
penempuhan kita selama studi di FH UNAIR. Terkhusus bagi orang
tua kita, baik yang masih ada maupun yang telah mendahului kita,
setiap doa, setiap tetesan keringat dan air mata merekalah yang
mengantarkan keberhasilan kita hari ini. Pencapaian kita adalah
mahkota kebanggaan mereka.

Terima kasih juga disampaikan untuk rekan-rekan,
sahabat, teman-teman seperjuangan, yang dari
mereka saya belajar arti dari kebersamaan. Tidak
harus secara fisik, tapi dukungan moral yang
diberikan, saat suka maupun duka, itulah
kebersamaan yang sejati.

Ucapan syukur dan terima kasih yang setinggi-
tingginya juga dihaturkan kepada para Guru
Besar, Bapak/Ibu Dosen, ketua program studi,
ketua bagian, dan seluruh tenaga pendidikan,
yang telah mengantarkan kami hingga dapat
digelarkan pada hari ini. Saya sangat
mengapresiasi Bapak/Ibu Dosen yang telah
dengan sabar mengajar dan menuntun kami,
tidak hanya dari segi keilmuan, namun setiap
pesan, bimbingan, arahan dan wejangan yang
diberikan untuk menghasilkan ksatria-ksatria
Airlangga, yang tidak hanya unggul atau excellent
dari segi akademis, tapi terlebih excellence with
morality. Terima kasih Bapak/Ibu, setiap tetesan
ilmu dan wejangan yang Bapak/Ibu berikan akan
selalu kami kenang dan semoga mendapatkan
balasan sebagai pemberat timbangan amal
kebaikan kelak Bapak/Ibu sekalian.

Terima kasih Fakultas Hukum Universitas
Airlangga, semua pengalaman dan pembelajaran
yang telah kami peroleh disini merupakan suatu
bekal yang sangat berharga untuk dapat kami
gunakan dan amalkan untuk melakukan
perubahan di dunia hukum, menegakkan hukum
secara benar dan adil dengan berlandaskan moral,
dan menjadi berkat bagi banyak orang.

Rekan-rekan seperjuangan, wisudawan-
wisudawati yang saya hormati, semoga rekan-
rekan semua tidak berkecil hati, walaupun
penggelaran kali ini berbeda dari apa yang kita
harapkan, ada yang hadir dari rumah, atau
dimanapun berada, yang terpenting adalah arti
dari perjuangan kita selama ini. Sesungguhnya
bukan pakaian yang indah, bukan riasan yang
cantik, bukan banyaknya tamu undangan atau
penggelaran di gedung yang mewah yang
menentukan siapa kita, tetapi semangat pantang
menyerah, semangat untuk terus belajar, itulah
yang mengiringi langkah kita kedepan.

Sebagai kaum terpelajar, dengan gelar baru yang
disematkan kepada nama kita masing-masing,
kita semua mengemban amanat untuk
mengamalkan ilmu yang telah diperoleh dari FH
UNAIR bagi kemajuan bangsa dan mewujudkan
masyarakat yang adil dan beradab. Mari kita tetap
semangat, tidak berhenti belajar, tetap fokus
kepada sasaran yang kita cita-citakan. Perjuangan
ke depan tidak akan menjadi lebih mudah, dalam
hidup pasti ada naik-turun, suka maupun duka,
hari ini kita boleh berbahagia, tapi esok adalah
perjuangan baru.

Akhir kata, Selamat kepada semua rekan-rekan,
wisudawan-wisudawati, Bapak dan Ibu sekalian,
dan semangat menyambut hari depan yang
penuh tantangan. Semoga kita semua dapat
selalu mengharumkan dan membawa nama baik
Universitas Airlangga dalam setiap langkah kita
kedepan.

Terima kasih.

Salam sejahtera & salam sehat bagi kita semua.
Wasalamaualaikum Wr. Wb.

Dewi Santoso Yuniarti, S.H., M.Kn. 
Lulusan Terbaik I Prodi S2 Magister Kenotariatan

oleh:
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L U L U S A N  T E R B A I K  P R O G R A M  S A R J A N A

"Menjadi bagian dari FH UNAIR adalah sebuah kehormatan luar biasa bagi saya.
Menimba ilmu selama berkuliah, berproses dalam organisasi dan kegiatan
mahasiswa, serta bertemu dengan teman-teman mahasiswa terutama dari kelas IC
2017 akan selalu saya ingat sebagai salah satu peristiwa penting dalam perjalanan
hidup saya menuju dunia nyata ke depannya. Terima kasih FH UNAIR, dan besar
harapan saya agar FH UNAIR serta civitas akademika-nya semakin jaya dan bisa
membawa manfaat baik di manapun kita semua berada."

ADINDA HURIYAH N. PUTRI, S.H.:
LULUSAN TERBAIK II

Melanjutkan studi di perguruan tinggi merupakan salah satu momen dalam hidup
yang tidak bisa dilupakan. Berbagai cerita dan pengalaman baru tentu saja
diperoleh selama mengenyam masa studi. Hal inilah yang dirasakan oleh Ika
Syafitri, salah satu mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang berhasil
lulus pada wisuda periode September 2021. Tak hanya lulus dan menyandang gelar
sebagai Sarjana Hukum (S.H.), ia juga berhasil lulus dengan predikat sebagai lulusan
terbaik III yang tentunya membuat masa studinya menjadi semakin tidak
terlupakan.

Menurutnya, selama berkuliah di FH UNAIR banyak sekali cerita serta pengalaman
yang di dapatkan. Ia banyak belajar hal baru dan juga banyak mengenal orang-
orang yang luar biasa. Salah satu pengalaman yang berarti baginya adalah ketika
menjadi anggota Tim Perekaman KPK. Hal ini dikarenakan selain belajar teori
tentang pidana korupsi di dalam kelas, Ia juga dapat mengamati secara langsung
praktik persidangan kasus pidana korupsi yang tentunya semakin menambah
pemahaman tentang pidana korupsi.

Sebagai syarat kelulusan, ia mengangkat skripsi yang diberi judul “Sanksi
Administratif Terhadap Pelanggaran Perizinan di Bidang Lingkungan dengan
Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja”.
Menurutnya, UU Cipta Kerja diundangkan sebagai upaya pemerintah untuk
menyerap tenaga kerja seluas-luasnya dengan meningkatkan salah satunya adalah
dengan cara penyederhanaan proses perizinan. UU Cipta Kerja juga melakukan
beberapa perubahan serta menambahkan ketentuan dalam UU PPLH, seperti
perubahan nomenklatur izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan. Ia juga
menemukan bahwa UU Cipta Kerja sejatinya tidak mengubah substansi, tujuan
serta fungsi perizinan di bidang lingkungan. Namun demikian, perubahan
ketentuan sanksi administratif berkaitan dengan pelanggaran perizinan lingkungan
dalam UU Cipta Kerja justru memperkuat sanksi administratif yang telah ada
sebelumnya.

Sebagai penutup, berkuliah di FH UNAIR merupakan pilihan yang tepat karena
selain memiliki reputasi yang bagus, pengajarnya juga tentu sudah tidak diragukan
lagi keahliannya. Berbagai fasilitas yang lengkap juga sudah disediakan dengan
kondisi dan kebersihan yang baik. Banyak kisah-kisah menarik yang dialaminya
selama perkuliahan. Ketika di tanya terkait kisah yang paling menarik selama
berkuliah di FH UNAIR, ia menjawab “satu cerita yang menurut saya paling menarik
adalah ketika saya terlambat datang ujian dan hampir tidak bisa mengikuti ujian
mata kuliah Hukum Laut karena semalam sebelum hari ujian saya belajar agar
tidak tenggelam”. Beruntungnya ia karena masih diberi kesempatan untuk
mengikuti ujian dan berhasil lulus.

IKA SYAFITRI, LULUSAN TERBAIK III PROGRAM
SARJANA: HAMPIR “TENGGELAM” PADA MATA
KULIAH HUKUM LAUT

MELATI  AYU PUSPARANI, S.H.:
LULUSAN TERBAIK I
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Menempuh studi dibangku perkuliahan merupakan masa-masa yang tidak bisa
dilupakan. Berbagai pengalaman dan cerita-cerita baru tentu menghiasi masa
perkuliahan seperti suka duka dalam belajar, teman-teman baru, termasuk kisah
percintaan yang berujung pada harapan palsu. Hal inilah yang dialami Jimmy
Bastian, S.H. yang berhasil menyelesaikan masa perkuliahannya di Program Studi
Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Lulus dengan
predikat lulusan terbaik II tentu saja membuat masa perkuliahannya semakin
tidak bisa terlupakan.

Dalam perjuangannya untuk menyandang gelar Magister Hukum (M.H.),
mahasiswa yang berprofesi sebagai konsultan hukum tersebut mengangkat judul
“Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Dalam Keadaan Darurat Negara Indonesia”
sebagai tesisnya. Secara singkat, penelitian tersebut membahas kewenangan
yang dimiliki oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk menguji
keputusan yang dikeluarkan dalam waktu perang, keadaan bahaya, bencana
alam, keadaan luar biasa yang membahayakan atau mendesak untuk
kepentingan umum serta prinsip imunitas pemerintah dalam hukum
kedaruratan negara. Menurutnya, batasan kewenangan PTUN tidak
digantungkan pada tempus, melainkan substansi keputusan dalam mengatasi
kedaruratan negara. Selain itu, penerapan prinsip imunitas pemerintah dalam
hukum kedaruratan didasarkan pada proposisi moral etika hak yang menyatakan
bahwa kepentingan umum dan keselamatan negara memiliki nilai lebih tinggi
daripada hak individual rakyat. Dalam konteks pandemi Covid-19, Beliau
menyarankan kepada DPR agar segera membentuk undang-undang tentang
keadaan bahaya yang berkiblat pada etika kepedulian sebagai dasar untuk
menghadapi kedaruratan Covid-19.

Ketika ditanya mengenai alasan memilih FH UNAIR untuk melanjutkan
pendidikannya, Ia menjawab karena ingin lebih mengenal Prof. Peter Mahmud
Marzuki. Keinginan tersebut tentunya terwujud selama menempuh perkuliahan
di FH UNAIR. Sebagai saran, ia berharap agar mahasiswa FH UNAIR dapat lebih
banyak melakukan penelitian selama perkuliahan yang tentunya juga
memanfaatkan fasilitas yang disediakan kampus. Semoga kedepannya, ilmu yang
diperoleh dapat bermanfaat bagi bangsa dan negara untuk mewujudkan masa
depan yang lebih baik.

Wisuda merupakan momen yang paling ditunggu-tunggu oleh seluruh mahasiswa.
Tak terkecuali mahasiswa yang menempuh kuliah pada Program Studi Magister
Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Gelaran wisuda periode
September 2021 kali ini tentunya akan diwarnai oleh berbagai mahasiswa yang
menyandang predikat sebagai lulusan terbaik. Jazau Elvi Hasani, S.H. merupakan
salah satu mahasiswa yang berhasil meraih gelar Magister Hukum (M.H.) dengan
predikat lulusan terbaik. Lulus dengan Indeks Prestasi Kumulatif 3,86 merupakan
kebahagiaan tersendiri baginya.

Menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Airlangga sebagai salah satu
Lembaga Perguruan Tinggi yang memiliki kualitas terbaik tentu saja membuatnya
senang. Menurutnya, dosen dan staf yang ada juga baik dan suportif kepada
mahasiswa. Hal ini disampaikan ketika ia menceritakan perjuangannya dalam
menyelesaikan tesis dengan judul “Pemulihan Kerusakan Lingkungan
Mengedepankan Asas Primum Remidium Dalam Tindak Pidana Lingkungan.”.
Mahasiswa yang juga bekerja sebagai Legal Officer tersebut sangat berterima kasih
kepada dosen pembimbingnya, Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum., dan Dr.
Bambang Suheryadi, S.H., M.H. selaku dosen mata kuliah penunjang tesis yang
sangat suportif.

Secara singkat, tesis yang dibuatnya sebagai tugas akhir tersebut membahas
penegakan hukum pidana lingkungan melalui proses persidangan dan eksekusi
putusan seringkali rumit, mahal, dan lama sementara lingkungan hidup yang
tercemar dan/atau rusak membutuhkan pemulihan yang cepat dan tepat.
Menurutnya, Doktrin Primum Remidium dalam Tindak Pidana Lingkungan dapat
didayagunakan sebagai upaya pemulihan Lingkungan hidup dengan memberikan
pidana tambahan yang menjadi sebagai solusi alternatif dalam sistem peradilan
pidana lingkungan hidup. Sanksi Pidana Tambahan Pemulihan Lingkungan wajib
diprioritaskan atau didahulukan dalam proses eksekusi, agar dapat menjadi salah
satu solusi terhadap permasalahan proses eksekusi putusan pidana lingkungan
hidup pada pelaku korporasi.

Berbagai kisah menarik juga dilaluinya selama menempuh perkuliahan seperti
banyak pengalaman baru, mulai dari teman-teman yang sangat baik dan
bersahabat, dosen-dosen serta staf yang sangat baik dan sabar. “Selain itu saya
sangat berterimakasih kepada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang
telah memberikan dukungan material dan juga kesempatan kepada saya untuk
belajar di Fakultas Hukum Universitas Airlangga” ujarnya. Sebagai penutup, ia
berharap agar FH UNAIR dapat mempertahankan kualitasnya saat ini dan menjadi
lebih baik kedepannya.

JAZAU ELVI
HASANI, LULUSAN
TERBAIK I
PROGRAM MIH:
BERBAGI KISAH
MENARIK SELAMA
BERKULIAH
MAGISTER HUKUM
DI FH UNAIR

JIMMY BASTIAN,
LULUSAN TERBAIK

II POGRAM MIH
DENGAN

BERBAGAI KISAH
TAK TERLUPAKAN
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Melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi di luar negeri
merupakan impian yang dinanti-nanti oleh banyak orang. Salah satu
orang yang memimpikan hal tersebut adalah Abilio Silvino Viana. Lic.
Dir. sebagai mahasiswa asal Timor-Leste di Fakultas Hukum
Universitas Airlangga. Impiannya untuk berkuliah di Universitas
Airlangga sudah tertanam semenjak dirinya masih anak-anak.
Keinginannya tersebut juga kian menjadi kuat karena mengetahui
bahwa terdapat peminatan Hukum Internasional yang merupakan
bidang studi ketertarikannya. Berkat adanya Indonesia Higher
Education Expo 2019 dan Program Airlangga Development
Scholarship (ADS), impiannya tersebut dapat terwujud.

Tak hanya itu, pada wisuda periode September 2021 ini, Ia juga
berhasil lulus dengan menyandang predikat sebagai lulusan terbaik III
Program Studi S2 Magister Ilmu Hukum. Dalam menyelesaikan masa
perkuliahannya, mahasiswa tersebut membawakan tugas akhir
dengan judul “Perlindungan Hukum Petugas Medis Dalam Konflik
Bersenjata”. Secara singkat, tesisnya itu membahas perlindungan
hukum terhadap petugas, fasilitas, dan transportasi medis yang
secara jelas telah dijamin dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol
Tambahan 1977. Akan tetapi, berkaca pada berbagai sumber yang
menjelaskan bahwa terdapat serangan serupa yang terjadi selama
tahun 1999 dalam konflik di Timor-Leste. Menurutnya, keterlibatan
petugas medis dalam konflik bersenjata, perlu mendapatkan
perlindungan hukum dan memastikan semua pihak yang terlibat
dalam konflik bersenjata memahaminya.

Berkuliah di Universitas Airlangga tampaknya merupakan
pengalaman yang tidak akan pernah terlupakan. Ia sangat terkesan
dengan perkuliahan yang menarik dan menginspirasi dengan
berbagai metode. “Unair benar-benar memenuhi harapan saya!”
ujarnya ketika ditanya terkait kesan dan pesan selama berkuliah di
Universitas Airlangga, khususnya Fakultas Hukum. Berbagai kisah
menarik juga diperolehnya selama berkuliah seperti mendapatkan
lebih banyak teman dan sahabat dengan wawasan luas. Kesempatan
tersebut tentu dimanfaatkan bukan hanya untuk berteman tetapi,
juga belajar dan mengenal budaya Indonesia.

Ucapan terima kasih juga tak lupa disampaikannya kepada dosen-
dosen yang membantunya selama masa studi. Dosen-dosen yang ada
tentunya juga sangat terbuka kepada mahasiswa yang membuatnya
sering berdiskusi dan berinteraksi secara dekat. “Saya sangat
menikmati waktu saya dengan Universitas Airlangga dan saya sangat
bangga menjadi bagian darinya” ujarnya. Sebagai penutup, ia percaya
bahwa hal terpenting dalam menyelesaikan berbagai kegiatan adalah
dengan memiliki pikiran dan semangat yang terbuka.

ABILIO SILVIO VANIA, 
MAHASISWA TIMOR-LESTE
PERAIH AIRLANGGA
DEVELOPMENT
SCHOLARSHIP RAIH
PREDIKAT LULUSAN
TERBAIK III PROGRAM
MAGISTER S2 MIH 
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Lulus pada tingkat strata dua (S2) dengan menyandang gelas Magister
Kenotariatan (M.Kn) merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk
menjadi seorang notaris. Fakultas Hukum Universitas Airlangga
merupakan salah satu perguruan tinggi hukum di Indonesia yang
menyelenggarakan studi magister kenotariatan tersebut. Tak dapat
dipungkiri bahwa FH UNAIR telah berhasil mencetak banyak notaris yang
tersebar di seluruh Indonesia. Berkuliah di FH UNAIR sendiri tentu
membawa kesan tersendiri. Termasuk bagi Shara Mitha Mahfirah, S.H.
yang berhasil lulus pada program studi magister kenotariatan dengan
menyandang predikat lulusan terbaik II.

Menurutnya, berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Airlangga
merupakan kesempatan yang perlu disyukuri. Hal ini dikarenakan banyak
sekali pengalaman luar biasa dan berharga yang diperoleh selama
menempuh studi. Salah satunya adalah dosen-dosen yang sangat
menginspirasi melalui berbagi kisah dan saran untuk menghadapi “dunia
hukum yang sebenarnya”. Dalam pandangannya, FH UNAIR merupakan
salah satu Fakultas Hukum Terbaik di Indonesia dengan banyaknya
alumni yang menjadi tokoh ahli hukum. Kondisi inilah yang membuatnya
memilih FH UNAIR sebagai tempat untuk melanjutkan studinya guna
mendapatkan pengalaman belajar di bangku kuliah ahli-ahli hukum
Indonesia.

Sebagai syarat kelulusan, ia mengangkat judul “Kedudukan Badan Usaha
Milik Desa Sebagai Subyek Hukum Hak Atas Tanah” sebagai tugas
akhirnya. Dalam penelitiannya tersebut, BUM Desa atau BUM Desa
bersama sebagai badan hukum memiliki karakteristik yang berbeda
apabila dibandingkan dengan bentuk badan usaha lainnya yang
berbadan hukum termasuk kedudukannya dalam menguasai hak atas
tanah. Hal ini dikarenakan, hak atas tanah yang dapat dikuasai oleh BUM
Desa atau BUM Desa bersama melalui penyertaan modal hanyalah hak
atas tanah yang berasal dari penyertaan modal masyarakat desa, desa
tidak dapat melakukan penyertaan modal dalam bentuk hak atas tanah.

Sebagai penutup, mahasiswa yang kini menyandang gelar M.Kn tersebut
menyampaikan “Selama perkuliahan, kelas bersama dengan Prof. Isnaeni,
Bu Inge dan Pak Oemar adalah hal yang paling saya tunggu.”.
Menurutnya, beliau-beliau adalah sosok yang sangat menginspirasi, tidak
hanya dalam menyampaikan materi perkuliahan, tetapi juga nilai-nilai
yang sangat berguna dalam kehidupanya kelak.

"Tanpa mengurangi rasa khidmat  dan syukur kita atas hari
yang membanggakan ini, mari kita menyampingkan semua
keterbatasan yang ada, belajar bersyukur. Meskipun di tengah
kondisi yang sangat sulit, fakta bahwa kita bisa sampai di titik
ini membuktikan kita telah berhasil menolak untuk menyerah
dengan segala keterbatasan yang ada. Sesuai moto hidup
saya, “In everything give thanks”, bersyukurlah dalam segala
hal. Meski dalam keterbatasan, masih banyak hal yang patut
kita syukuri."

SHARA MITHA MAHFIRAH, LULUSAN TERBAIK
II PROGRAM S2 MKN YANG MERASAKAN
KULIAH BERSAMA PARA PAKAR HUKUM

ERLISA A. KARIMAH, S.H., M.KN:
LULUSAN TERBAIK III

DEWI SANTOSO YUNIARTI, S.H., M.KN:
LULUSAN TERBAIK I
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Pandemi Covid-19 yang sudah terjadi selama beberapa tahun terakhir tentunya memberikan dampak
pada berbagai bidang kehidupan manusia di seluruh dunia. Termasuk bidang pendidikan yang
tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi seluruh mahasiswa dalam menyelesaikan penelitiannya
sebagai tugas akhir. Tantangan inilah yang tampaknya dihadapi oleh Dr. Yenny Eta Widyanti, S.H.,
M.Hum. dalam menyelesaikan studinya di Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Airlangga. Mahasiswa asal malang tersebut berpendapat bahwa menyelesaikan studi S3
selama pandemi membutuhkan semangat ekstra dengan berbagai tantangan seperti kampus yang
di lockdown hingga penyekatan yang terjadi beberapa kali. Akan tetapi, hal tersebut tentu tidak
menghalangi niatnya untuk selalu fokus, tidak kenal pagi, siang, sore, dan malam untuk
menyelesaikan penelitiannya.

Penelitian yang diangkatnya menjadi disertasi sebagai tugas akhir tersebut membawakan judul
“Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Untuk Mewujudkan Keadilan Bagi Masyarakat Tradisional
Indonesia”. Dalam penelitian tersebut, mahasiswa yang juga berprofesi sebagai dosen tersebut
membahas penyalahgunaan ekspresi budaya tradisional (EBT) Indonesia yang dilakukan oleh negara
lain. EBT sebagai kekayaan intelektual kolektif bangsa Indonesia memerlukan perlindungan atas
properti benda berwujud maupun tidak berwujud. Selain itu, EBT sebagai hak milik kolektif subjektif
sejalan dengan Falsafah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia yang
berbasis pada civil law tradition, yaitu hak milik juga harus berfungsi sosial dan pendistribusiannya
harus berdasarkan Keadilan Sosial. Indonesia sendiri juga perlu untuk melakukan pembentukan
substansi hukum undang-undang EBT secara sui generis yang memuat norma-norma untuk
melindungi EBT.

Berbagai cara juga dilakukan, mulai dari bimbingan intensif yang dilaksanakan rutin melalui email,
video, maupun chat di Whatsapp bahkan bimbingan bisa dilakukan pada pukul 3 dini hari untuk
menyelesaikan revisi. Ikatan batin antara pembimbing dan yang dibimbing juga seakan sudah tidak
ada sekat, layaknya anak dan ibu. Walaupun terkadang ada derai air mata lelah, ada juga derai air
mata haru dan bahagia. “akhirnya, tidak ada hasil yang mengkhianati usaha, semuanya berbuah
manis, semuanya berakhir dengan senyuman, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah” ujarnya
memanjatkan syukur.

Menurutnya, berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Airlangga adalah suatu kebahagiaan yang tidak
ternilai dan merupakan pengalaman hidup yang tidak akan terlupakan. Berkat pendampingan dari
Promotor, Prof. Dr. Rahmi Jened, S.H., M.H., Ko.Promotor Prof. Nurul Barizah, S.H., LL.M. Ph.D. yang
sangat luar biasa dalam memberikan bimbingan, Koordinator Program Studi S3 yang selalu perhatian
terhadap perkembangan studi mahasiswanya, Tenaga pengajar yang sangat mumpuni dan penuh
dedikasi, Lingkungan belajar yang nyaman, Teman-teman mahasiswa yang saling mendukung, serta
Staf administrasi yang sangat ramah dalam memberikan pelayanan adalah pintu dalam
menghantarkan mahasiswa meraih pencapaian terbaik selama proses pembelajaran. “Jaya selalu
almamaterku, jaya selalu Fakultas Hukum Universitas Airlangga, semoga Allah SWT senantiasa
melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua, Aamiin.” Ujarnya sebagai penutup.

DR YENNY ETA WIDYANTI, LULUSAN
TERBAIK PROGRAM S3 PERIODE
SEPTEMBER 2021: PERJUANGAN
MENYELESAIKAN KULIAH DI TENGAH
PANDEMI
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Kuliah merupakan momen awal untuk membuka pandangan dan bereksplorasi bagi sebagian orang.
Banyak sekali kesempatan emas dan keistimewaan yang tersedia bagi mereka yang berkuliah
dengan sungguh-sungguh. Momen dan kesempatan inilah yang dirasakan oleh Alma Putri Dhiafira
selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Tak heran bahwa dirinya berhasil lulus
dengan menyandang predikat sebagai lulusan berprestasi pada wisuda periode September 2021.
Menurutnya, momen-momen yang didapat selama berkuliah harus dimanfaatkan secara maksimal
untuk berkarya sebaik mungkin.

Berbagai prestasi berhasil diraihnya, seperti Juara I International Dispute Negotiation Competition
(INTENTION) yang diselenggarakan oleh ILSA di FH UB Malang di tingkat Nasional dan sebagai Duta
Literasi Rotary 2017 tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Rotary District 3420 di Surakarta. Tak
hanya itu, ia juga berhasil meraih kesempatan untuk melakukan pertukaran pelajar ke Australia dan
Malaysia. Menurutnya, setiap program pertukaran pelajar yang diikutinya tentu memiliki kisah
masing-masing. Akan tetapi, pertukaran pelajar yang paling berkesan adalah ke Universiti Teknologi
Mara, Malaysia atas dasar durasi yang lebih lama yaitu 1 semester dan berbagai kesempatan yang bisa
dikembangkan. Selain itu, ia juga berhasil memperoleh beasiswa dari Bank Indonesia untuk dua
tahun berturut-turut. Berbagai dukungan tentu saja didapatkannya baik dari Universitas Airlangga
sebagai almamaternya dan partner universitas lainnya.

Dalam menyelesaikan studinya tersebut, Alumni SMAN 5 Surabaya tersebut membawakan skripsi
dengan judul “Perlindungan Hak Cipta Penulis di Aplikasi Ipusnas Menurut Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”. Judul itu dipilih karena ketertarikannya di bidang Hukum Bisnis
dan Hukum Internasional terutama tentang hak cipta serta bidang pendidikan terutama literasi dan
pengembangan anak muda. Dalam penelitiannya tersebut, Ipusnas sebagai aplikasi perpustakaan
digital milik Perpustakaan Nasional yang memiliki banyak manfaat berupa demokratisasi akses
terhadap buku dan meningkatkan minat baca perlu untuk memerhatikan hak cipta agar tidak ada
pihak yang dirugikan. Menurutnya, hal yang perlu diperhatikan adalah perlindungan hak ekonomi
sebagai komponen dari hak cipta serta tanggung jawab apabila terjadi pelanggaran di aplikasi
perpustakaan digital tersebut.

Sebagai penutup, ia menyampaikan harapannya agar Fakultas Hukum Universitas Airlangga lebih
memanfaatkan berbagai aplikasi yang tersedia secara gratis, seperti slido atau kahoot untuk
meningkatkan interaksi dalam proses perkuliahan online di masa pandemi. Hal ini tentu dilakukan
untuk meningkatkan motivasi dan semangat belajar. Mahasiswa juga diharapkan untuk dapat
mengikuti berbagai program yang diselenggarakan seperti magang sebagai wadah untuk belajar
hukum melalui banyak perspektif dalam berbagai bidang.

ALMA PUTRI DHIAFIRA, LULUSAN
BERPRESTASI FH UNAIR PERIODE
SEPTEMBER 2021: MANFAATKAN
MOMEN SELAMA BERKULIAH UNTUK
BERKARYA

DAFTAR PRESTASI:
Duta Literasi Nasional
Juara I International Dispute Negotiation Competition (INTENTION)
Peserta Student Exchange ke Malaysia dan Amerika Serikat
Pengarang Buku "Kisahku Sebagai Student Exchange"
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