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_____________________________________ RABU, 28 DESEMBER 2016

FH U MP Tingkatkan Kualitas Akademis
■  Jalin Kerja Sama dengan UMY

PURWOKERTO - Fakultas 
Hukum Universitas Muham
madiyah Purwokerto (UMP) x 
terus berusaha meningkatkan 
kualitas keilmuan yang menjadi 
konsentrasi, baik untuk kalangan 
mahasiswa maupun dosen.

Upaya tersebut, di antaranya 
perguruan tinggi itu menfasilitasi

kegiatan-kegiatan akademik, 
seperti seminar tingkat nasional 
dan internasional. Kegiatan ter
dekat adalah kuliah umum berta
juk "Mengkritisi Revisi UU No 15 
Tahun 2003 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana 
Terorisme", baru-baru ini.

Kuliah umum tersebut men-

hadirkan Dekan Fakultas 
Hukum Universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta 
(UMY), DrTrisno Raharjo SH 
MHum, sekaligus menjalin kerja 
sama antarkedua fakultas terse
but. Kuliah umum diikuti sekitar 
350 mahasiswa.

Dekan Fakultas Hukum UMP, 
Susilo Wardani SH SE, MHum 
mengungkapkan, kuliah umum 
tersebut merupakan salah satu 
bentuk respons aktif dalam 
mengkritisi isu-isu terkini prob
lematika hukum di Indonesia.
Hal ini, selain untuk menambah 
wawasan dan pengetahuan 
bagi kalangan mahasiswa dan 
dosen, sekaligus untuk memberi 
kontribusi pemikiran terkait per
soalan-persoalan bangsa ini.

”lni sejalan dengan upaya 
kami untuk terus meningkatkan 
kualitas akademik di fakultas ini. 
Aebab peminat yang masuk ke 
fakultas ini tiap tahun terus 
bertambah, mau tidak mau 
harus kita imbangi perbaikan 
dan peningkatan kualitas di 
semua lini terkait penyeleng- 
garan pendidikan tinggi,"

karanya, kemari.
Akreditasi B

Susilo menerangkan, selain 
mengadakan forum ilmiah, 
pihaknya juga berkomitmen 
untuk mencetak SDM berkuali
tas. Saat ini akreditasi yang 
diraih FH adalah B. Daya 
dukung peningkatan kualitas, 
lanjut dia, di antaranya juga 
menjalin kerja sama dengan 
berbagai perguruan tinggi lain 
dan instansi terkait. Seperti 
melakukan penandatanganan 
Memorandum of Understanding 
(MoU) dengan Fakultas Hukum 
Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta (UMY).

"Kerja sama akademis seperti 
ini tidak hanya untuk kali perta
ma ini. FH UMP juga telah men
jalin kerja sama dengan berba
gai institusi lain baik negeri 
maupun swasta,” katanya.

Rektor UMP, DrSyamsuhadi 
Irsyad SH MH, mengapresiasi 
kegiatan forum ilmiah tersebut. 
Menurutnya, isu terorisme 
sangat tepat dikaji karena selain 
masih aktual, juga banyak hal 
bisa dikaji secara akademis.

'Terorisme hampir selalu 
dikaitkan dengan Islam. Ini tentu 
menyudutkan umat Islam.
Efeknya, umat Islam yang menja
di minoritas di negara lain menjadi 
terganggu dalam beribadah dan r '  
kehidupan sosialnya,? katanya.

Trisno Raharjo menjelaskan 
soal sejarah lahirnya UU terse
but, diawali dari pengeboman 
World Trade Center, 11 
September 2011. Implikasi dari 
pengeboman tersebut membu
ka mata negara lain yang belum 
memiliki UU terorisme, salah 
satunya adalah Indonesia.
Kondisi ini menurut dia, menem
patkan Indonesia dalam posisi 
rentan terhadap tindak keja
hatan terorisme.

"Keberadaan UU terorisme 
menjadi kebutuhan yang pent
ing. Namun dalam perkemban
gannya ada beberapa poin 
dalam UU tersebut yang perlu 
segera direvisi. Seperti tidak ada 
definisi teroris, penangkapan 
waktu yang lama tanpa penga
wasan, dan pencabutan paspor 
kewarganegaraan,” katanya 
mencontohkan.(G22-47)

SM/Agus Wahyudi

NOTA KESEPAHAMAN: Dekan Fakultas Hukum UMP Susilo 
Wardani SH SE MHum (berdiri) menyaksikan penandatangan 
nota kesepahaman dengan Dekan Fakultas Hukum UMY, Dr 

Trisno Rahaijo SH MHum.(47)


