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Latar Balakang : 

Bagian Hukum Internasional (HI) merupakan pengelola sumber daya dosen dan 

mata kuliah pada bidang rumpun hukum internasional serta minat studi hukum 

internasional pada jenjang S1, S2 dan S3 pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga. 

Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi, sarana, dan globalisasi 

menuntut Bagian HI untuk lebih bersifat responsif, adaptif, dan inovatif terhadap segala 

perkembangan ilmu yang terjadi khususnya dalam lingkup global dan regional. Sehingga, 

pengembangan kapasitas sumber daya, kurikulum, metode pembelajaran dan keilmuan 

menjadi sebuah keharusan bagi setiap anggota Bagian HI untuk mendukung proses 

belajar mengajar demi tercapainya tujuan pembelajaran dengan baik. Salah satu cara 

Bagian HI untuk turut meningkatkan kapasitas mahasiswa dan mendukung program 

Fakultas Hukum Universitas Airlangga yaitu dengan memberikan kesempatan bagi 

mahasiswa untuk magang atau praktik kerja pada Bagian HI.  

Sebagai pengelola sumber daya manusia, Bagian HI memiliki 15 dosen yang 

mempunyai kompetensi dalam bidang ilmu hukum internasional. Struktur organisasi 

Bagian HI adalah sebagai berikut: 

Ketua          : Koesrianti, S.H., LL.M., Ph.D 

Sekretaris   : A. Indah Camelia, S.H., M.H 

Anggota : 

1. Dr. Dina Sunyowati, S.H., M.Hum 

2. Dr Aktieva Tri Tjitrawati, S.H., M.Hum 

3. Dr. Lina Hastuti, S.H., M.H 

4. Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D 

5. Dr. Enny Narwati, S.H., M.H 

6. Iman Prihandono, S.H., LL.M., Ph.D 

7. Dr. Intan Inayatun Soeparna, S.H., M.Hum 

8. Nilam Andalia Kurniasari, S.H., LL.M 

9. I Wayan Titib S, S.H., M.S. 

10. Jani Purnawanty, S.H., LL.M 
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11. Sinar Ayu Wulandari, S.H., M.H 

12. Adhy Riadhy Arafah, S.H., LL.M 

13. Masitoh Indriani, S.H., LL.M 

 

Program: 

Sesuai dengan Kurikulum Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2018, magang 

merupakan program yang sifatnya wajib dengan bobot 2 (dua) SKS. Oleh karena itu 

Program Magang di Bagian HI ini diadakan untuk mengakomodasi dan memfasilitasi 

mahasiswa Fakultas. Program magang atau praktik kerja yang ditawarkan oleh Bagian 

Hukum Internasional merupakan magang pada mata kuliah yang dikelola oleh Bagian HI 

Dan diampu oleh dosen Bagian. Kesempatan ini hanya terbatas diberikan kepada 

mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang memenuhi persyaratan yang telah 

ditentukan. Adapun bentuk program magang atau praktek kerja di Bagian HI berupa 

magang sebagai asisten dosen pada mata kuliah yang telah ditentukan oleh Bagian HI 

Magang sebagai asisten dosen pada mata kuliah tertentu ini dilaksanakan selama 

1 (satu) semester dengan bobot kredit 2 (dua) SKS sesuai kurikulum Fakultas Hukum 

Universitas Airlangga. Magang asisten dosen HI ini merupakan magang pada mata kuliah, 

maka penunjukan pembimbing dilakukan oleh Bagian. Terdapat 3 (tiga)  mata kuliah yang 

ditawarkan dalam program magang, yakni: 

1. Hukum Internasional (4 SKS) 

2. Hukum Perdagangan Internasional (4 sks) 

3. Hukum Laut (2 SKS) 
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Tugas : 

Selama melakukan magang atau kerja praktik sebagai asisten dosen, mahasiswa 

memiliki tugas untuk belajar dan membantu tugas administratif dan akademik mata 

kuliah yang dituju. Pelaksananaan dan pembagian tugas akan dibimbing oleh dosen 

pembimbing dan/atau PJMA masing-masing mata kuliah yang dituju. Selain itu, 

mahasiswa magang diharuskan untuk dapat bekerja dalam teamwork, dikarenakan mata 

kuliah yang ditawarkan dalam program merupakan mata kuliah yang dikelola secara team 

teaching.  

Selama magang sebagai asisten dosen, mahasiswa magang didiwajibkan untuk 

membuat progress report tiap dua minggu sekali yang diserahkan pada dosen 

pembimbing. Pada akhir periode pemagangan mahasiswa diharuskan membuat laporan 

akhir sebagai salah satu komponen penilaian magang sesuai arahan pembimbing 

dan/atau PJMA mata kuliah magang.  

 

Persyaratan: 

Bagi mahasiswa yang mengikuti program magang ini diharuskan untuk memenuhi 

persyaratan persyaratan umum dan khusus. Persyaratan umum yaitu persyaratan yang 

ditetapkan oleh Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang harus dipenuhi oleh 

mahasiswa berdasarkan buku pedoman akademik. Sedangkan persyaratan khusus yang 

harus dipenuhi oleh mahasiswa calon peserta magang seperti berikut ini :  

 
1. Menyerahkan curriculum vitae (CV) singkat disertai foto (1 lembar 4x6) kepada 

Bagian HI; 

2. Mahasiswa magang telah lulus pada mata kuliah terkait tujuan magang dengan 

nilai A atau AB;  

3. Memiliki kemampuan berkomunikasi dalam Bahasa Inggris dengan baik, dan 

mampu berkerjasama dengan orang lain; 
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4. Bersedia bekerja magang sebagai asisten dosen dan menjalankan tugas-tugas 

yang diberikan di Bagian HI khususnya mata kuliah yang dituju; 

5. Bersedia mengerjakan pekerjaan administratif dan akademik yang menjadi 

bagian dari program magang;  

6. Bersedia bekerja sama dengan mahasiswa magang lainnya sebagai team work 

dengan arahan dosen pembimbing magang mengerjakan tugas yang merupakan 

bagian dari mata kuliah magang. 

 

Kuota & Tata Cara Seleksi : 

Kuota untuk program magang mahasiswa pada Bagian HI dilaksanakan selama 1 

semester adalah Sejumlah 5 orang mahasiswa, dengan pembagian sebagai berikut: 2 

mahasiswa untuk mata kuliah Hukum Internasional (4 SKS), 2 mahasiswa untuk mata 

kuliah Hukum Perdagangan Internasional (4 sks), dan 1 mahasiswa untuk mata kuliah 

Hukum Laut (2 SKS). Mekanisme rekrutmen dan seleksi dilaksanakan oleh Bagian HI 

secara jujur dan terbuka. Apabila kandidat yang mendaftar pada program ini melebihi 

kuota yang ditetapkan, maka akan dilaksanakan proses seleksi secara transparan, 

terbuka dan demokratis 

 

 

 


