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Peran Pemerintah Pusat &
Daerah Dalam Melindungi
HKI dan Traditional
Knowledge
Di era yang semakin modern,
masyarakat semakin menyadari
pentingnya untuk melindungi hak
kekayaan intelektual (HKI). Bagi para
pemangku kepentingan, beberapa
aspek perlindungan HKI harus
menjadi fokus utama dalam rangka
memberikan perlindungan HKI
tersebut. Indonesia yang menganut
rezim asas konstitutif
menitikberatkan perlindungan
terhadap HKI yang terdaftar, kecuali
untuk HKI berupa hak cipta yang
menganut aas deklaratif dan rahasia
dagang yang dilindungi jika
kerahasiaannya terjaga. Baca
selengkapnya disini.

Bahas Perolehan Akreditasi
Internasional, FH UNAIR
Terima Kunjungan FH
UNHAS
Saat ini, pemerintah mendorong agar
perguruan tinggi untuk meraih
akreditasi internasional melalui
peningkatan kualitas dosen serta
mutu pendidikan. Akreditasi
internasional dianggap penting
sebagai jaminan kualitas perguruan
tinggi di mata publik internasional.
Salah satu manfaat akreditasi
internasional itu untuk recognition,
sehingga perguruan tinggi kita juga
diketahui oleh perguruan tinggi luar
negeri. Prodi S1 FH UNAIR saat ini
adalah satu-satunya prodi S1 Ilmu
Hukum yang telag memperoleh
akreditasi internasional di
Indonesia. Baca selengkapnya disini.

Dinamika Perkembangan
Kebebasan Berpendapat &
Berekspresi dan Limitasinya
Dalam Praktik Keseharian
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
(KOMNAS HAM) mendorong lahirnya
Standar Norma dan Prosedur (SNP)
Kebebasan Berpendapat dan
Berekspresi. Dinamika pemaknaan
kebebasan dan limitasinya termasuk

Perlindungan Data Pribadi
Di Era Industri 4.0 Dari Sudut
Pandang Ilmu Matematika,
Komputer dan Hukum
Era perkembangan industri 4.0
membuat penggunaan teknologi
informasi menjadi semakin pesat.
Pandemi yang terjadi memberikan
dampak berupa percepatan
perkembangan dan penggunaan

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Airlangga (FH UNAIR) diterima langsung
oleh Gubernur Jawa Timur Dra. Hj. Kho�fah Indar Parawansa, M.Si. di Gedung

Negara Grahadi. Dalam pertemuan ini, Dekan Iman Prihandono,
Ph.D menyampaikan beberapa program unggulan FH UNAIR yang siap untuk

mendukung pelaksanaan program kerja dari PEMPROV JATIM. 
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didalamnya kebebasan pers,
kebebasan akademik telah
mempengaruhi bekerjanya sebuah
negara hukum dan arah demokrasi.
Dr. Herlambang Perdana
Wiratraman, dosen Bagian Hukum
Tata Negara FH UNAIR sekaligus
peneliti Human Rights Law Studies
(HRLS) adalah salah satu ahli yang
terlibat dalam penyusunan SNP
tersebut. Tantangan dalam
penyusunan SNP tersebut yang
dihadapi cukup besar, antara lain
dalam hal menjelaskan tentang
doktrin hukum, aturan dan nalar
kebebasan berekspresi dan
limitasinya dalam keseharian, terlebih
di era yang sekarang ini serba
digital. Baca selengkapnya disini.

teknologi informasi pada semua lini
bidang kehidupan manusia.
Kemudahan yang ditawarkan oleh
teknologi informasi tentunya juga
memiliki tantangan tertentu berupa
Keamanan siber, Regulasi yang
terfragmentasi, Ketergantungan
pada pihak lain, Kurangnya keahlian
dalam keamanan siber, dan Kesulitan
dalam menindak kejahatan siber. Hal-
hal tersebut apabila dibiarkan saja,
tentu akan sangat mempengaruhi
jalannya industri 4.0 yang
bergantung pada teknologi informasi.
Dr. Intan Inayatun Soeparna S.H.,
M.Hum. memfokuskan
pembahasannya pada tindakan
kejahatan dunia siber atau
cybercrime. Baca selengkapnya disini.

Prodi S2 MIH & MKN: One Day Workshop

Implementasi Kajian Teori
Hukum Dalam Penulisan
Karya Ilmiah

Teori hukum adalah teori mengenai
hukum sebagai norma sosial dan
sistem nilai dalam hidup bermasyarakat. Dalam penulisan sebuah karya ilmiah,
terutama di bidang hukum, pemahaman akan teori hukum akan sangat
penting dan bermanfaat menjadi “pisau” untuk menganalisis permasalahan
hukum guna membangun sebuah argumen. Perihal penulisan karya tulis
ilmiah, dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, dan jurnal, masih sering menjadi
permasalahan bagi sebagian kalangan oleh karena masih terdapat
kebingungan dalam mengonstruksikannya. Tak ayal, bahwa karya ilmiah yang
dihasilkan menjadi kurang dapat berkontribusi secara optimal dalam
pengembangan keilmuan dan penyelesaian masalah. Sebagai bentuk
kepedulian yang dimiliki oleh S2 Studi Magister Ilmu Hukum dan Program
Studi S2 Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga,
berinisiatif untuk menggelar kegiatan one day workshop dengan judul
“Implementasi Kajian Teori Hukum dalam Penulisan Karya Ilmiah”.

Guest Lecturer Series - Department of
Criminal Law

Belajar Victim Impact
Statement Bersama Ahli



Masyarakat Yuris Muda Airlangga (MYMA)

Delegasi MYMA Raih Best
Speaker Pada Ajang 'Debat
Progresivitas Hukum Dalam
Katalisator Modernisasi'

Komunitas Peradilan Semu (KPS)

Edukasi Melalui Konten
Hukum: Komunitas
Peradilan Semu (KPS)
Selenggarakan “Law Content
Class”

Kriminologi & Forensik Dari
Afrika Selatan

Victim Impact Statement ialah
sebuah prosedur yang telah banyak
diadopsi di negara lain, namun
sayangnya belum diterapkan di
Indonesia. Di awal penjelasannya, Dr.
Kevin menerangkan bahwasannya

Victim Impact Statement adalah pernyataan tertulis atau lisan yang diajukan
ke depan pengadilan pada saat menjatuhkan hukuman bagi pelanggar. Adanya
Victim Impact Statement sendiri ditujukan untuk memberikan kesempatan
bagi hakim untuk mendengar bagaimana kejahatan telah mempengaruhi
korban, memberikan informasi yang tidak didapatkan kepada pengadilan, serta
korban memiliki kesempatan untuk memberitahu hakim bagaimana korban
menginginkan hukuman akan terjadi.
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Dalam gelaran lomba debat hukum
Veteran Legal Competition 2021 yang
digelar secara virtual oleh Fakultas
Hukum Universitas Pembangunan
Nasional Veteran Jakarta, Delegasi
Airlangga berhasil meraih prestasi
sebagai best speaker yang diperoleh
oleh Dita Elvia Kusuma Putri
(Angkatan 2018) Lomba debat hukum
tersebut mengangkat tema
“Progresivitas Hukum Dalam
Katalisator Modernisasi”. Baca
selengkapnya disini.

Dewasa ini, media sosial semakin
berkembang menjadi sarana
penyampaian berbagai konten
informasi, tak terkecuali konten
berbau hukum. Menyikapi hal
tersebut, Komunitas Peradilan Semu
(KPS) FH UNAIR menyelenggarakan
webinar Law Content Class (LCC)
yang bertujuan untuk mengedukasi
masyarakat umum, terutama
mahasiswa hukum dalam proses
pembuatan konten hukum yang baik
serta informatif. Baca selengkapnya
disini.
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