Fakultas

HUKUM
Sejak 1966, Fakultas Hukum Universitas Surabaya merupakan
salah satu dari tiga fakultas yang dimiliki Ubaya. Pada tahun
1998, berlanjut pada tahun 2003 Fakultas Hukum mendapatkan
akreditasi A dari Badan Akreditasi Nasional. Perolehan peringkat
akreditasi tersebut, dalam pengembangan akademis lebih lanjut
dipandang sebagai suatu tantangan, karena akreditasi merupakan pengakuan atas kemampuan program studi sebuah perguruan tinggi, dalam memenuhi standar kualiﬁkasi tertentu, sehingga
lulusannya diharapkan mampu memperoleh kepercayaan
pengguna jasa untuk menjalankan praktik profesinya, atau
melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.
Sesuai dengan visi To be an innovator in business law for
learning, research, and services, Fakultas Hukum Ubaya diharapkan menjadi pelopor pembaharuan di dalam proses pembelajaran, penelitian dan layanan di bidang hukum yang berorientasi
khususnys pada pemenuhan kebutuhan masyarakat bisnis dan
industri untuk mewujudkan kesejahteraan sosial.

http://hukum.ubaya.ac.id

7-8 Semester
Gelar: S.H.

PROGRAM
STUDI SARJANA

Kompetensi Lulusan
Komitmen mutu Sarjana Hukum Universitas Surabaya
adalah sebagai berikut:
Dimensi
Sikap

: Mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila ke dalam
kehidupan masyarakat global, sekaligus mampu
mengembangkan sikap taat hukum dan disiplin
dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Dimensi
: Mampu menerapkan ilmu pengetahuan dalam
Pengetahuan
menyelesaikan permasalahan-permasalahan
dalam masyarakat, sebagai bentuk pengasbdian
kepada masyarakat.
Dimensi
Ketrampilan
Khusus

: Mampu mengembangkan ketrampilan yang terkait
dengan bidang keilmuan sebagai seorang Sarjana
Hukum.

Dimensi
Ketrampilan
Umum

: Mampu mengembangkan keilmuan secara mandiri
dan mengembangkan jejaring kerja.

Keunggulan Lulusan
Memiliki integritas kepribadian yang tinggi,
terbuka dan kritis;
Mampu menerapkan hukum dan norma-norma
keilmuan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan global
Peka terhadap perubahan dan kreatif dalam
mencari alternatif pemecahan masalah, khususnya di bidang hukum bisnis;
Profesional, terlatih dan terdidik dalam mengembangkan potensi manusia rasional ilmiah;
Memiliki semangat pengabdian untuk memajukan ilmu hukum yang peka terhadap masalah
kemanusiaan.

Kerjasama
Fakultas Hukum Ubaya telah menawarkan beberapa
kelas dengan Bahasa Inggris sebagai bahasa
pengantar sejak tahun 2001 sebagai salah satu cara
untuk mengembangkan internasionalisasi. Berbagai
mahasiswa dari perguruan tinggi di Asia dan Eropa
dengan antusias mengikuti kelas-kelas tersebut
sehingga interaksi antara mahasiswa lokal dan
internasional berjalan dengan aktif dan dinamis.
Kelas dengan pengantar Bahasa Inggris yang telah
dibuka adalah Transaksi Bisnis Internasional,
Arbitrase Internasional dan Economic Crime. Bentuk
kerjasama lainnya adalah Visiting Professorship
untuk kuliah umum, seminar, workshop dengan
berbagai universitas terkemuka di dunia seperti:
Thammasat University - Thailand, Hua Chiew
University - Thailand. Serta kerjasama dengan
instansi luar negeri seperti United States Department
of Justice, United States Consulates, dan lain
sebagainya.

Bidang Kerja


Pemerintahan



Perusahaan



Pengacara / Advokat



Hakim



Jaksa



Konsultan Hukum



Notaris



Departemen Luar Negeri

Kurikulum


Bersifat monoprogram dengan penekanan pada Hukum Bisnis



Batas waktu studi normal 8 semester setara dengan 4 tahun
akademik.



Beban studi: 149 SKS (termasuk skripsi).

Metode Pengajaran


Student Centre Learning sebagai perwujudan delivery method
dua arah.



Diskusi kasus-kasus yang aktual.



Keterampilan dalam wujud mata kuliah Pendidikan Latihan
Kemahiran Hukum (PLKH).

Program Peminatan
Perwujudan pemenuhan minat dan potensi mahasiswa sesuai
kebutuhan global, melalui:


Program Peminatan Keperdataan



Program Peminatan Pidana



Program Peminatan Administrasi Negara



Program Peminatan Internasional



Program Peminatan Tata Negara

Fasilitas
Laboratorium
Laboratorium di Universitas Surabaya adalah unsur pelaksana
akademik yang dibentuk oleh Rektor sesuai kebutuhan
program studi, dan merupakan himpunan ilmuwan (scholars)
yang melaksanakan kegiatan akademik dalam perwujudan visi
dan misi dari program studi tersebut.
Fakultas Hukum Universitas Surabaya memiliki 5 (lima)
laboratorium yang dipimpin oleh seorang ketua laboratorium,
yakni:
 Laboratorium Hukum Keperdataan;

Koleksi Khusus
Merupakan perpustakaan Fakultas sebagai sarana
penunjang pendidikan hukum, dalam bentuk literatur,
artikel, jurnal makalah, penelitian, dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Media Hukum
Untuk menampung pemikiran ilmiah tentang hukum
yang selalu berkembang bagi para akademisi dan
ahli-ahli hukum lainnya, Fakultas Hukum Universitas
Surabaya menerbitkan Jurnal Yustika yang terbit dua
kali setiap tahun.

 Laboratorium Hukum Pidana;
 Laboratorium Hukum Administrasi;
 Laboratorium Hukum Tata Negara;

Media pembelajaran menggunakan LCD

 Laboratorium Hukum Internasional.

Biro Bantuan Hukum (BBH)

Ruang Peradilan Semu (Moot Court)

Merupakan salah satu kegiatan di bidang pengabdian
masyarakat, antara lain dalam bentuk bantuan hukum
dan penyuluhan hukum bagi masyarakat/pencari
keadilan.

Merupakan tempat pelatihan mahasiswa di bidang litigasi
untuk semua jenis perkara serta praktek bagi peserta mata
kuliah Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH)
untuk menjadi praktisi yang profesional.

English Course
Kursus Bahasa Inggris setara TOEFL dengan skor minimal >
400 yang diselenggarakan oleh Fakultas sebagai prasyarat
bagi para mahasiswa yang akan mengajukan Program
Kekhususan sesuai dengan minat dan potensinya dengan
telah mengumpulkan > 108 SKS.

Kantor Layanan Hukum Bisnis (KLHB)
Merupakan salah satu wadah perwujudan University-Industry-Linkage yang kegiatannya meliputi:
 Konsultasi hukum bisnis, hukum perbankan, hukum perburuh-

an, hak kekayaan intelektual/hak cipta, paten dan merek.
 Pelatihan yang berkaitan dengan hukum bisnis.
 Seminar dan Short Course.
 Negosiasi, mediasi.
 Litigasi di bidang: hukum perdata, hukum pidana, hukum

administrasi/perburuhan.

Informasi:

Fakultas Hukum Universitas Surabaya
Telp.
: +62 800 11 82292 (bebas pulsa),
+62 31 298 1120
Fax.
: +62 31 298 1121
Website : http://hukum.ubaya.ac.id/
Email
: hukum@unit.ubaya.ac.id

