
KOMPETENSI LULUSAN

Sejak 1966, Fakultas Hukum Universitas Surabaya (FH Ubaya) merupakan satu dari tiga fakultas 
yang dimiliki Ubaya. Komitmen akan kualitas dibuktikan dengan perolehan Akreditasi sejak 
tahun 1998, dilanjutkan 2003 dengan peringkat A. Sejalan dengan peringkat akreditasi, 
pengembangan akademis didasarkan pada pemenuhan standar kualifikasi profesionalisme 
hukum sehingga lulusan FH Ubaya mampu memperoleh kepercayaan pengguna jasa untuk 
menjalankan praktik profesinya, atau melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.

Sesuai dengan visi “Menjadi fakultas hukum yang berkualitas untuk memenuhi kebutuhan 
hukum bagi masyarakat”, Fakultas Hukum Ubaya menjadi pelopor pembaharuan di dalam 
proses pembelajaran, penelitian dan layanan di bidang hukum yang berorientasi khususnya 
pada pemenuhan kebutuhan masyarakat bisnis dan industri untuk mewujudkan kesejahteraan 
sosial.

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
Pengetahuan

: Mampu menerapkan konsep teoritis ilmu pengetahuan hukum dasar 
yang berlaku dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan 
dalam masyarakat, sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat.

Dimensi
Ketrampilan
Khusus

: Mampu menyusun konsep penyelesaian masalah/kasus hukum 
melalui metode berpikir yuridis berdasar sumber, asas, prinsip dan 
norma hukum yang berlaku. Mampu merumuskan ide secara logis, 
kritism dan argumentatif secara komunikasi lisan maupun tertulis 
sesuai hukum yang berlaku.

Dimensi
Ketrampilan Umum

: Mampu mengembangkan keilmuan secara mandiri dan 
mengembangkan jejaring kerja.
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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.

KEUNGGULAN LULUSAN KERJASAMA
Kerjasama ditekankan bagi pembelajaran hukum 
mahasiswa sesuai perkembangan hukum dan dapat 
digunakan di masyarakat. FH Ubaya bekerjasama dengan 
berbagai instansi pada level nasional maupun 
internasional demikian juga instansi pemerintah maupun 
swasta dalam memberikan pembelajaran hukum dan 
program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. 
Upaya internasionalisasi Fakultas Hukum Ubaya dimulai 
dengan menawarkan beberapa kelas dengan pengantar 
Bahasa Inggris sejak tahun 2001, misalnya Introduction 
to Criminal Law, Economic Crime. Antusias mahasiswa 
dari perguruan tinggi dari Asia dan Eropa pun sangat 
tinggi sehingga interaksi antara mahasiswa lokal dan 
internasional berjalan dengan aktif dan dinamis. 
Kegiatan 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 mempersiapkan lulusan FH Ubaya 
siap menjawab kebutuhan hukum masyarakat baik 
Nasional maupun Internasional.

BIDANG KERJA
 Pemerintahan

Birokrat
Legal Drafter
Konsulat

Legal Consultant
Legal Manager
HRD

Perusahaan

Notaris
PPAT
Advokat
Jaksa
Hakim

Praktisi Hukum

Advokat Internasional
Konsulat
Diplomat
Arbiter

Praktisi Hukum Internasional



KURIKULUM FASILITAS









Bersifat monoprogram dengan penekanan pada 
Hukum Bisnis.
Batas waktu studi normal 8 semester setara dengan 4 
tahun akademik. 
Beban studi: 152 SKS (termasuk skripsi).
Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka mulai 
Semester 5.

MODEL PEMBELAJARAN











Model Student Centre Learning  sebagai perwujudan 
delivery method dua arah.
Model Study case learning, diskusi kasus-kasus 
aktual mengasah kemahiran penerapan ketentuan 
hukum.
Keterampilan dalam wujud mata kuliah Pendidikan 
Latihan Kemahiran Hukum (PLKH).
Online learning class memanfaatkan Ubaya Learning 
Space.
Pelatihan bersertifikat hasil kerjasama FH Ubaya dan 
Asosiasi/Lembaga Profesi.

PROGRAM PEMINATAN











Program Peminatan Keperdataan
Program Peminatan Pidana
Program Peminatan Administrasi Negara
Program Peminatan Internasional
Program Peminatan Ketatanegaraan

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

Ruang Peradilan Semu (Moot Court)

English Course

Laboratorium

 Laboratorium Hukum Keperdataan;
 Laboratorium Hukum Pidana;
 Laboratorium Hukum Administrasi;
 Laboratorium Hukum Tata Negara;
 Laboratorium Hukum Internasional.

Laboratorium di Universitas Surabaya adalah unsur pelaksana 
akademik yang dibentuk oleh Rektor sesuai kebutuhan 
program studi sebagai 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:

Kualitas lulusan dilengkapi dengan kemampuan berbahasa 
Inggris dengan Kursus Bahasa Inggris hinga memenuhi skor 
TOEFL ≥ 400 sekaligus prasyarat pengajuan tugas akhir bagi 
mahasiswa sesuai Program Kekhususan sesuai dengan minat 
dan potensinya.

Fasilitas penting bagi  pelatihan mahasiswa di bidang litigasi 
untuk semua jenis perkara hukum serta praktik bagi peserta 
mata kuliah Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH) 
menunjang pembentukan kemahiran hukum sebagai praktisi 
yang profesional.

Klinik Hukum
Fasilitas penunjang untuk mengasah kemampuan mahasiswa 
dalam melakukan praktik hukum secara langsung kepada 
masyarakat seperti pembuatan dokumen hukum (akta 
perjanjian, akta waris, pembentukan peraturan perundang- 
undangan, dan dokumen lainnya).











Biro Bantuan Hukum (BBH)

Kantor Layanan Hukum (KLH)

Koleksi Khusus

Media Hukum

Referensi disediakan FH Ubayasebagai sarana penunjang 
pendidikan hukum, dalam bentuk literatur, artikel, jurnal 
makalah, penelitian, dan peraturan perundang-undangan 
yang menunjang pendalaman pemahaman hukum baik 
Hukum Nasional maupun Hukum Internasional.

Komitmen Publikasi diberikan kepada penelitian hukum 
dan pemikiran ilmiah hukum bukan hanya dari  akademisi, 
ahli-ahli hukum akan tetapi mahasiswa sehingga memiliki 
pengalaman dalam pembuatan karya ilmiah. FH UBAYA 
menerbitkan Jurnal Yustika, Jurnal Argumentum dan Jurnal 
Minuta  yang terbit dua kali setiap tahun.

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

Wadah perwujudan University-Industry-Linkage  yang 
kegiatannya meliputi:

Konsultasi hukum bisnis, hukum perbankan, hukum 
perburuhan, 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.



Fakultas Hukum Universitas Surabaya
Raya Kali Rungkut, Surabaya 60293

INFORMASI

Telp.

Fax
Website
Email
Instagram
YouTube

+62 800 11 82292 (bebas pulsa)
+62 31 298 1120
+62 31 298 1121
https://hukum.ubaya.ac.id/
hukum@unit.ubaya.ac.id
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