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Berdasarkan visi Fakultas, tantangan masa depan dan
pertimbangan atas sumberdaya dan infrastruktur yang dimiliki FHUI,
dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2010-2015) ke depan, Fakultas
direncanakan akan mencapai sasaran-sasaran strategis sebagai
berikut:
- Mempertahankan peringkat akreditasi nasional dan mendapatkan
akreditasi internasional;
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- Meningkatkan kesejahteraan;
Dengan bertitik-tolak pada analisis threats, opportunities,
weaknesses, strengths (TOWS) FHUI tahun 2010, dan dengan
menimbang sasaran pencapaian Renstra FHUI tahun 2005-2010,
maka ditetapkan strategi dasar pengembangan FHUI untuk jangka
waktu tersebut, sebagai berikut:
- Meningkatkan kualitas pendidikan/pengajaran berbasis riset.
- Meningkatkan jumlah publikasi ilmiah nasional dan internasional
serta produk intelektual unggul lainnya;
- Meningkatkan kualitas mahasiswa dan lulusan;
- Meningkatkan sarana dan prasarana;
- Meningkatkan kerjasama nasional dan internasional;
- Meningkatkan pengabdian masyarakat.

Visi
Misi

Menjadi Universitas Riset Kelas Dunia (world class research
university)
1. Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Hukum berbasis riset untuk
pengembangan Ilmu Hukum;
2. Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Hukum yang
mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf dan
kualitas kehidupan masyarakat Indonesia serta kemanusiaan;
3. Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Hukum yang memenuhi
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kompetensi internasional.
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1. Tujuan
Terkait dengan pencapaian visi tersebut di atas, FHUI menetapkan
tujuannya sebagai berikut:
â€œMenyiapkan peserta didik agar menjadi anggota masyarakat
yang memiliki kemampuan akademik dalam menerapkan,
mengembangkan dan/atau memperkaya khasanah Ilmu Hukum,
serta menyebarluaskan dan mengupayakan penggunaannya untuk
meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya
kebudayaan nasional.â€•
2. Sasaran
Berdasarkan visi Fakultas, tantangan masa depan dan
pertimbangan atas sumberdaya dan infrastruktur yang dimiliki FHUI,
dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2010-2015) ke depan, Fakultas
direncanakan akan mencapai sasaran-sasaran strategis sebagai
berikut:
- Mempertahankan peringkat akreditasi nasional dan mendapatkan
akreditasi internasional;
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- Meningkatkan kesejahteraan;
- Meningkatkan jumlah publikasi ilmiah nasional dan internasional
serta produk intelektual unggul lainnya;
- Meningkatkan kualitas mahasiswa dan lulusan;
- Meningkatkan sarana dan prasarana;
- Meningkatkan kerjasama nasional dan internasional;
- Meningkatkan pengabdian masyarakat.
3. Strategi Dasar
Dengan bertitik-tolak pada analisis threats, opportunities,
weaknesses, strengths (TOWS) FHUI tahun 2010, dan dengan
menimbang sasaran pencapaian Renstra FHUI tahun 2005-2010,
maka ditetapkan strategi dasar pengembangan FHUI untuk jangka
waktu tersebut, sebagai berikut:
- Meningkatkan kualitas pendidikan/pengajaran berbasis riset.
- Meningkatkan kualitas penelitian sebagai bentuk partisipasi aktif
dalam pembangunan hukum.
- Meningkatkan kerjasama dan aliansi strategis dalam lingkup
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Tujuan

Daftar mata ajaran

nasional maupun internasional.
- Mengoptimalkan peran seluruh sumber daya yang ada, dalam
mengisi kebutuhan masyarakat dan jasa hukum yang berorientasi
internasional.
- Mengintegrasikan pengelolaan sumber daya, infrastruktur dan
sarana secara terpadu.
A
BAN PT No. 010/BAN-PT/Ak-IX/S3/X/2010
6-10 semester
50 sks
Bergelar Sarjana Hukum dan Magister Hukum atau dari bidang lain,
dengan keharusan untuk mengumpulkan 10 SKS dari mata
kuliah-mata kuliah wajib dalam Program Magister Ilmu Hukum.
Program Doktor Fakultas Hukum UI memiliki tujuan untuk
menghasilkan lulusan dengan gelar Doktor Ilmu Hukum (Dr.),
dengan kualifikasi sebagai berikut:
(1)Memiliki integritas keilmuan;
(2)Bersifat terbuka, tanggap terhadap perkembangan ilmu dan
permasalahan yang ada di dalam masyarakat;
(3)Memiliki wawasan dan kemampuan dasar keilmuan dan
keterampilan yang diperlukan untuk mengadaptasi dan/atau
menghasilkan temuan-temuan baru di bidang hukum;
(4)Menguasai pendekatan teoritis dan konseptual yang sesuai
dengan bidang keahliannya;
(5)Mampu menggunakan pengetahuan dan keterampilan dalam
kawasan keahliannya untuk menemukan jawaban dan/atau
memecahkan masalah yang kompleks;
(6)Mampu mengkomunikasikan dengan baik gagasan, pemikiran,
dan hasil karya kepada kelompok pakar sebidang (peer group)
maupun khalayak luas;
(7)Berkualitas internasional;
Artikel Layak Muat Jurnal Internasional (PSP30503)Artikel Sudah
Diterima Utk Diterbitkan J.I (PSP30502)Filsafat Hukum
(PSD30102)Filsafat Hukum (PSD30107)Hasil Riset
(PSP30402)Hasil Riset (PSP30403)Kualifikasi (Komprehensif)
(PSP30201)Makalah Diajukan Terbit Di J.I. (PSP30505)Makalah
Layak Muat Jurnal Int. (PSP30504)Makalah Telah Terbit dalam
Jurnal Int. (PSP30507)Metode Penelitian Hukum Empiris
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(PSD30106)Metode Penelitian Hukum Normatif (PSD30105)Metode
Penulisan Disertasi (PSD30104)Metode Penulisan Disertasi
(PSD30109)Pra Promosi (PSP30501)Presentasi Hasil Riset Pada
Konferensi Int (PSP30506)Promosi (PSP30603)Promosi
(PSP30602)Proposal (PSP30302)Proposal Riset
(PSP30303)Seminar Berkala (PSP30203)Seminar Berkala
(PSP30202)Seminar Hasil Penelitian (PSP30401)Teori Ilmu Hukum
(PSD30103)Teori Ilmu Hukum (PSD30108)
Sesuai dengan Himpunan Peraturan Akademik UI
Seleksi penerimaan calon peserta didasarkan pada kriteria sebagai
berikut:
1. Berlatar belakang S-1 Ilmu Hukum (SH) dan memiliki gelar
Magister (S2)
2. Mereka yang berlatar belakang S-2 Non-Hukum wajib mengikuti
mata kuliah tertentu terkait teori dan metodologi penelitian hukum,
yang akan diadakan pada awal perkuliahan.
3. Lulus Tes Potensi Akademik (TPA)
4. Lulus Tes Bahasa Inggris
5. Menyerahkan Proposal Rancangan Disertasi sebanyak 4 (empat
rangkap) kepada Sekretariat Program Pascasarjana FHUI (Untuk
calon mahasiswa Program Riset (by research) proposal yang
diserahkan berupa Proposal Lengkap Rancangan Disertasi dalam
Bahasa Inggris)

Pendaftaran
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6. Lulus Tes Wawancara Proposal Rancangan Disertasi
Bisa diakses di http://penerimaan.ui.ac.id
PROGRAM KULIAH DAN RISET (BY COURSE) SERTA
PROGRAM RISET (BY RESEARCH)
Kedua jenis program doktor ini hanya memiliki perbedaan pada dua
hal, yaitu:
a. Pada Program Kuliah dan Riset (by course) calon doktor
diharuskan mengikuti dan lulus beberapa mata kuliah; sedangkan

pada Program Riset (by research) calon doktor tidak perlu mengikuti
dan lulus mata kuliah tersebut.
b. Pada akhir masa perkulihan, di samping harus menyelesaikan
dan lulus ujian disertasi, calon doktor melalui Program Kuliah dan
Riset (by course) harus mampu membuat setidaknya satu artikel
yang dianggap layak muat di jurnal internasional; sedangkan calon
doktor melalui Program Riset (by research) harus mampu
menghasilkan setidaknya satu artikel yang sudah diterima di jurnal
internasional.
Mahasiswa Program Doktor FHUI harus memilih satu di antara
beberapa bidang kehususan di bawah ini sebagai fokus penelitian
dan penulisan disertasinya. Di samping itu, untuk mahasiswa
Program Kuliah dan Riset (by course) harus pula memilih mata
kuliah Teori Ilmu Hukum yang sesuai dengan bidang
kekhususannya tersebut.

