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PROGRAM STUDI MAGISTER 
ILMU HUKUM

Program MIH dirancang untuk menghasilkan lulusan yang 
berkemampuan tinggi dalam menganalisis masalah hukum; 
trampil dalam membangun solusi guna memecahkan 
permasalahan hukum yang terjadi pada masyarakat 
termasuk strategi mendorong perkembangan hukum dan 
kebijakan baru dan praktek-praktek bekerjanya hukum 
yang lebih responsif dan bermanfaat bagi masyarakat. 
Program MIH juga bermaksud menghasilkan pakar-pakar 
hukum yang memiliki nilai-nilai luhur untuk menjunjung 
kemanusiaan yang beradab dan berpegang teguh pada 
prinsip-prinsip penguasaan ilmu hukum. 
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VISI PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU 
HUKUM FAKULTAS HUKUM UGM

Pelopor penguatan ilmu hukum yang kompetitif, berkelas 
dunia yang unggul dan inovatif dalam rangka mengabdi pada 
kepentingan bangsa dan Negara dijiwai nilai-nilai budaya 
bangsa yang berdasarkan Pancasila.
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MISI PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU 
HUKUM FAKULTAS HUKUM UGM YAITU :

 Menyelenggarakan pendidikan dengan menanamkan 
kemampuan akademis yang mendalam dengan pendekatan 
inklusi, bersifat kritis, progresif, dan inovatif terhadap 
perkembangan ilmu hukum dan memiliki kemampuatn 
kepemimpinan (leadership), kolaborasi dan komunikatif 
dalam penyelesaian masalah hukum. 

 Menyelenggarakan penelitian untuk mengembangkan ilmu 
hukum yang bermanfaat bagi masyarakat khususnya dalam 
pengembangan ilmu hukum dan implementasinya  di tingkat 
lokal, nasional dan global.

 Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam 
rangka meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum 
masyarakat.

 Mengembangkan kerjasa sama di tingkat nasional dan 
internasional.
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KEUNGGULAN

Fokus pada pengembangan keilmuan hukum yang interdisipliner dalam 
menelaah teori-teori dan pendekatan hukum dan berkontribusi untuk 
mencari solusi atau penyelesaian masalah hukum.

Memiliki sejarah sebagai paska sarjana bidang hukum pertama di 
fakultas hukum.

TOP 20 universitas di Asia Tenggara dan terakreditasi A.

Mengembangkan pendekatan inklusi dalam pembelajaran.

Sistem pembelajaran berbasis teknologi dilengkapi dengan fasilitas kelas 
yang modern, serta terdapat perpustakaan dengan koleksi buku dan 
jurnal yang lengkap.

Tersedianya layanan informasi dan konsultasi melalui berbagai chanel 
(termasuk Law Career Development Center FH UGM),  mekanisme 
keluhan dan pengaduan maupun kegiatan kreatif yang mendukung 
terinternalisasinya budaya akademis melalui penyelenggaraan 
seminar internasional, konferensi internasional,  dukungan penulisan 
jurnal nasional/internasional, penelitian kolaborasi antara dosen dan 
mahasiswa, dan workshop-workshop atau aktivitas kegiatan mahasiswa 
lainnya melalui Keluarga Mahasiswa Magister Ilmu Hukum (KMMIH)

Tersedianya  Pusat Kajian Hukum, Gender dan Masyarakat (Law, Gender 
and Society), Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT), Pusat Kajian Hukum dan 
Masyarakat Djoyo Diguno yang menjadi labolatorium pembelajaran. 

Kerja sama pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat 
dengan berbagai pihak di dalam dan di luar negeri baik dari kelompok 
masyarakat sipil, pemerintah, dan pelaku industri.

Tersedia tenaga pengajar yang ahli di bidang masing-masing dari dalam 
dan luar negeri. 
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KURIKULUM

Program Studi Magister Ilmu Hukum merintis penyelenggaraan 
pendidikan dengan pendekatan interdisipliner dan multidispliner. 
Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum UGM terdiri dari:

Kurikulum ini merupakan kurikulum yang dinamis dan adaptif, dimana 
dimungkinkan adanya proses pembelajaran yang diikuti mahasiswa tidak 
semata-mata di UGM namun dapat juga dilakukan di institusi pendidikan 
lainnya yang memiliki program atau mata kuliah yang sama dengan 
standart yang setara. 

Dalam penajaman pemahaman peserta didik MIH menyiapkan  sistem 
klaster berdasarkan pembidangan  ilmu:

a.  Mata Kuliah Inti: 20 SKS
b. Mata Kuliah Klaster (Keahlian): 12 SKS
c. Mata Kuliah Pilihan Klaster: 8 SKS

Hukum Keperdataan
Hukum Kenegaraan
Hukum Pidana
Hukum Internasional
Hukum Agraria dan Lingkungan
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PROSES PEMBELAJARAN

Proses pembelajaran dengan metode campuran daring 
dan luring. Instruksi dan sistem pembelajaran melalui 
program terkomputerisasi SIMASTER. Mengingat sistem 
perkuliahannya adalah penuh waktu, jam perkuliahan 
diselenggarakan dalam jam kerja di UGM. Mahasiswa 
diharapkan dapat menyelesaikan perkuliahan selama 
tiga semester.
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PROSPEK KARIR

Mahasiswa yang telah menyelesaikan studi di Magister Ilmu Hukum dapat 
menentukan pilihannya untuk terjun pada bidang tertentu. Prospek kerja 
lulusan Mahasiswa Magister Ilmu Hukum ada berbagai macam,  antara lain:

Dosen Pengajar

Peneliti Hukum

Pembentuk Kebijakan di instansi Pemerintah Nasional/Daerah, DPR/DPRD 
dan lembaga internasional

Pemikir hukum di lembaga ekonomi, sosial dan kemasyarakat. 

Konsultan/Praktisi Hukum

Bidang industri kreatif dan lainnya
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KRITERIA PENDAFTARAN

 Lulusan Fakultas Hukum

	 ≥	2,75	dalam	skala	4	atau	setara,	untuk	pendaftar	
lulusan program studi terakreditasi A, 

	 	≥	3,00	dalam	skala	4	atau	setara,	untuk	pendaftar	
lulusan program studi terakreditasi B,

 Test Potensi Akademik: 450

 TOEFL: 425 atau setara 



INFORMASI

law.ugm.ac.id
Sekretariat 
Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum 
Universitas Gadjah Mada Jl Sosio Yustisia 
No. 1 Bulaksumur, Yogyakarta – 55281
(+62 274) 512781
+62 812-2764-9600
mih.law@ugm.ac.id


