PENDIDIKAN HUKUM KLINIK (CLINICAL LEGAL EDUCATION) MELALUI PROGRAM PEMAGANGAN DI
UNIT KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM (UKBH) FH UNAIR
Fakultas Hukum Universitas Airlangga adalah fakultas hukum yang memiliki misi sebagai
penyelenggara pendidikan hukum guna mencetak para yuris professional. Dalam rangka misi
sebagaimana demikian, maka sistem pendidikan yang diselenggarakan di Fakultas Hukum
Universitas Airlangga tidak hanya pendidikan yang memberikan bekal teoretis saja, melainkan lebih
dari itu juga memberikan bekal keahlian atau skill melakukan praktek hukum yang sudah diasah
dalam jenjang mahasiswa. Hal ini mengingat profesi yuris adalah profesi praktisi, yang tidak hanya
membutuhkan penguasaan teoretis tetapi juga menuntut penguasaan keahlian atau skill praktis.
Atas dasar latar belakang di atas, Unit Konsultasi dan Bantuan Hukum (UKBH) FH Unair sebagai
sebuah unit penunjang pelaksanaan fungsi fakultas memiliki peran sebagai sebuah klinik hukum,
yang berfungsi sebagai tempat bagi mahasiswa FH Unair guna mengasah skill melakukan praktek
hukum melalui penanganan kasus-kasus riil yang ada di UKBH FH Unair.
Dalam rangka melaksanakan fungsi tersebut, maka UKBH FH Unair melaksanakan program
pemagangan (internship program) bagi mahasiswa FH Unair. Program ini dibuka setiap semester,
dan dilaksanakan selama minimal 1 (satu) semester penuh, yang diikuti oleh 10 (sepuluh) orang
mahasiswa FH Unair yang berhasil lolos dalam proses seleksi.
Adapaun syarat bagi mahasiswa FH Unair untuk bisa mengikuti program pemagangan di UKBH FH
Unair adalah:
1. Telah lulus dengan memuaskan seluruh mata kuliah PLKH / semua mata kuliah Praktek
Peradilan (Praktek Peradilan Pidana, Perdata, dan TUN).
2. Memiliki IPK minimal 3,00.
3. Bersedia untuk berada dikantor UKBH selama satu hari penuh selama jam kerja (09.0015.00) minimal satu kali dalam satu minggu, sesuai dengan jadwal piket yang nantinya
diberikan.
4. Bersedia mengalokasikan waktu dalam rangka pendampingan klien ke luar kantor UKBH jika
memang diperlukan.
5. Bersedia mengikuti dan lulus dengan memuaskan dari program Pelatihan Advokasi dan
Wawasan Social Justice yang nantinya akan dilaksanakan oleh UKBH FH Unair.
6. Lolos dari proses seleksi yang dilaksanakan oleh UKBH FH Unair.
Bagi mahasiswa FH Unair yang berminat mengikuti program pemagangan UKBH FH Unair ini,
dipersilahkan untuk mengirimkan surat lamaran tertulis tertuju kepada Ketua/Sekretaris UKBH FH
Unair, dengan disertai kelengkapan sebagai berikut:
1. Transkrip akademik.
2. CV.
3. Surat pernyataan bersedia memenuhi semua persyaratan pemagangan sebagaimana
ditentukan di atas.
Surat lamaran berikut segala kelengkapan di atas dimasukkan dalam map warna merah yang ditulisi
nama dan nomor HP si pelamar, dan diserahkan di kantor UKBH Jl. Sri Ikana 51 Surabaya paling
lambat 4 Maret 2016.

