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Di Indonesia, perkembangan bisnis dalam kurun waktu terakhir ini telah
memasuki babak baru dengan makin berkembangnya bisnis dan transaksi
internasional yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Kondisi ini sangat
membutuhkan pemahanan praktek atas hukum bisnis internasional.

Perkembangan lainnya Hukum bisnis internasional juga sebagai pedoman
dan sumber hukum dalam penyelesaian konflik atau sengketa bisnis
internasional yang terjadi. Berdasarkan fakta ini, hukum bisnis
internasional sebagai suatu disiplin ilmu berkembang secara pesat dalam
jangka waktu satu dekade terakhir.
Prasetiya Mulya menjawab tantangan perkembangan bisnis dan hukum
bisnis international dengan menyelenggarakan Program Studi Sarjana
Hukum Bisnis Internasional.
Hukum Bisnis Internasional lebih berfokus pada pengetahuan dan
keterampilan praktik hukum sebagai profesional hukum yang andal dan
mumpuni dalam kegiatan-kegiatan bisnis internasional antara lain:

“Law is nothing else but the best
reason of wise men applied for
ages to the transactions and
business of mankind.“

•

Pembuatan perjanjian internasional,

•

Perancangan pembiayaan internasional,

•

Perdagangan internasional,

•

Transportasi dan logistik internasional,

•

Proses merger dan akuisisi perusahaan internasional,

Abraham Lincoln

•

Perjanjian dan konsorsium infrastruktur dan kontruksi,

•

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual,

•

Penyelesaian sengketa bisnis internasional di luar lembaga
peradilan seperti mediasi dan arbitrasi berdasarkan hukum dan
perjanjian internasional.

Program studi ini didukung jaringan luas komunitas industri, asosiasi

Metode Pembelajaran

pengacara nasional dan internasional, bekerjasama dengan
universitas serta lembaga - lembaga riset terkemuka di dalam dan

1.

Komposisi pembelajaran terdiri dari 40% pengajaran teori dan
60% studi kasus.

diluar negeri.
2.

Alasan Memilih Belajar Hukum Bisnis

Studi Hukum Bisnis Internasional akan dilaksanakan
dengan metode pendekatan teoretis dan praktis, yang
berorientasi pada praktik dan keahlian hukum bisnis

Menjadi Sarjana Hukum Bisnis International Prasetiya Mulya

internasional.

dengan memiliki kemampuan sebagai berikut;

3.

1.

4.

Proses pembelajaran bersifat interaktif (interactive learning
method) menggunakan bilingual program.

Sarjana Hukum Bisnis Internasional memiliki kemampuan pada
analisis kasus hukum, serta analisa praktek regulasi dan
hukum bisnis internasional.

2.

Simulasi praktek hukum; negosiasi, mediasi, arbitrase dan
acara peradilan (moot court).

5.

Memiliki kemampuan penyelesaian sengketa bisnis

Magang dan praktek hukum serta observasi praktek di
Lembaga Peradilan dan Lembaga Arbitrase Internasional.

internasional di luar pengadilan (alternative dispute resolution)

3.

dan legal soft skill seperti pengetahuan tentang budaya

Terbuka juga kesempatan bagi mahasiwa untuk mengikuti pertukaran

internasional, etika, dan perilaku manusia.

mahasiswa dan melakukan penelitian hukum bisnis internasional di

Memiliki kemampuan menjadi pengacara hukum bisnis

universitas di luar negeri.

internasional.

Peluang Karier

Kolaborasi Program Studi Hukum Bisnis Internasional
dengan Program Studi lain

Seorang Sarjana Hukum Bisnis Internasional Prasetiya Mulya ;
1.
1.

Lulusan memiliki kesempatan yang luas untuk bekerja sebagai
in-house lawyer di perusahaan/insitusi internasional, sebagai

Melakukan advokasi, konsultasi, dan pendaftaran terhadap
International Intellectual Property Rights.

2.

Melakukan penelitian hukum bisnis investasi internasional.

lawyer di firma hukum internasional,
2.

Sebagai Konsultan Hukum Bisnis Internasional.

3.

Sebagai pengusaha dengan mendirikan kantor konsultan
Hukum Bisnis Internasional.

Kandidat Pelamar

Faculty Member Program Studi Hukum Bisnis
Internasional
Faculty member berpendidikan Doktor dan Master
Ilmu Hukum dari universitas dalam dan luar negeri,

SMA dan sederajat dengan konsentrasi bidang IPA dan IPS.

serta praktisi dibidangnya.

