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#1 DUTA BESAR/ DIPLOMAT

#6 PEBISNIS INTERNASIONAL

Menjadi duta besar untuk mewakili Indonesia di
suatu negara? Atau menjadi diplomat? Profesi ini
ialah prospek kerja terbaik dari lulusan Hubungan
Internasional.

Bekerja di sektor bisnis sudah menjadi alternatif
dari berbagai prospek kerja yang ada, termasuk
lulusan Hubungan Internasional. Lulusannya bisa
masuk di dunia bisnis Internasional karena telah
dibekali pengetahuan Ekonomi Internasional dan
Bisnis Internasional.

#2 INTERNATIONAL OFFICER
Bekerja khusus untuk menangani kasus ataupun
permasalahan internasional, adalah bentuk kerja
dari profesi International Officer. Seorang International Officer bisa bekerja di beberapa instansi
antara lain Departemen Luar Negeri, Kementrian
Luar Negeri, Kedutaan Besar, Konsulat ataupun
Atase.

#3 NEGOSIATOR
Seorang negosiator mempunyai prospek kerja
hubungan internasional dalam menjalankan
peran kepentingan lembaga yang diwakilinya.
Negosiator dalam membawa dan mewujudkan
kepentingan tidak hanya terbatas pada lingkungan pemerintah, tetapi bersentuhan juga dengan
korporasi.

#4 TENAGA PENGAJAR
Bila anda benar-benar menguasai segala hal yang
berkaitan dengan teori ataupun praktik dari suatu
bidang keilmuan, anda tentu akan memiliki peluang sebagai seorang akademisi atau tenaga pengajar atau dosen.

#5 PENELITI
Tumbuhnya sikap kritis akan isu-isu internasional
yang menghinggapi berbagai negara, tentu menjadikan lulusan Hubungan Internasional tergelitik
untuk selalu mencari jalan keluar dari permasalahan dan isu – isu tersebut.

#7 GOVERNMENT RELATIONS

OFFICER

Government Relations Officer adalah suatu
pekerjaan sebagai penghubung untuk menjalin
hubungan antara lembaga yang diwakili dengan
pemerintahan daerah ataupun perusahaan perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia.

#8 POLITISI
Selalu peka dan dituntut aktif terhadap isu – isu
politik yang erat kaitannya dengan persoalan
negara, membuat seorang lulusan Hubungan
Internasional memiliki kemampuan politik yang
baik sehingga kesadaran dalam berpolitik pun
akan terus meningkat.

#9 JURNALIS ATAU WARTAWAN
Menjadi jurnalis atau wartawan, baik dalam
tingkat nasional maupun internasional tentu juga
bisa menjadi bagian dari prospek kerja seorang
lulusan Hubungan Internasional.

#10 STAF AHLI
Menjadi staf ahli adalah suatu pekerjaan yang
bisa ditemui di lingkungan anggota legislatif, ataupun di kalangan eksekutif baik tingkat daerah
maupun pusat. Prospek kerja Hubungan Internasional dalam bidang staf ahli meliputi mengumpulkan informasi, menganalisis, memberikan
saran, dan rekomendasi.
Sumber : Academic Indonesia.com; Berkuliah.com; Kampusaja.com;
Jurusankuliah.com; Finansialku.com; Kampuscenter.com (2017, diolah).
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#1 PENGACARA / KONSULTAN

HUKUM

Pengacara adalah jasa profesi hukum yang membantu dalam suatu sengketa yang dapat diselesaikan di luar atau di dalam sidang pengadilan.
Dalam profesi hukum, dikenal istilah beracara
yang terkait dengan pengaturan hukum acara
dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara
Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara
Perdata.

#2 JAKSA
Seorang Jaksa di negara ini bekerja untuk Kejaksaan RI yang tugasnya adalah sebagai penegak
hukum dan keadilan dalam sidang yang diberi
wewenang oleh Undang-undang untuk berperan
sebagai penuntut dan melaksanakan keputusan
Hakim.

#3 HAKIM
Hakim adalah salah satu profesi yang prestige
dikalangan mahasiswa hukum. Panggilan bagi
seorang hakim cukup menarik yaitu “sang mulia”.
Tugas utamanya adalah memimpin sebuah persidangan, baru kemudian memberikan keputusan.

#5 DIPLOMAT
Seorang diplomat, selalu identik dengan luar
negeri, keren, pintar berbicara, dan tentu-nya
mengerti aturan-aturan dan hukum-hukum ketatanegaraan dan kaidah diplomasi. Diplomat
adalah orang yang bekerja di kementerian luar
negeri dan ditempatkan di suatu negara untuk
menjalankan fungsi yang terkait dengan hubungan negaranya dengan negara lain.
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#7 DOSEN
Dosen jurusan hukum juga menjadi profesi yang
mulia. Tugas utamanya adalah mendidik para
mahasiswa sesuai mata kuliah yang dipegang
nya.

#4 NOTARIS
Notaris adalah pejabat umum yang berwenang
untuk membuat akta otentik. Akta-akta yang bisa
buat antara lain adalah akta pendirian perusahaan, yayasan atau yang lain. Notaris juga
berwenang untuk membuat akta otentik sebuah
perjanjian, perbuatan atau sebuah ketetapan.

#6 BIROKRAT

Birokrat adalah orang yang bekerja di lembaga
pemerintahan dan sering berurusan dengan
birokrasi, sebagai contoh adalah seorang anggota DPR, DPRD, dan sebagainya. Sebaiknya
anggota DPR adalah seorang lulusan Ilmu hukum
agar betul-betul faham dan mengerti dalam membuat undang-undang.

#8 PANITERA, JURU SITA.
Panitera, juru sita atau staf administrasi juga merupakan pekerjaan yang mulia, yang bekerja di
Mahkamah Agung. Walaupun tidak sering terlihat
didepan persidangan, namun mereka ikut andil
dalam pemeriksaan serta bagaimana proses
persidangan bisa dijalankan.

#10 KEPATUHAN & SEKRETARIS
KORPORASI

Kini, ada profesi baru yang sangat menjanjikan
bagi seorang sarjana hukum, yaitu menjadi profesional di bidang kepatuhan tentang litigasi dan
industrial relations yang berkaitan dengan
sengketa.
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