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CAREER OPPORTUNITIES

LAW

#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.

#4 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.

#5 TENAGA PENGAJAR
Dosen jurusan hukum juga menjadi profesi yang
mulia. Tugas utamanya adalah mendidik para
mahasiswa sesuai mata kuliah yang dia pegang
nya.

#6 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.

#7 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.

#9 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.

Sumber : Academic Indonesia.com; Berkuliah.com; Kampusaja.com;
Jurusankuliah.com; Finansialku.com; Kampuscenter.com (2017, diolah).
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