
Halal Bihalal dan Tasyakuran Gedung Baru 

Fakultas Hukum 

Rilis: 29 Mei 2021 | Oleh: Humas 

 

UNPAK - Dalam rangka tasyakuran gedung baru sekaligus silaturahim hari raya Idulfitri 1442 
Hijriyah, sivitas akademika Fakultas Hukum, Universitas Pakuan menggelar halal bihalal dan 

doa bersama yang dilaksanakan di lantai 4 gedung baru Fakultas Universitas Pakuan. (28/5). 

Hadir dalam acara ini, Ketua Yayasan Pakuan Siliwangi, H. Subandi Almarsudi, S.H., M.H., 
Rektor Universitas Pakuan, Prof. Dr. H. Bibin Rubini, M.Pd., Dekan Fakultas Hukum 

Universitas Pakuan, Dr. Yenti Garnasih, S.H.,M.H, Dekan Fakultas Hukum Universitas Pakuan 
2015 – 2020, R. Muhammad Mihradi, SH.,MH, dan para Dosen Fakultas Hukum Universitas 
Pakuan. 

“Alhamdulillah, kita bersyukur hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat wal 
afiat dalam rangka silaturahim Idulfitri 1442 H, sekaligus syukuran dan doa bersama atas 
ditempatinya gedung baru Fakuktas Hukum Universitas Pakuan,” tutur Dekan Fakultas Hukum 

Universitas Pakuan, Dr. Yenti Garnasih, S.H.,M.H.  



Dalam kesempatan ini, Dr. Yenti memastikan pelaksanaan halal bihalal dan doa bersama ini 
telah menerapkan protokol kesehatan ketat baik dari kapasitas ruangan, saat kedatangan dan 

jarak peserta syukuran serta telah berkoordinasi dengan Satgas Covid-19. 

“Semenjak dari semalam, saya pastikan untuk acara hari ini menerapkan protokol kesehatan 
ketat, dan Alhamdulillah pada hari ini semua berjalan dengan baik dari segi persiapan dan 

penerapan protokol kesehatannya,” jelas Dr. Yenti Garnasih.  

Sementara itu Ketua Yayasan Pakuan Siliwangi, H. Subandi Almarsudi, S.H., M.H., berharap 
dengan suasana dan gedung baru ini, Fakultas Hukum dapat menggunakan semaksimal mungkin 

untuk mengembangkan Fakultas Hukum. 

“Insya Allah dengan dipimpin oleh Dr. Yenti Garnasih, Fakultas Hukum Universitas Pakuan 
dapat terus berkembang. Dan ini tidak dapat berjalan sendiri – sendiri, semua komponen harus 
saling mendukung, terlebih di masa pandemi Covid-19 yang belum juga berakhir,” ujar H. 

Subandi Almarsudi. 

Walau pandemi belum berakhir, menurutnya, harus mengambil hikmahnya sebagai suatu 
tantangan sebagai seorang insan pendidikan yang turut ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, 

dengan memberikan suatu pendidikan yang maksimal kepada para mahasiswa.  

Ditemui seusai acara, Rektor Universitas Pakuan, Prof. Dr. H. Bibin Rubini, M.Pd berharap 
dengan halal bihalal dan doa bersama ini, para dosen dan karyawan terus menjaga kekompakan 

dan kebersamaan sehingga Universitas Pakuan dapat terus maju.  

“Dan dengan silaturahim ini juga sebagai penyatuan komitmen bersama, menyatukan visi dan 
misi yang dari Universitas Pakuan sebagai perguruan tinggi yang unggul, mandiri dan 
berkarakter dan sejalan dengan peringkat akreditasi A yang diperoleh oleh Fakultas Hukum,” 

ujar Prof. Bibin. 

Dan dengan peningkatan akreditasi tersebut, Prof. Bibin meminta para dosen dan karyawan 
untuk senantiasa meningkatkan mutu pelayanan yaitu pelayanan yang paripurna  

“Dan tidak dapat dipungkiri dengan pandemi ini, tentunya ada masa – masa kita menghadapi 

kebosanan, kejenuhan. Dan dengan kegiatan silaturahmi ini, Insya Allah membangun semangat 
dalam melaksanakan tugas sehari hari,” pungkasnya. (*)  

 


