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Unpak - Sekitar 360 mahasiswa baru Fakultas Hukum Universitas Pakuan (Unpak)
menjalani kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) tahun
2022.
Kegiatan PKKMB ini akan berlangsung selama dua hari dimulai pada Jum’at 16 hingga
Sabtu 17 September 2022, di Gedung Fakultas Hukum, Kampus Unpak, Kota Bogor.
Menurut, Koordinator Acara, Angga Perdana mengatakan, PKKMB ini bertujuan untuk
memperkenalkan kampus supaya mahasiswa baru dapat mengetahui Fakultas Hukum itu
seperti apa, sehingga lulus nanti mereka memiliki profesi yang sesuai dengan pendidikan
yang saat ini akan dijalani.
Dia mengatakan, pengetahuan soal profesi hukum ini banyak, melalui PKKMB para
mahasiswa baru ini harus mengetahui dulu tujuan masuk ke Fakultas Hukum. Nantinya
mahasiswa akan mengetahui seperti apa jadinya ketika mereka lulus.
Angga menuturkan, berbicara hukum itu kasusnya banyak. Untuk itu, perlu adanya edukasi
supaya mereka dapat menjalani kehidupan nyata dikemudian hari.
Mewakili Fakultas Hukum, pihaknya akan mempersiapkan generasi penerus bangsa, agar
nantinya minim terjadinya pelanggaran hukum.

Angga menjelaskan, profesi hukum yang ada di Unpak ada 4 yakni pengacara, nota ris, hakim
dan jaksa. Namun, di kehidupan nyata Fakultas Hukum itu sangat luas, misalnya hukum di
perusahaan, di kementrian, pertanahan, asuransi, rumah sakit dan lain sebagainya.
Jadi pada tiap lini ada ranah hukumnya dan ini bagian dari profesi hukum ke tika mereka lulus
nanti, sehingga kami mempersiapkan mahasiswa yang berkualitas di Fakultas Hukum.
Sementara itu, Pelaksana Acara Aditia Permana Putra Nasution mengatakan, di PKKMB itu
di isi dengan materi tentang identitas mahasiswa, seperti pengenalan s truktur dan
kelembagaan yang ada di fakultas hukum. Kemudian kegiatan-kegiatan mahasiswa Fakultas
Hukum yang nantinya harus diketahui dan diikuti.
Untuk seluruh peserta, nantinya akan diberikan sertifikat untuk keperluan pendaftaran untuk
menjadi pengurus kelembagaan.
Kemudian, Narasumber PKKMB, Dinalara Dermawati Butarbutar menyampaikan, dirinya
akan mengisi materi tentang prospek lulusan mahasiswa di Fakultas Hukum.
Sebagai narasumber, pada kegiatan PKKMB di Fakultas Hukum, Dinalara memberikan
materi lebih kepada interaksi kepada mahasiswa baru. Menurutnya, para mahasiswa baru ini
tidak salah memilih fakultas, karena prospek di fakultas hukum ini ke depan sangat besar.

