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YOGYAKARTA- â€œMenjadi bagian dari anggota DPR RI bukan merupakan profesi. Hal tersebut
adalah panggilan jiwa.â€ Demikian seloroh Gandjar Pranowo, S.H. di hadapan mahasiswa baru
Fakultas Hukum UGM 2011, Sabtu (10/9). Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini berkesempatan hadir
sebagai salah satu pembicara dalam Seminar Pengenalan Profesi pada Pelatihan Pembelajar Sukses
Mahasiswa Baru (PPSMB) Fakultas Hukum UGM 2011. Di hadapan peserta seminar, alumnus
Fakultas Hukum UGM angkatan 1987 ini tak lupa bernostalgia tentang kehidupan kampusnya
dahulu.
Dalam paparannya, Gandjar menjelaskan fungsi DPR RI dan ruang lingkupnya secara holistik, baik
dari luas bidang kerjanya sebagai legislatif, assembly, parliament, maupun perwakilan. â€œUntuk
menjadi anggota legislatif, tak hanya butuh pintar, tapi juga mau bekerja keras dan peduli dengan
penderitaan rakyat karena Indonesia membutuhkanmu,â€ tutur Gandjar.
Tidak hanya Gandjar Pranowo yang hadir dalam acara yang dipandu Dekan Fakultas Hukum UGM,
Prof. Dr. Marsudi Triatmodjo, S.H., LL.M., Deputi Gubenur Bank Indonesia, Dr. Halim Alamsyah,
S.E., S.H., M.A., dan Deputi Kementerian Negara BUMN, Pandu Djajatno, S.H. juga hadir pada
acara tersebut. Halim Alamsyah merupakan alumnus FH UGM angkatan 1976 yang sukses berkarier
di perbankan. Sementara itu, Pandu Djajatno, yang juga alumnus FH UGM, saat ini tercatat sebagai
salah satu pejabat teras di lingkungan Kementerian Negara BUMN.
Halim Alamsyah yang mendapatkan kesempatan pertama dalam seminar tersebut memaparkan
luasan bidang karier Sarjana Hukum di bidang perbankan yang sangat terbuka meskipun
kuantitasnya tidak begitu signifikan. â€œHanya 6,3% saja lulusan Fakultas Hukum yang didata
terserap sebagai tenaga kerja di sektor perbankan,â€ tuturnya. Hal itu tidak menutup kesempatan
bagi orang hukum untuk menggapai karier tertinggi di sektor tersebut. Selain berbicara mengenai
prospek kerja di Bank Indonesia, pria yang murah senyum ini juga berbagi cerita mengenai masa
lalunya di kampus FH UGM.
Nostalgia dan pembicaraan mengenai masa lalu berkuliah di Fakultas Hukum juga disampaikan oleh
Pandu Djajatno. Alumnus angkatan 1977 ini tidak ketinggalan menceritakan pengalamannya ketika
menimba ilmu di Fakultas Hukum UGM di sela-sela memberikan motivasi dan semangat kepada
seluruh mahasiswa baru. â€œApabila saya tidak lulus dari Fakultas Hukum UGM, mungkin nasib
saya tidak akan seperti ini,â€ kata Pandu. Ia berpendapat untuk menjadi sukses, sedini mungkin
harus ditanamkan pada pikir dan laku untuk selalu menjunjung kejujuran dan sikap malu untuk
berbuat curang, memiliki tujuan yang jelas, komitmen dan berani menghadapi tantangan.
Ketiga alumni sukses tersebut merupakan salah satu bukti bahwa lulusan Fakultas Hukum UGM
mampu mencapai kesuksesan di tengah kompetisi yang ketat dengan tetap menjunjung nilai-nilai
kegadjahmadaan. Hal itulah yang menjadi keunggulan dan dimiliki oleh lulusan Universitas Gadjah
Mada dalam menggapai impian di masa depan. (Humas UGM/Satria AN)
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