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Keterangan : 


Dari mahasiswa yang oeang tuaryn, bekerja di '~ddc:ng Pemerintahan seba


nyak 30 orang, ternyD:ta 20 orang memilih bekerJa dibidang Pemerintahan. 

Mlhasiswa yang orabg tuanya ABRI, yaitu sebanyak 16 orang responden, 

ternyata 10 orang mahasiswa memilih bekerja dibidang Pemerintahan."" 

Sedangkan mahasiswa yang memilih bekerja dibidang ABRI, yang berjumlah 

hanya 1 orang, ternyata orang tua.n;ya ABRI. 

M9.hasiswa yang oeaIlg tuanya bekerja dibidAng Swasta yang seluruhnya 

berjumlah 42 orang, te~ta 15 orang memilih lapmgan p3kerjaan Peme

rintahan, 10 orang memilih lap,mgan swasta, ; orang memilih Pengacara 

dan 4 orang memilih jabatan Notaris.": 

M9.hasiswa yang orang ~a telah p3nsiun, yaitu sebanyak 13 orang, 

ternya.ta 8 orang memil:i.h la.pangan p3merintahan. 

Dalam tabel ini tidak terdap3.t mahasiswa yang orang tua:nya. bekerja se

bagai Hakim dan Jaksa~' 

M9.ha.siswa yang orang tuanya sebagai Pengacara, yaitu hanya. 1 orang, 

ternyata memilih laplngan p3kerjaan sebagai Hakim.": 

Dari basil p3nelitian tersebut diatas, terl:i.hat bahwa 53,1 %dari selu

ruh responden, tai:bu 60 orang, tern;yata memil:ih lapmgan pekerjaan di

bidang Hukum; Dari hasil yang telah kita pcroleh l munglQ,nkah ini metlU

rakan p3rgeseran anim~ mahasiswa Fakultas Hukum dari pro£esi hukum ke_ 

arah profesi sebagai p3gawai pemerintah.

Aplb:Ua kite. bandingkan antara jumlah responden yang memil:ih :fSkerjaan 

dibidang Pemerintah dengan responden yang memilih p3kerja.an dibidang 

hulrum yaitu 60 orang banding 32 orang, make. semakin jela.s1ah suatu ke

mungkinan pergeseran profesi yang diinginltan oleh mahasiswa Fakultas '. - .,' 

Hulrum kearah bidang Pemerintahan: 

Bidang Swasta ternyata mendaJ:lltkan responden yang cukup besar yaitu 

13 orang aplbila kita bandingkan dengan responden yang memilih profesi 

hukum plda setiap varietas. 
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- Perlu diadaknn pmyelidikan Iobili Innjut, ;~(:;:q::ap1 malBsiswa lebili 00

nYllk yang memllili bidang pemerintaha.n dibandingkan yang memilili pro

fe si dibidang huku:m~' 

- Dllri pihak fakultas d.ihD.ropkan dslXlt mem,ergunnknn hn.sil Penelitian 

ini untuk menyusun n.ncana. kurikulum yang lebili telXlt dan mengarah. 
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