
•m  RUMAH P E N G E T A H U A N

2 8  KOMPAS, SENIN, 28 NOVEMBER 2016 j

MCC Asah Kom petensi Mahasiswa Hukum

TAHUN in i Fakultas Hukum Universitas 

Gadjah Mada (FH UGM) berkesempatan 

m em pertem ukan mahasiswa fakultas 

hukum  dari seluruh Indonesia dalam ajang 

MCC Bulaksum ur III dengan ta ra f nasional. 

M oo t Court C om petition atau biasa 

disingkat MCC adalah perlombaan yang 

d itu jukan  bagi mahasiswa fakultas hukum  

un tuk saling berargumentasi secara yurid is 

dan m engim plem entasikan teori hukum  

secara p raktik dalam sebuah sidang atas 

kasus posisi yang te lah dipersiapkan 

sebelumnya.

Acara MCC Bulaksum ur in i m erupakan 

ajang dua tahunan yang diadakan FH 

UGM. Pada 2016, MCC Bulaksum ur te lah 

m emasuki kali ketiga pelaksanannya 

sejak terselenggara pada 2012. Acara yang

berlangsung pada 18-21 November 2016 ini 

mengusung dua kasus posisi perdata.

Kasus posisi yang pertam a untuk 

babakpenyisihan membahas gugatan c/oss 

action  atau gugatan perwakilan kelompok. 

Gugatan in i d iajukan oleh sejumlah 

orang (dalam jum lah  yang tid a k  banyak, 

misalnya 1 atau 2 orang) sebagai ke lom pok 

masyarakat yang m ewakili kepentingan 

mereka sendiri sekaligus ratusan atau 

ribuan orang la innya sebagai korban. 

Dalam perkara mengenai pencemaran 

dan/atau perusakan lingkungan hidup, hak 

ke lom pok masyarakat u n tuk  m engajukan 

gugatan dass action  te rsebut telah 

diwadahi dalam Undang-Undang Nom or 

32 Tahun 2009 ten tang  Perlindungan Dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pada babak final, peserta m endapat 

kasus yang berbeda. Kasus posisi pada ba

bak in i m embahas upaya perdata dalam 

perkara tin d a k  pidana korupsi yang d ila 

kukan Jaksa Pengacara Negara dalam hal 

pidana tam bahan perampasan harta ben

da be lum  selesai diperiksa, te tap i terdakwa 

meninggal sebelum  perampasan tersebut 

dilakukan.

Sebanyak16delegasi,yakni Universitas 

Diponegoro, Universitas Padjadjaran, Uni

versitas Parahyangan, Universitas Udayana, 

Universitas Negeri Semarang, Universitas 

Sebelas Maret, Universitas Jambi, Univer

sitas M uham m adiyah Yogyakarta, Univer

sitas Jenderal Soedirman, Universitas 

Hasanuddin, Universitas M uham m adiyah 

Malang, Universitas Negeri Surabaya, Un i

versitas Surabaya, Universitas M uslim  

Indonesia, Universitas Indonesia, Univer- 

sitas Sumatera Utara, dan 4 observer yakni 

Universitas Trunojoyo, Universitas 17 Agus

tus 1945, Universitas Maranatha Bandung, 

dan Universitas Airlangga telah bergabung 

un tuk  m em perebutkan gelar juara.

Pada malam penutupan, M inggu (20/ | 

11), d ium um kan pemenang MCC Bulaksu

m ur III. Universitas Padjadjaran, Bandung, 

sebagai peraih juara pertama sekaligus ju a 

ra um um , disusul Universitas Parahyangan, j 
Bandung, sebagai juara kedua, dan Univer

sitas Negeri Semarang sebagai juara ketiga.

Ketua Pelaksana MCC Bulaksumur 

III Ryanski Tucunan menyatakan, "Acara 

in i diharapkan akan terus terlaksana ke 

depannya sehingga baik hardsld ll m aupun 

so ft skill mahasiswa hukum  di Indonesia 

dapat terasah. Kami juga m em berikan 

kesempatan universitas lainnya un tuk  

dapat bergabung d i acara MCC Bulaksumur 

selanjutnya." [*]


