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     FAKULTAS HUKUM 

 

“Hukum sejati bukanlah yang dibuat secara artifisial oleh negara dan 

ahli hukum. Hukum sejati adalah hukum yang tumbuh dan berkembang 

dari rahim kehidupan RAKYAT” 

 
Pedoman teknis penulisan 
1. Ukuran kertas menggunakan kertas jenis HVS putih dengan ukuran kuarto (21,5 cm x 

28 cm); 
2. Huruf menggunakan Times New Roman 12, setiap halaman diberikan nomor 

halaman; 
3. Naskah diketik dengan jarak 1.5 spasi; 
4. Tidak perlu dijilid; dan 
5. Diperbolehkan mengutip tulisan dari buku, majalah, jurnal atau media internet. 

Dengan ketentuan mengutip bukan menyalin. 

 

Telaah Topik 1 (Satu), Hukum Tata Negara 

Setelah membaca koran edisi akhir tahun, dua orang sahabat asyik berdiskusi beberapa isu 

yang muncul di surat kabar tersebut. 

Unyil : Waaah, banyak juga masalah hukum tata negara selama beberapa tahun ini ya... 

Srok. 

Usrok : Hoo..oh Nyil, kayaknya Indonesi itu selain majemuk budaya tapi juga beragam 

masalah ya... Padahal UUD 1945 telah diubah empat kali yang katanya lebih 

demokratis tapi masih ada aja masalah ketatanegaraan. 

Unyil : Betul, diawal tahun 2010 saja, permasalahan century yang kemudian direspon 

dengan hak angket DPR, dinilai masyarakat menjadi permasahan yang sangat 

besar di negara ini. 

Usrok : Ia... media TV hampir tiap hari menayangkan sidang-sidang hak angket DPR, 

sampai-sampai masyarakat bingung dan jenuh ya.. Nyil. 

Unyil : Jangan lupa Srok... permasalahan ini katanya melibatkan Wakil Presiden terpilih 

pada saat itu, sampai-sampai ada kenginan DPR melakukan Impeachment. 

Usrok : Nyil ada lagi nih permasalahan yang menjadi sorotan publik... yakni kasus 

Judicial Review terhadap masa jabatan Jaksa Agung, karena adanya hak 

konstitusional seseorang yang dilangar oleh UU Kejaksaan. 

Unyil : Ia Srok... menarik memang kalo kita merunut liku tata sistem pemerintahan, 

bahkan salah satu mantan presiden Indonesia mengatakan sistem pemerintahan 

Indonesia adalah abu-abu. Hal ini mengakibatkan antara lembaga negara terjadi 

sengketa keweangan iaaa... kaaan...  

Usrok : Ooo ia ada 2 permasalahan kalo tidak salah. Permasalahan perselisihan MA dan 

BPK serta kasus KY kan. Gimana ya kewenangan mereka sebenanrnya? Dan, 

apa ya sebenarnya sistem pemerintahan negara kita? 

Unyil : Wahh... jadi pusing juga ya Srok. Gimana kalo kita sekarang main kerumah Kak 

Yuni yang kuliah di FH Univ. Pancasila yuk, kita buat diskusi. 

Usrok : Ide bagus Nyil, ayo...   


