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Kompetisi Debat Hukum merupakan salah satu bagian dari rangkaian Pekan Kajian 

Hukum 2017 yang diselenggarakan oleh Program Sudi Ilmu Hukum. Kompetisi 
Debat Hukum mempertemukan para peserta baik sebagai pihak pro ataupun 
kontra untuk saling menyampaikan dan mempertahankan argumentasi sesuai 
dengan mosi yang diperdebatkan. Kompetisi Debat Hukum terdiri dari tiga 
tahapan, yakni Tahap Penyisihan, Tahap Semi Final, dan Tahap Final. Pengaturan 
lebih lanjut mengenai Kompetisi Debat Hukum termuat dalam Peraturan Umum 
Kompetisi dan Tata Tertib terlampir. 



 
 

 

TATA TERTIB KOMPETISI DEBAT HUKUM 

PEKAN KAJIAN HUKUM (PKH) 2017  

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM 

 
 
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Tata Tertib ini yang dimaksud dengan: 

 
1. Pekan Kajian Hukum adalah rangkaian kegiatan Kompetisi Hukum 

dan Seminar yang diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu 

Hukum yang selanjutnya disebut PKH 2017. 

2. Kompetisi Debat Hukum adalah salah satu rangkaian Kompetisi 

Hukum yang diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Hukum 

yang selanjutnya disebut Kompetisi. 

3. Panitia adalah Dosen Program Studi Ilmu Hukum dan Sebagian 

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum. 

4. Peserta adalah Mahasiswa/i Program Studi Ilmu Hukum 

Universitas Maritim Raja Ali Haji serta Delegasi sebagai Ketua 

Delegasi dan Anggota Delegasi. 

5. Ketua Delegasi adalah Peserta yang bertindak sebagai wakil dari 

setiap perbuatan yang dilakukan oleh tiap-tiap Delegasi. 

6. Technical Meeting adalah pertemuan yang diselenggarakan oleh 

Panitia dengan Peserta sebelum Kompetisi berlangsung. 

7. Mosi adalah topik yang telah ditentukan oleh Panitia dan telah 

dipublikasikan kepada Peserta sebelum Kompetisi berlangsung. 

8. Regu Pro adalah regu yang berada pada posisi setuju dengan mosi 

yang diperdebatkan. 



 

 

9. Regu Kontra adalah regu yang berada pada posisi tidak setuju 

dengan mosi yang diperdebatkan. 

10. Moderator adalah Panitia yang ditunjuk untuk memandu jalannya 

perdebatan dalam suatu pertandingan. 

11. Time Keeper adalah Panitia yang bertanggung jawab dalam 

memantau alokasi waktu dalam Kompetisi. 

12. Interupsi adalah sanggahan yang diajukan oleh salah satu anggota 

regu terhadap regu lawan yang sedang memiliki hak bicara yang 

diatur dalam Tata Tertib ini. 

13. Dewan Juri adalah pihak yang mempunyai kewenangan untuk 

memberikan penilaian sesuai kriteria yang telah ditetapkan dalam 

Kompetisi. 

14. Victory Point adalah skor yang ditentukan berdasarkan menang-

kalah regu yang bernilai 1 (satu) untuk regu yang menang dan 0 

(nol) untuk regu yang kalah. 

15. Head to Head Point adalah penentuan pemenang dengan melihat 

nilai yang lebih tinggi ketika dua regu berhadapan secara langsung. 

16. Opening Statement adalah argumen pembuka dari pembicara 

pertama Regu Pro maupun Regu Kontra untuk memposisikan diri 

sebagai Regu Pro atau Regu Kontra. 

17. Bidasan adalah sanggahan yang dapat disampaikan oleh pembicara 

kedua dan ketiga dari masing-masing regu terhadap argumentasi 

yang telah disampaikan oleh regu lawan. 

18. Closing Statement adalah kesimpulan yang dipaparkan oleh 

pembicara pertama atau pembicara kedua dari Regu Pro dan Regu 

Kontra yang tidak dapat diinterupsi. Peserta tidak diperkenankan 

membawa argumentasi baru saat closing statement. 

 

 

 



 

 

BAB II 

PESERTA 

Pasal 2 

(1) Kompetisi diikuti oleh maksimal 16 (delapan belas) Delegasi. 

(2) Peserta adalah mahasiswa Strata Satu (S1) yang terdaftar sebagai 

mahasiswa aktif Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja 

Ali Haji dengan di buktikan Kartu Identitas Mahasiswa. 

(3) Setiap Delegasi terdiri dari 3 (tiga) orang peserta. 

Pasal 3 

(1) Peserta diwajibkan melakukan registrasi sebelum pembukaan 

dimulai. 

(2) Peserta diwajibkan hadir 30 (tiga puluh) menit sebelum acara dimulai. 

(3) Pada saat registrasi peserta diwajibkan melengkapi persyaratan 

sebagai berikut:  

a. Formulir Pendaftaran yang telah diisi; 

b. Surat Pernyataan Pendaftaran yang telah ditandatangani asli; dan 

c. Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM). 

(4) Berkas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dimasukkan kedalam 

map Buffalo warna merah. 

 

 

BAB III 

TECHNICAL MEETING 

Pasal 4 

(1) Setiap Delegasi yang telah melakukan registrasi diwajibkan 

mengikuti Technical Meeting. 



 

 

(2) Technical Meeting diikuti oleh masing-masing Ketua Delegasi 

sebagaimana yang terdaftar dalam Surat Keterangan Delegasi. 

(3) Technical Meeting terdiri dari agenda sosialisasi tata tertib, teknis 

pelaksanaan, sistem kompetisi, komponen penilaian kompetisi, 

pengundian nomor regu dan mosi yang akan diperdebatkan, serta 

posisi Delegasi pada setiap Babak. 

(4) Kesepakatan forum dalam Technical Meeting bersifat mengikat. 

 

 

BAB IV 

SISTEMATIKA KOMPETISI 

Pasal 5 

Kompetisi terdiri dari 3 (tiga) babak, yaitu: 

1. Babak Penyisihan; 

2. Babak Semifinal; dan 

3. Babak Final. 

Pasal 6 

(1) Babak Penyisihan dilakukan dengan sistem Chamber. 

(2) Setiap Chamber terdiri dari 2 (dua) Delegasi yang penempatannya 

sesuai dengan kesepakatan pada saat Technical Meeting. 

(3) Regu yang menjadi juara Chamber akan maju ke Babak Semifinal. 

Pasal 7 

(1) Juara Chamber ditentukan berdasarkan jumlah Victory Point yang 

tertinggi dalam masing-masing Chamber. 

(2) Apabila dalam satu chamber terdapat regu yang memiliki Victory 

Point yang sama, maka penentuan juara Chamber akan dilakukan 



 

 

dengan menghitung jumlah juri yang memenangkan secara 

kumulatif. 

(3) Apabila dalam satu chamber terdapat regu yang memiliki kesamaan 

jumlah Victory Point dan jumlah juri yang memenangkan, maka 

juara chamber akan ditentukan berdasarkan jumlah penilaian 

kumulatif dari masing-masing regu. 

(4) Apabila dalam satu chamber terdapat regu yang memiliki kesamaan 

jumlah Victory Point, jumlah juri yang memenangkan dan skor 

kumulatif, penentuan juara chamber dilakukan melalui Head to 

Head Point. 

 

 Pasal 8  

(1) Juara Chamber akan bertanding pada Babak Semifinal dengan 

menggunakan sistem Chamber. 

(2) Mosi yang akan diperdebatkan serta posisi regu ditentukan melalui 

pengundian pada saat Technical Meeting setelah pertandingan 

Babak Penyisihan selesai. 

(3) Penentuan juara masing-masing Chamber pada Babak Semifinal 

ditentukan berdasarkan ketentuan sebagaimana yang dimaksud 

dalam Pasal 7. 

(4) Dua regu yang menjadi juara masing-masing Chamber pada Babak 

Semifinal akan bertanding pada Babak Final. 

 

Pasal 9 

(1) Mosi yang akan diperdebatkan pada Babak Final ditentukan melalui 

pengundian pada saat Technical Meeting setelah pertandingan 

Babak Semifinal selesai. 



 

 

(2) Khusus pada Babak Final, penentuan posisi pro atau kontra akan 

dilaksanakan melalui pengundian 20 (dua puluh) menit sebelum 

pertandingan Final berlangsung. 

(3) Regu yang memenangkan pertandingan adalah regu yang 

memperoleh skor tertinggi. 

(4) Pemenang pertandingan pada Babak Final akan menjadi juara I dan 

yang kalah menjadi juara II. 

(5) Dari dua regu yang bertanding pada Babak Final, akan dipilih 1 

(satu) orang Peserta sebagai Pembicara Terbaik. 

 

BAB V 

TEKNIS DAN MEKANISME DEBAT 

Pasal 10 

(1) Dalam setiap pertandingan terdapat 2 (dua) regu yang saling 

berhadapan, yakni Regu Pro dan Regu Kontra. 

(2) Penentuan posisi regu pada setiap Babak dilakukan dengan sistem 

pengundian pada saat Technical Meeting. 

(3) Masing-masing regu terdiri dari tiga pembicara yang bertindak 

sebagai pembicara pertama, pembicara kedua dan pembicara ketiga 

secara berurutan. 

 
Pasal 11 

(1) Debat dibagi ke dalam 3 (tiga) sesi, yaitu Opening Statement, 

Bidasan dan Argumentasi, dan Closing Statement. 

(2) Opening statement disampaikan oleh Pembicara Pertama Regu Pro 

dan Pembicara Satu Regu Kontra. 



 

 

(3) Bidasan dan Argumentasi disampaikan oleh Pembicara Kedua Regu 

Pro, Pembicara Kedua Regu Kontra, Pembicara Ketiga Regu Pro dan 

Pembicara Ketiga Regu Kontra. 

(4) Closing Statement disampaikan oleh Pembicara Pertama atau 

Pembicara Kedua Regu Kontra, dilanjutkan dengan Pembicara 

Pertama atau Pembicara Kedua Regu Pro, dan tidak diperkenankan 

menambahkan argumentasi baru. 

(5) Urutan pembicara dan waktu bicara secara berurutan adalah 

sebagai berikut :  

a. Babak Penyisihan dan Semifinal 
 

1) Pembicara Pertama Regu Pro memiliki waktu berbicara 

selama 3 (tiga) menit dan 20 detik toleransi penambahan 

waktu; 

2) Pembicara Kedua Regu Pro memiliki waktu berbicara selama 

5 (lima) menit dan 20 detik toleransi penambahan waktu; 

3) Pembicara Kedua Regu Kontra memiliki waktu berbicara 

selama 5 (lima) menit dan 20 detik toleransi penambahan 

waktu; 

4) Pembicara Ketiga Regu Pro memiliki waktu berbicara selama 

5 (lima) menit dan 20 detik toleransi penambahan waktu; 

5) Pembicara Ketiga Regu Kontra memiliki waktu berbicara 

selama lima (lima) menit dan 20 detik toleransi penambahan 

waktu; 

6) Pembicara Pertama atau Pembicara Kedua Regu Kontra 

memiliki waktu berbicara selama 2 (dua) menit tanpa 

toleransi penambahan waktu untuk Closing Statement; dan 

7) Pembicara Pertama atau Pembicara Kedua Regu Pro memiliki 

waktu berbicara selama 2 (dua) menit tanpa toleransi 

penambahan waktu untuk Closing Statement. 

b. Babak Final 



 

 

 
1) Pembicara PertamaRegu Kontra memiliki waktu berbicara 

selama 5 (lima) menit dan 20 detik toleransi penambahan 

waktu; 

2) Pembicara Kedua Regu Pro memiliki waktu berbicara selama 

7 (tujuh) menit dan 20 detik toleransi penambahan waktu; 

3) Pembicara Kedua Regu Kontra memiliki waktu berbicara 

selama 7 (tujuh) dan 20 detik toleransi penambahan waktu; 

4) Pembicara Ketiga Regu Pro memiliki waktu berbicara selama 

7 (tujuh) dan 20 detik toleransi penambahan waktu; 

5) Pembicara Ketiga Regu Kontra memiliki waktu berbicara 

selama 7 (tujuh) dan 20 detik toleransi penambahan waktu. 

6) Pembicara Pertama atau Pembicara Kedua Regu Kontra 

memiliki waktu berbicara selama 3 (tiga) menit tanpa 

toleransi penambahan waktu untuk Closing Statement; dan 

7) Pembicara Pertama atau Pembicara Kedua Regu Pro 

memiliki waktu berbicara selama 3 (tiga) menit tanpa 

toleransi penambahan waktu untuk Closing Statement. 

 

BAB VI 

TIME KEEPER 

Pasal 12 

(1) Jalannya pertandingan debat akan diawasi oleh panitia yang 

bertugas sebagai Time Keeper. 

(2) Pada setiap waktu berbicara akan diberikan tanda bendera sebagai 

berikut: 

a. Bendera Hijau ke-1 pada menit pertama waktu berbicara yang 

menandakan waktu dimulainya pemaparan opening statement, 

bidasan dan argumentasi ataupun closing statement; 



 

 

b. Bendera Hijau ke-2 pada menit kedua waktu berbicara bagi 

Pembicara Kedua dan Pembicara Ketiga masing-masing regu 

yang menandakan dimulainya waktu interupsi; 

c. Bendera Kuning pada 1 (satu) menit terakhir waktu berbicara 

untuk mengingatkan akan berakhirnya waktu bagi pembicara 

sekaligus menandakan habisnya waktu untuk menyampaikan 

interupsi; dan 

d. Bendera Merah pada akhir waktu berbicara sekaligus 

menandakan berakhirnya waktu untuk memaparkan opening 

statement, bidasan dan argumentasi, ataupun Closing Statement. 

 

 

BAB VII 

INTERUPSI 

Pasal 13 

(1) Interupsi hanya diperkenankan pada babak bidasan dan argumentasi. 

(2) Interupsi dilakukan dengan mengangkat tangan terlebih dahulu dan 

menyebutkan ‘interupsi’ sebanyak satu kali. 

(3) Interupsi dapat disampaikan oleh setiap pembicara dengan waktu 

maksimal 20 (dua puluh) detik. 

(4) Interupsi baru diperkenankan apabila dipersilahkan oleh tim lawan. 

(5) Rentang waktu untuk interupsi adalah mulai dari menit ke-2 hingga 

satu menit terakhir pada babak bidasan dan argumentasi. 

(6) Peserta yang boleh menjawab interupsi hanyalah pembicara yang 

sedang memaparkan argumennya. 

(7) Interupsi yang disampaikan maksimal sebanyak 3x (tiga kali) untuk 

masingmasing pembicara yang sedang memaparkan argumentasinya. 

 
 
 



 

 

BAB VIII 

PENJURIAN 

Pasal 14 

Dewan Juri terdiri dari minimal 3 (tiga) orang dan/atau harus 

berjumlah ganjil pada masing-masing pertandingan. 

 
 
 

Pasal 15 

(1) Aspek penilaian meliputi substansi (bobot skor 50%), cara 

penyampaian (bobot skor 30%), dan etika penyampaian dan 

kerjasama regu (bobot skor 20%). 

(2) Rentang nilai yang diperkenankan untuk masing-masing pembicara 

adalah 70-100. 

(3) Kriteria penilaian substansi terdiri dari: 

a. Penguasaan teori terkait mosi debat; 

b. Penguasaan peraturan perundang-undangan terkait mosi debat; 

c. Gagasan yang disampaikan; dan 

d. Solusi dan rekomendasi yang ditawarkan. 

Pasal 16 

(1) Penentuan hasil pertandingan dilakukan di dalam ruangan Juri yang 

tidak dapat dimasuki selain oleh Juri dan Panitia Kompetisi. 

(2) Pengumumuman pemenang dalam setiap pertandingan dalam 

Babak Penyisihan dan Babak Semifinal dilakukan setelah 

pertandingan setelah panitia menerima hasil dari Dewan Juri. 

 

 

 

 



 

 

Pasal 17 

Ketentuan dari dewan juri bersifat mutlak, mengikat dan tidak dapat 

diganggu-gugat. 

 

 

BAB IX 

LARANGAN DAN SANKSI 

Pasal 18 

(1) Setiap Peserta dilarang membawa narkotika, minuman keras, 

senjata tajam atau senjata api lainnya ke lingkungan Universitas 

Maritim Raja Ali Haji. 

(2) Setiap Peserta dilarang merokok di dalam gedung. 

(3) Setiap Peserta dilarang menggunakan kata-kata kasar, tidak 

senonoh atau menyinggung SARA selama rangkaian kegiatan PKH 

2017 berlangsung. 

(4) Setiap Pesertadilarang melakukan tindak kekerasan baik kepada 

Juri, Panitia atau Peserta lainnya. 

(5) Setiap Peserta dilarang melakukan tindakan yang dapat 

mengganggu konsentrasi peserta lain selama jalannya 

pertandingan. 

(6) Setiap Peserta dilarang menggunakan flash kamera selama 

pertandingan berlangsung. 

(7) Setiap Pesertadilarang mengaktifkan dering alat komunikasi atau 

alat elektronik lainnya. 

(8) Setiap Peserta dilarang membawa bantuan berupa kertas materi 

dan menggunakan alat elektronik pada saat pertandingan. 

 

 

 



 

 

Pasal 19 

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 11 ayat (4) dikenakan sanksi 

pengurangan nilai oleh Dewan Juri sebanyak 10 (sepuluh) poin. 

(2) Pelanggaran terhadap  ketentuan  Pasal  18  ayat (1),  ayat  (3), dan  

ayat (4) dikenakan sanksi diskualifikasi dari Kompetisi. 

(3) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 18 ayat (2), ayat (5), ayat (6), 

ayat (7), dan ayat (8) dikenakan sanksi teguran oleh Panitia. 

(4) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 18 ayat (9) dikenakan sanksi 

pengurangan nilai oleh Panitia sebesar 50 (lima puluh) poin. 

(5) Setiap keterlambatan kehadiran peserta pada pertandingan selama 

lebih dari 10 (sepuluh) menit, peserta dinyatakan kalah dalam 

pertandingan tersebut. 

 

 

BAB X 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 20 

Penyelesaian sengketa antara peserta dengan panitia diselesaikan 

melalui musyawarah mufakat. 

 

Pasal 21 

Segala hal yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan ditetapkan 

kemudian oleh Panitia. 

 

Pasal 22 

Tata tertib ini berlaku dan mengikat seluruh Peserta sejak dimulainya 

rangkaian Acara PKH 2017. 

 

  



 

 

Lampiran 

FORMULIR PENDAFATARAN PEKAN KAJIAN HUKUM 2017 

NAMA : 

NIM : 

JURUSAN : 

JENIS PERLOMBAAN : 

NOMOR HP : 

E-MAIL : 

 

 

Tanjungpinang, ...........................2017      
 
 
 
 
 

 

              (Nama lengkap) 
 

                      (NIM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

JADWAL KEGIATAN 

 

KOMPETISI DEBAT HUKUM 

1. Technical Meeting : 02 Oktober 2017, Pukul 14.00 WIB s/d selesai  

  di Gedung Program Studi Ilmu Hukum. 

2. Babak Penyisihan  : 03 Oktober 2017 

3. Babak Semifinal  : 04 Oktober 2017 

4. Babak Final  : 04 Oktober 2017 

 

 

MOSI KOMPETISI DEBAT HUKUM 

 
1. Babak Penyisihan : 

 

a. MENGHIDUPKAN KEMBALI GBHN. 
 

b. KENAIKAN SUBSIDI NEGARA BAGI PARTAI POLITIK. 

2. Babak Semifinal: 

a. KONSTITUSIONALITAS HAK ANGKET TERHADAP KPK 

3. Babak Final: 

 

a. PEMBUBARAN ORMAS MELALUI PERPU 

 
 
 
 

Informasi Lebih Lanjut : 

CP. 085363120559 (Nina Firda) 


