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Kompetisi Karya Tulis Ilmiah merupakan salah satu bagian dari Kompetisi 

Hukum Pekan Kajian Hukum yang diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu 
Hukum. Tulis merupakan tulisan yang ditulis secara sistematis dan 
komprehensif berdasarkan data yang akurat yang dianalisis secara mendalam 
dan kemudian diakhiri dengan kesimpulan dan saran yang relevan. Kompetisi 
Karya Tulis Ilmiah terdiri dari dua tahapan, yakni Tahap Seleksi Karya Tulis dan 
Tahap Presentasi. Pengaturan lebih lanjut mengenai Kompetisi Karya Tulis 
Ilmiah termuat dalam Peraturan Umum Kompetisi dan Tata Tertib terlampir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 
 

TATA TERTIB KOMPETISI KARYA TULIS ILMIAH 
PEKAN KAJIAN HUKUM (PKH) 2017  

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM 
 

BAB I 

KELAYAKAN 

Pasal 1 

(1) Delegasi yang berhak mengikuti Tahap Presentasi adalah 

Peserta yang dinyatakan lulus Tahap Seleksi Karya Tulis 

berdasarkan penilaian Juri dan keputusan Panitia. 

(2) Apabila delegasi hendak berhenti dari jalannya kompetisi dan 

tidak dapat hadir pada Tahap Presentasi karena alasan-alasan 

tertentu yang dapat diterima oleh Panitia, maka delegasi 

dinyatakan gugur. 

(3) Apabila jumlah Anggota Delegasi tidak lengkap pada Tahap 

Presentasi maka dilakukan pengurangan poin sebesar 100 

(seratus) poin. 

(4) Delegasi yang berhalangan hadir tetap diberikan Borang 

Penilaian Dewan Juri. 

 

 
BAB II 

PESERTA 

Pasal 3 

(1) Peserta adalah mahasiswa/i Strata Satu (S1) yang terdaftar 

sebagai mahasiswa aktif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Maritim Raja Ali Haji yang dibuktikan oleh Kartu 

Identitas Mahasiswa. 

(2) Setiap Delegasi terdiri dari 2 (dua) orang Peserta. 

 

Pasal 4 

(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 ke 

dalam map Buffalo warna biru. 

 

Pasal 5 

(1) Peserta diwajibkan mengenakan pakaian formal selama 

Kompetisi berlangsung. 

(2) Ketentuan pakaian formal: 

a. Laki-laki, memakai kemeja atau baju batik dan celana bahan 

kain serta memakai sepatu formal. 

b. Perempuan, memakai kemeja, blus, atau batik dan celana atau 

rok bahan kain serta sepatu formal. 

(3) Pemakaian jas almamater hanya diperbolehkan pada saat Acara 

Pembukaan dan Acara Penutupan. 

 

 

BAB III 

TECHNICAL MEETING 

Pasal 6 

(1) Setiap delegasi yang telah melakukan registrasi diwajibkan 

mengikuti Technical Meeting. 

(2) Technical Meeting diikuti oleh Ketua Delegasi sebagai wakil dari 

setiap tim. 

(3) Technical Meeting terdiri dari agenda sosialisasi Tata Tertib, 

teknis pelaksanaan, sistem kompetisi, komponen penilaian 



 
 
 

kompetisi, pengundian nomor tim untuk tampil pada saat 

presentasi, serta gambaran posisi tim saat presentasi. 

(4) Delegasi yang tidak menghadiri Technical Meeting dianggap 

telah menerima segala hasil Technical Meeting. 

(5) Kesepakatan forum dalam Technical Meeting bersifat mengikat. 

 

 

BAB IV 

SISTEMATIKA DAN TEKNIS KOMPETISI 

Pasal 7 

Kompetisi terdiri dari 2 (dua) tahap, yaitu: 

1. Tahap Seleksi Berkas; dan 

2. Tahap Presentasi. 
 

 

Pasal 8 

(1) Peserta hanya diperkenankan mengirimkan 1 (satu) karya tulis 

ilmiah. 

(2) Tahap seleksi berkas dinilai oleh Dewan Juri. 

(3) Tiga tim yang memiliki nilai tertinggi akan lanjut ke Tahap 

Presentasi. 

(4) Batas akhir pengumpulan slide presentasi pada saat Technical 

Meeting. 

(5) Pada Tahap Presentasi Peserta akan memaparkan hasil 

penulisannya di hadapan Dewan Juri. 

(6) Tahap Presentasi terdiri dari dua sesi dengan alokasi waktu 15 

(lima belas) menit untuk sesi pemaparan dan 15 (lima) menit 

untuk sesi tanya jawab.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

BAB V 

PENJURIAN 

Pasal 9 

Dewan Juri terdiri dari minimal 3 (tiga) orang. 

Pasal 10 

(1) Aspek penilaian meliputi naskah karya (bobot skor 60%) dan 

presentasi (bobot skor 40%). 

(2) Rentang nilai yang diperkenankan untuk masing-masing 

pembicara adalah 70-100. 

(3) Kriteria penilaian substansi terdiri dari: 

a. Keaslian naskah; 

b. Gagasan yang disampaikan; 

c. Sumber bacaan; 

d. Analisi pada Pembahasan; 

e. Kesimpulan dan saran/rekomendasi. 

 

 

BAB VI 

LARANGAN DAN SANKSI 

Pasal 11 

(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 Universitas 

Maritim Raja Ali Haji. 

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

senonoh, atau menyinggung SARA selama rangkaian kegiatan 

PKH 2017 berlangsung. 

(4) Setiap peserta dilarang 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 peserta dilarang mengaktifkan dering alat komunikasi 

atau alat elektronik lainnya saat acara berlangsung. 

(8) Setiap peserta dilarang membawa segala bentuk atribut yang 

menunjukan asal Perguruan Tinggi selama pertandingan. 

(9) Setiap peserta dilarang menggunakan alat elektronik pada saat 

pertandingan. 

 

Pasal 12 

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 11 dikenakan sanksi 

pengurangan nilai oleh Dewan Juri maupun Panitia. 

 
 
 
 
 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 13 

Penyelesaian sengketa antara peserta dengan panitia diselesaikan 

melalui mekanisme musyawarah mufakat. 

 

Pasal 14 

Segala hal yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan ditetapkan 

kemudian oleh Panitia. 

 

Pasal 15 

Tata tertib ini berlaku dan mengikat seluruh Peserta sejak dimulainya 

rangkaian acara PKH 2017. 

 



 
 
 

PEDOMAN PENULISAN 

KOMPETISI KARYA TULIS ILMIAH 

Dalam Kompetisi ini peserta akan diberi waktu untuk menulis 

naskah Karya Tulis Ilmiah dengan sub tema yang telah di tentukan. Setelah 

waktu pengumpulan naskah ditutup, akan dilakukan seleksi berkas oleh 

Dewan Juri yang telah ditentukan oleh Panitia. Dari keseluruhan peserta 

akan dipilih 3 (tiga) tim terbaik se-Fakultas yang akan memaparkan karya 

tulisnya pada babak final yang akan diselenggarakan pada tanggal 3-4 

Oktober 2017 di Ruang Auditorium Universitas Maritim Raja Ali Haji. 

 
 
 

A. KETENTUAN UMUM 

1. Kompetisi 

a. Sub-tema: 

1) Penegak hukum di wilayah perbatasan. 

2) Pembangunan hukum wilayah maritim. 

b. Pengumpulan Karya Tulis Ilmiah: 

1) Masing-masing Peserta mengirimkan Softcopy karya tulis ilmiah 

dalam bentuk pdf ke alamat surel Panitia 

ninafirdaamalia@yahoo.co.id dengan subjek KKTI PKH 

2017_Judul/KKTI_nama peserta. 

2) Setiap peserta mengumpulkan Hardcopy karya tulis ilmiah Finalis 

disertai disertai dengan: 

 Formulir Pendaftaran (Contoh Terlampir); 

 Surat Pernyataan Keaslian Naskah bermaterai 6000; 

 Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa. 

c. Hardcopy karya tulis ilmiah dijilid antero dengan sampul Buffalo 

berwarna Oranye yang dibuat 1 (satu) rangkap dengan ketentuan: 

Satu rangkap hardcopy dijilid dengan kelengkapan meliputi:  

 Halaman sampul (cover) dengan logo Perguruan Tinggi; 

 Kata Pengantar; 

 Lembar Pengesahan; dan 

mailto:ninafirdaamalia@yahoo.co.id


 
 
 

 Daftar Riwayat Hidup. 
 

d. Seluruh borang kelengkapan dan karya tulis dimasukkan dalam 

amplop berwarna kuning bertuliskan NASKAH KKTI PEKAN KAJIAN 

HUKUM 2017. Kemudian diserahkan langsung ke bagian Staff 

Program Studi Ilmu Hukum di Ruangan Prodi paling lambat tanggal 29 

September 2017. Apabila keterlambatan pengiriman karya tulis lebih 

dari 2 (dua) hari, maka naskah tidak akan diterima dan delegasi akan 

didiskualifikasi. 

 

2. Tahap Seleksi Berkas 

a. Penilaian karya tulis ilmiah dilakukan oleh Dewan Juri yang 

ditentukan oleh panitia. 

b. Aspek dalam naskah Karya Tulis Ilmiah yang akan dinilai antara lain: 

i. format penulisan; 

ii. orisinalitas dan kreatifitas gagasan; 

iii. pembahasan implementasi gagasan; 

iv. kesimpulan dan saran; serta 

v. Daftar Pustaka. 

c. Penilaian naskah karya tulis mendapatkan bobot penilaian sebesar 

60% (enam puluh persen). 

 

3. Seleksi Presentasi Karya Tulis  

a. Peserta mempresentasikan karya tulisnya dihadapan juri selama 

(maksimal) 15 (lima belas) menit, kemudian dilanjutkan dengan sesi 

tanya jawab selama 15 (lima belas) menit, format file untuk presentasi 

adalah .pptx 

b. Peserta tidak diperkenankan membawa barang apapun, termasuk alat 

komunikasi, kecuali perlengkapan yang dibutuhkan saat presentasi. 

Contoh: naskah Karya Tulis Ilmiah, pointer, dan flashdisk berisi file 

presentasi. 

c. Penilaian dilakukan oleh 2 (dua) orang Dewan Juri. 

d. Aspek yang dinilai ketika presentasi antara lain: 

i. etika penyampaian; 

ii. ketepatan jawaban dalam sesi tanya jawab; dan 



 
 
 

iii. kekompakan tim. 

e. Penilaian presentasi karya tulis mendapatkan bobot penilaian sebesar 

40% (empat puluh persen). 

f. Keputusan Dewan Juri tidak dapat diganggu gugat. 

 

B. PEDOMAN PENULISAN 

1.  Sifat dan Isi Tulisan 

Sifat dan isi tulisan haruslah memenuhi standar sebagai berikut: 

a. Obyektif 

 Tulisan tidak bersifat emosional maupun subjektif atau 

menonjolkan permasalahan yang dapat menimbulkan SARA. 

 Tulisan didukung dengan data dan informasi yang akurat dan 

terpercaya. 

b. Logis dan Sistematis 

 Setiap bagian dari penulisan karya tulis dirancang secara 

sistematis berdasarkan prosedur penulisan.  

 Karya tulis memuat unsur-unsur identifikasi masalah, analisis, 

kesimpulan, dan memuat solusi yang aplikatif disertai dengan 

rekomendasi. 

 Isi tulisan pada tinjauan pustaka atau hasil pengamatan. 

c. Sistematika Penulisan 

 Bagian Awal 

1) Halaman Sampul dengan Identitas Perguruan Tinggi atau 

Halaman Judul tanpa Identitas Perguruan Tinggi; 

2) Kata pengantar dari penulis; 

3) Daftar isi dan daftar lainnya yang dibutuhkan, misalnya 

daftar tabel, daftar gambar, dan sebagainya; dan 

4) Ketentuan penulisan sebagai berikut: 

a) Diketik dalam kertas berukuran A4 dengan batas 

pengetikan: 

- Kiri  : 4 cm 

- Atas  : 3 cm 

- Kanan : 3 cm 



 
 
 

- Bawah  : 3 cm 

b) Spasi 1.5 serta menggunakan rata kanan-kiri. 

c) Jenis huruf: Times New Roman berukuran 12. 

d) Di bawah judul karya tulis, diketik nama penulis (nama 

ketua tim dan anggota tim). 

e) Di bawah nama penulis diberi jarak sebanyak 1.5 spasi. 

f) Abstrak mencerminkan isi keseluruhan karya tulis, 

mulai dari latar belakang, tujuan, landasan teori yang 

mendukung, metoda penulisan, pembahasan, 

kesimpulan dan rekomendasi. Abstrak dibuat maksimal 

150-200 kata dalam satu paragraf menggunakan bahasa 

Indonesia dan bahasa Inggris, ditulis 1 spasi dan 

dilengkapi dengan Kata Kunci. 

 Bagian Inti 

1) Pendahuluan 

Pendahuluan memuat hal-hal sebagai berikut: 

a) Latar belakang yang memuat alasan pemilihan topik 

maupun judul karya tulis. Latar belakang didukung 

dengan data dan informasi yang akurat dan terpercaya. 

b) Uraian singkat mengenai identifikasi masalah atau 

rumusan masalah. 

c) Tujuan dan manfaat penulisan. 

2) Tinjauan Pustaka 

Tinjauan Pustaka memuat hal-hal sebagai berikut: 

a) Uraian untuk menunjukkan landasan teori dan konsep-

konsep yang relevan dengan masalah-masalah yang 

dibahas. 

b) Uraian mengenai pendapat para ahli yang berkaitan 

dengan masalah yang dibahas. 
 

3) Metode Penelitian 

Penelitian dilakukan dengan metode yang ilmiah dengan 

menguraikan secara cermat prosedur pengumpulan data 



 
 
 

dan/atau informasi, pengolahan data dan/atau informasi, 

dan analisis sintetis. 

4) Bagian Isi/Pembahasan 

Analisis permasalahan yang didasarkan pada data dan/atau 

informasi sertabahankepustakaan untuk meghasilkan 

gagasan yang kreatif, idealis, logis dan implementatif. 

5) Penutup 

a) Kesimpulan harus konsisten dengan analisis 

permasalahan serta mampu menjawab permasalahan 

dan tujuan dari penulisan. 

b) Rekomendasi atau saran berupa transfer gagasan, 

operasional solusi, dan implementasinya di dalam 

masyarakat. 

 Bagian Akhir 

1) Daftar Pustaka 

Harus menuliskan segala sumber pustaka yang dipergunakan 

sebagai dasar penyusunan karya tulis untuk memberikan 

informasi. Daftar pustaka disusun secara alfabetis. 

2) Daftar Riwayat Hidup. 

3) Lampiran (jika perlu). 

 

2. Teknik Penulisan 

a. Naskah diketik minimal 15 halaman dan maksimal 20 halaman 

(terhitung dari Bab 1 Pendahuluan hingga Bab 5 Penutup). 

b. Jumlah halaman yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut 

dapat mengurangi penilaian naskah karya tulis sebanyak 5 poin. 

c. Bahasa Indonesia yang digunakan hendaknya baku dengan tata 

bahasa dan Ejaan Yang Disempurnakan. Sederhana, jelas, satu 

kesatuan, mengutamakan istilah yang dimengerti, dan tidak 

menggunakan singkatan. 

d. Jarak pengetikan bab, sub-bab, dan perinciannya: 

1) Jarak pengetikan antara judul bab dan sub-bab 3 spasi, sub-bab 

dan kalimat dibawahnya 2 spasi. 



 
 
 

2) Judul bab diketik di tengah-tengah dengan huruf kapital dan 

bold dan tanpa digaris bawahi. 

3) Judul sub-bab ditulis mulai dari sebelah kiri dan bold, huruf 

pertama setiap kata ditulis dengan huruf kapital, kecuali untuk 

kata-kata tugas, misalnya yang, dari, dan, dan sebagainya. 

4) Judul anak sub-bab ditulis mulai dari sebelah kiri dengan 

indensi 5 (lima) ketukan dan diberi garis bawah. Huruf 

pertama setiap kata ditulis dengan huruf kapital, kecuali kata-

kata tugas seperti yang, dari, dan, dan sebagainya. 

5) Jika masih ada sub-bab judul dalam tingkatan yang lebih 

rendah ditulis seperti pada butir (c) di atas dengan italic tanpa 

bold. 

 

3. Tata Bahasa 

a Fungsi tata bahasa digunakan dengan taat asas dan tegas, sehingga 

subyek dan predikat harus selalu ada. 

b Penggunaan ejaan dan istilah sesuai dengan kaidah Ejaan Yang 

Disempurnakan (EYD). 

c Bahasa yang digunakanbersih dari dialek daerah, variasi bahasa 

Indonesia, dan bahasa asing yang belum dianggap sebagai unsur 

bahasa Indonesia, kecuali untuk istilah bidang ilmu tertentu. 

 

4. Penulisan Tabel dan Gambar  

a. Tabel 

1) Judul tabel merupakan kalimat pernyataan secara ringkas yang 

dapat menerangkan arti tabel. 

2) Judul tabel diletakkan di atas tabel dengan diawali huruf kapital 

tanpa diakhiri dengan tanda titik. 

3) Setiap tabel yang ada harus dirujuk atau dibahas dalam kalimat. 

4) Catatan kaki pada tabel merupakan simbol non numerik seperti *, 

α, μ petunjuk catatan kaki diletakkan pada bagian tabel yang 

memerlukan informasi tambahan tersebut. 

b. Gambar 



 
 
 

1) Judul gambar dapat berupa satu kalimat atau lebih. 

2) Judul gambar diletakkan di bagian bawah gambar dan diawali oleh 

huruf kapital serta diakhiri dengan tanda titik. 

3) Setiap gambar biasanya mempunyai simbol. Untuk itu, setiap 

simbol harus diberikan keterangan. Ukuran simbol dan 

keterangannya harus proporsional dengan ukuran gambar dan 

dapat dibaca dengan jelas. 

4) Setiap gambar yang terdapat dalam tulisan harus dirujuk di dalam 

teks. 

 

5. Penyusunan Daftar Pustaka 

a. Penulisan daftar pustaka disusun secara alfabetis dengan tata cara 

penulisan sebagai berikut: 

1) Buku 

Penulisan dimulai dengan nama pengarang (dimulai dengan nama 

belakang pengarang dan tanpa gelar), tahun penerbitan, judul buku 

(dicetak miring), penerbit, tempat penerbitan. 

2) Makalah 

Penulisan dimulai dengan nama pengarang (dimulai dengn nama 

belakang pengarang dan tanpa gelar), judul makalah (diawali dan 

diakhiri dengan tandapetik), nama forumnya/seminar, tempat, 

tanggal, dan tahun. 

3) Artikel jurnal 

Penulisan dimulai dengan nama penulis artikel, judul karangan 

(dimulai dan diakhiri dengan tanda petik) nama jurnal (dicetak 

miring), volume, nomor, bulan, dan tahun.  

4) Karangan/Esai dalam suatu Buku Kumpulan Karangan/Esai 

Penulisan dimulai dari nama pengarang (dimulai dengan nama 

belakang dan tanpa gelar), judul karangan/esai (dimulai dan 

diakhiri dengan tanda petik), nama editor (dimulai dengan nama 

belakang dan tanpa gelar), tahun penerbitan, judul buku (dicetak 

miring), penerbit, dan tempat penerbitan. 

5) Internet 



 
 
 

Penulisan dimulai dengan nama penulis (dimulai dengan nama 

belakang dan tanpa gelar), judul tulisan (dimulai dan diakhiri 

dengan tanda petik), website tulisan dimuat (dicetak miring), 

tanggal akses. 

b. Daftar Pustaka hendaknya dirujuk dari edisi mutakhir. 

c. Penulisan kutipan menggunakan model catatan kaki (footnote). 

Cara penulisan seperti pada angka daftar pustaka, tetapi nama 

pengarang tidak dibalik penulisannya. Penulisan halaman disingkat 

“hlm”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 

 

FORMULIR PENDAFATARAN PEKAN KAJIAN HUKUM 2017 

 

NAMA : 

 

NIM :  

 

JURUSAN : 

 

JENIS PERLOMBAAN :  

 

NOMOR HP : 

 

EMAIL : 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 

        (Nama lengkap) 
 

    (NIM) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

JADWAL KEGIATAN 

 

KOMPETISI KARYA TULIS ILMIAH 

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

      di Gedung Program Studi Ilmu Hukum. 

2. Pengumpulan Berkas KKTI : 29 September 2017 

3. Pengumuman   : 03 Oktober 2017 

4. Presentasi Finalis  : 04 Oktober 2017 

 

 

TEMA KOMPETISI KARYA TULIS ILMIAH 

 

1. PENEGAKAN HUKUM DI WILAYAH PERBATASAN 
 

2. PEMBANGUNAN HUKUM DI WILAYAH MARITIM 
 

 

 

 

 

 

 

 

Informasi Lebih Lanjut : 

CP.  

085761763936 (Vina) 

085363120559 (Nina Firda) 

 

 


