
 

 

 

MAHKAMAH KONSTITUSI 
REPUBLIK INDONESIA 

 

 

Laporan Evaluasi Kegiatan Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa Antar Perguruan 
Tinggi Se-Indonesia Tahun 2016 Tahap Nasional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
Tahun 2016 

 

 

  



2 

 

Laporan Evaluasi Kegiatan Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa Antar Perguruan 
Tinggi Se-Indonesia Tahun 2016 Tahap Nasional 

 
A. Latar Belakang 

Pusdik Pancasila dan Konstitusi telah menjadi bagian dari fungsi Mahkamah Konstitusi 
dalam mengawal konstitusi (peran sebagai the guardian of constitution). Beriringan dengan fungsi 
tersebut, Mahkamah juga berfungsi dalam melindungi hak asasi manusia (the protector of the 
human rights) dan pelindung hak konstitusional warga negara (the protector of the constitutional 
citizen’s rights) sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.  

Sebagai konsekuensi dari wewenang dan fungsinya tersebut di atas, MK memiliki 
tanggungjawab dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang nilai-nilai konstitusi 
dan hak-hak konstitusional warga negara. Nilai-nilai konstitusi bersumber dari nilai dasar (core 
value) Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pemahaman tentang nilai dasar yang dijabarkan 
sebagai nilai konstitusional akan membuka pemahaman masyarakat untuk melihat secara jelas 
keberadaan Pancasila sebagai pandangan hidup, dasar negara dan ideologi nasional. Masyarakat 
akan semakin menyadari bahwa Pancasila merupakan pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia dalam 
mencapai cita-cita kemerdekaannya. Pancasila merupakan ideologi terbuka yang harus senantiasa 
dijaga agar tetap menjadi open and living ideology. Sebagai ideologi terbuka Pancasila memiliki nilai 
dasar, nilai instrumental dan nilai praksis. Oleh karena itu diperlukan upaya strategis guna menjaga 
dan melestarikan nilai dasar Pancasila dan perwujudannya dalam nilai instrumental dan nilai 
praksis seiring dengan perkembangan dan dinamika masyarakat bangsa Indonesia.  

Kompetisi Debat Konstitusi merupakan salah satu metode yang diterapkan dalam 
menyampaikan pentingnya pemahaman hak konstitusional warga negara pada mahasiswa. 
Tujuannya adalah supaya mahasiswa bisa menjadi generasi penerus bangsa yang memiliki 
kewajiban dalam mencapai tujuan bangsa dan negara sesuai dengan Pembukaan UUD 1945. 
Mewujudkan tujuan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyelenggarakan Kegiatan Kompetisi Debat 
Konstitusi Mahasiswa Antar Perguruan Tinggi Se-Indonesia Tahun 2016 Tahap Nasional. Kegiatan 
ini utamanya ditujukan untuk membangun karakter pemuda yang berdasarkan Pancasila melalui 
perdebatan dengan tema yang aktual, problematis, dan kritis.  

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan tersebut, Pusdik Pancasila dan Konstitusi bermaksud 
untuk melaksanakan evaluasi tentang program pendidikan yang telah dijalankan selama ini. Lebih 
spesifik lagi, kegiatan ini dilaksanakan untuk mengukur tingkat pemahaman hak konstitusional 
warga negara pada peserta pendidikan yang telah memperoleh pendidikan di Pusdik Pancasila dan 
Konstitusi. 

Hipotesis awal dalam pengukuran pemahaman mengenai materi Pendidikan Pancasila dan 
Konstitusi adalah bahwa materi Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dapat meningkatkan 
pemahaman peserta akan Pancasila dan Konstitusi. 
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B. Karakteristik Peserta 

Peserta Debat Konstitusi Tahap Nasional adalah delapan besar yang lolos pada babak 
penyisihan di Regional Barat, Regional Tengah, dan Regional Timur. Jumlah keseluruhan 
peserta sebanyak 96 peserta dengan rincian, 3 delegasi dan 1 dosen pembimbing sebanyak 24 
perguruan tinggi. Adapun komposisi peserta terdapat pada lampiran. 

Dari keseluruhan peserta yang mengikuti kegiatan Debat Konstitusi, sebanyak 38 peserta yang 
mengembalikan lembar kuesioner dari 96 lembar kuesioner yang dibagikan. Hal ini 
diperkirakan karena waktu pembagian kuesioner adalah ketika babak final dan penutupan 
kegiatan Debat Konstitusi. Dari hasil observasi, banyak delegasi yang tidak membawa alat tulis 
pada saat acara berlangsung. 

C. Unsur Kegiatan 

Kegiatan Debat Konstitusi Tahap Nasional Tahun 2016 terdiri dari Babak Penyisihan 
sebanyak 6 sesi, Babak Perempat Final, Babak Semi Final, Perebutan Juara Ketiga, dan Babak 
Final. Masing-masing Sesi mempertemukan 2 Perguruan Tinggi. 

Penilaian dilakukan oleh juri dengan komposisi pada Babak Penyisihan dan Babak 
Perempat Final sebanyak 3 orang untuk masing-masing sesi, pada Babak Semi Final sebanyak 7 
orang, pada Perebutan Juara Ketiga dan Final sebanyak 11 orang. 

Tema Debat Konstitusi dipilih berdasarkan loating yang dilaksanakan pada saat technical 
meeting dipimpin oleh Ketua Dewan Juri. Berikut ini hasil loating tema Debat untuk masing-
masing sesi : 

No Sesi Debat Konstitusi Tema 
1. Babak Penyisihan Sesi I dan II Pemilu Presiden Calon Tunggal 
2. Babak Penyisihan Sesi III dan IV Menghidupkan Kembali GBHN 
3. Babak Penyisihan Sesi V dan VI Perda Bernuansa Agama dalam Otonomi Daerah 
4. Babak Perempat Final Penghapusan Kolom Agama dalam KTP 
5. Babak Semi Final Wadah Tunggal Advokat 
6. Babak Perebutan Juara Ketiga Biaya Pungut Ketahanan Energi 
7. Babak Final Perubahan Ke-5 UUD 1945 

 
D. Pengumpulan Data 

Evaluasi kegiatan Debat Konstitusi Tahap Nasional Tahun 2016 menggunakan instrument 
berupa kuesioner Kegiatan yang disebarkan kepada peserta (delegasi dan dosen pembimbing). 
Kuesioner digunakan untuk mengukur 4 kategori, yaitu Tahapan Kegiatan (Seleksi), Substansi 
Kegiatan, Administrasi, Sarana dan Prasarana. Jumlah item yang diukur sebanyak 25 
pernyataan. Pengukuran menggunakan Skala Likert dengan 4 pilihan, yaitu Sangat Setuju (4), 
Setuju (3), Tidak Setuju (2), dan Sangat Tidak Setuju (1). Pada bagian bawah kuesioner 
ditambahkan kolom untuk pengisian Saran secara Umum yang dimaksudkan untuk 
pencantuman saran atas keseluruhan rangkaian kegiatan Debat Konstitusi Tahap Nasional 
Tahun 2016. 
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E. Analisis Data 

Analisis pengukuran menggunakan metode analisis desktriptif dengan memberikan gambaran 
(deskripsi) tentang hasil kuesioner yang terkumpul. Berikut hasil untuk masing-masing 
komponen evaluasi. 

1. Tahapan Seleksi 

Sebagian besar responden (delegasi dan dosen pembimbing) mengatakan setuju terhadap 
tahapan seleksi yang selama ini dilaksanakan (Eliminasi, Tahap Regional, dan Tahap 
Nasional) dengan skor rata-rata 3,08). Sedangkan untuk Karya Ilmiah pada tahap Nasional 
dirasa tidak perlu lagi dengan skor rata-rata 2.11. 

2. Substansi Kegiatan 

Responden menyatakan setuju bahwa tema yang dipilih merupakan isu yang aktual dan 
bersifat problematis dengan masing-masing skor rata-rata 3,26 dan 3,21. Mengenai fungsi 
Debat Konstitusi, responden menyatakan sangat setuju bahwa kegiatan tersebut mampu 
meningkatkan pemahaman hak konstitusional warga negara dengan skor rat-rata 3,66. 

Waktu yang digunakan pada masing-masing sesi pertandingan dirasa sudah sesuai dalam 
mengakomodir substansi tema dengan skor rata-rata sebesar 3,16. Komponen penilaian 
sebagai penentu juara sangat disetujui oleh responden dengan nilai rata-rata 3,45. 
Responden juga menyatakan setuju untuk pelaksanaan Studi Ekskursi ke Pusat Konstitusi 
dan penambahan materi pemahaman hak konstitusional warga negara dengan rata-rata 
skor 3,11 dan 3,21. 

Responden menilai setuju terhadap ketepatan waktu pada masing-masing tahapan dan sesi 
pertandingan dengan skor rata-rata 3,16 dan 2,97.  Komposisi dewan juri dinilai setuju oleh 
responden dengan skor rata-rata 2,79. Sifat juri ketika debat berlangsung dinilai netral oleh 
responden dengan rentang skor 2,55. Begitu pula  kompetensi juri dinilai setuju dengan 
rata-rata skor 2,61. Responden juga berpendapat setuju bahwa moderator mampu 
memimpin pertandingan dengan baik pada skor rata-rata 2,97. 

3. Administrasi 

Responden memberikan penilaian setuju pada kemudahan akses publikasi, keramahan 
panitia, pelayanan administrasi kegiatan dan pelayanan administrasi keuangan. Masiing-
masing memperoleh skor rata-rata 3,32 pada kemudahan akses publikasi, 3,37 pada 
keramahan panitia, 3,39 pada pelayanan administrasi kegiatan, dan 3,37 pada pelayanan 
administrasi keuangan. 

4. Sarana dan Prasarana 

Fasilitas sarana dan prasaranan yang terdapat pada Pusdik Pancasila dan Konstitusi dinilai 
setuju oleh responden dalam fungsinya menunjang kegiatan dengan baik. Hal tersebut 
ditunjukkan pada hasil rata-rata skor 3,37. Akses menuju lokasi pelaksanaan kegiatan yang 
bisa diakses dengan mudah juga dinilai setuju oleh responden dengan skor rata-rata 3,08. 
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Responden menyatakan setuju dengan menu masakan yang disediakan, yang ditunjukkan 
pada skor rata-rata 3.  

Responden menilai keamanan, kenyamanan, dan kebersihan lingkungan Pusdik Pancasila 
dan Konstitusi dengan skor 3,53 dan 3,47. Hal tersebut menunjukkan bahwa responden 
setuju dengan jaminan keamanan, kenyamanan, dan kebersihan lingkungan Pusdik 
Pancasila dan Konstitusi. 

Berkaitan dengan survei pelaksanaan Kegiatan Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa 
Antar Perguruan Tinggi Se-Indonesia Tahun 2017 Tahap Nasional, Responden 
menyuarakan Universitas Syiah Kuala pada Regional Barat, Universitas Gadjah Mada pada 
Regional Tengah, dan Universitas Hasanuddin pada Regional Timur. (Rekapitulasi 
terlampir) 

5. Saran Umum 
Responden mengatakan bahwa dalam pertandingan, sebaiknya peserta tidak menunjukkan 
atribut atau almamater perguruan tinggi asal. Tindakan tersebut sebagai upaya untuk 
meningkatkan kenetralan dewan juri dalam memberikan penilaian. Dewan juri juga 
diharapkan untuk bersikap kooperatif pada saat pertandingan dengan memberikan 
perhatian sepenuhnya ketika sesi berlangsung. Saran Umum yang diberikan oleh 
Responden secara lengkap tercantum pada lampiran. 

F. Kesimpulan 

Demikian laporan Kegiatan Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa Antar Perguruan Tinggi 
Se-Indonesia Tahun 2016 Tahap Nasional. Semoga dengan dilaksanakannya evaluasi ini bisa 
menjadi bahan perbaikan secara internal (panitia dan penyelenggara) dalam 
menyelenggarakan kegiatan serupa pada Tahun 2017. 

 

Cisarua,    Juni 2016 
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