KETENTUAN LOMBA DEBAT NASIONAL
IKATAN MAHASISWA PENDIDIKAN EKONOMI SELURUH INDONESIA

A. Tata Tertib
1. Setiap universitas hanya diperbolehkan mengirimkan maksimal 2 tim
2. Satu tim terdiri dari 3 orang perwakilan mahasiswa pendidikan ekonomi dari
masing-masing universitas
3. Peserta wajib berada di lokasi lomba minimal 15 menit sebelum lomba dimulai
4. Peserta wajib mengenakan pakaiana formal dan jas almamater masing-masing
universitas selama perlombaan berlangsung
5. Pelanggaran poin tata tertib di atas akan mengakibatkan konsekuensi terhadap
pelanggar (ketentuan khusus sanksi merupakan kewenangan panitia)
6. Segala keputusan juri tidak dapat diganggu gugat

B. Mekanisme Babak Debat
1. Sistem : Debat sistem Parlemen Asia
2. Aturan Umum:
a. Tiap sesi debat terdiri dari 2 (dua) tim. Satu bertindak sebagai tim
pemerintah/pro, tim lain bertindak sebagai tim oposisi/kontra
b. Tiam sesi debat terdiri dari 1 (satu) topic/mosi yang akan dierdebatkan dan
akan ditentukan melalui undian yang dipilih oleh tim pemerintah/pro. Tim
pemerintah/pro bertindak sebagai pendukung mosi tersebut sedangkan tim
oposisi/kontra menentang mosi tersebut.
c. Setiap tim terdiri dari 3 orang yang bertindak sebagai pembicara pertama,
pembicara kedua, pembicara ketiga, serta pembaca kesimpulan/replay speech.
d. Waktu penyusunan argument selama 3 menit. Penyampaian argument awal
yang disampaikan pembicara pertama diberi waktu 3 menit dengan tambahan
toleransi waktu 20 detik. Pembicara kedua dan ketiga diberi kesempatan
untuk berbicara selama 2 menit, untuk Sanggahan (Point of Information)
diberikan waktu selama 30 detik dan pembaca kesimpulan diberi waktu
selama 3 menit.

KETERANGAN

PRO

KONTRA

Penyusunan argument

3 menit

3 menit

Penyampaian argumen

3 menit

3 menit

2 menit

2 menit

Sanggahan (POI)

30 detik

30 detik

Kesimpulan

3 menit

3 menit

awal (Pembicara 1)
Penyampaian argumen
untuk (Pembicara 2 dan 3)

e. Urutan pembicara adalah sebagai berikut:
Pembicara 1 Pemerintah Pembicara 1 oposisi
Pembicara 2 Pemerintah Pembicara 2 oposisi
Pembicara 3 Pemerintah Pembicara 3 oposisi
Pembaca kesimpulan oposisi pembaca kesimpulan pemerintah

Pemerintah

oposisi

Pembicara 1

Pembicara 1

Pembicara 2

Pembicara 2

Pembicara 3

Pembicara 3

Pembaca kesimpulan

Pembaca kesimpulan

f. setiap sesi debat akan dipandu oleh seseorang moderator dan didampingi oleh
tiga orang pencatat waktu (time keeper)
g. Waktu peringatan ditandai dengan kentungan
1 kali kentungan diawal pertandingan menandakan debat dimulai. 1 kali
kentungan dipertengahan menandakan pertandingan waktu yang tersisa 1
(satu) menit. 2 kali kentungan menandakan waktu penyampaian “POI” telah
berakhir. 3 kali kentungan menandakan waktu habis.
h. Tugas pembicara

1.) Tim Pemerintah
Pembicara 1
Menyampaikan susunan argument yang akan dibawakan oleh pembicara 1 dan
pembicara 2 (tim split)
Menyampaikan garis besar kasus yang dibawakan
Membawakan argument yang mendukung mosi
Pembicara 2
Menyampaikan bantuan atas kasus atau argument yang dibawakan oleh
pembicara 1 dari tim oposisi
Menyampaikan argument yang menjadi tugasnya
Pembicara 3
Menyusun kembali kasus tim pemerintah dan tidak diperkenankan
menyampaikan argument baru.
Menyampaikan bantahan atas kasus atau argument yang dibawakan oleh
pembicara 1 dan 2 dari tim oposisi
Pembaca Kesimpulan
Membawakan resume atau ulasan debat dari sudut pandang tim
Menyampaikan keunggulan tim (mengapa timnya pantas menang)
Tidak diperkenankan membawa bantahan atau argument baru.

2.) Tim Oposisi/KONTRA
Pembicara 1
Menyatakan sikap (menerima atau menolak) definisi yang diberikan oleh tim
pemerintah
Menyampaikan susunan argument yang akan dibawakan oleh pembicara 1 dan
pembicara 2 (tim split)
Menyampaikan bantahan terhadap argument yang dibawakan oleh pembicara
1 dari tim pemerintah
Membawakan argument yang merupakan tugasnya (menolak mosi)
Pembicara 2
Menyampaikan bantuan terhadap argument pembicara1 dan 2 dari tim
pemerintah
Menyampaikan argument yang merupakan tugasnya
Pembicara 3

Menyampaikan bantahan terhadap argument pembicara 1,2, dan 3 dari tim
pemerintah
Menyusun kembali argument tim oposisi
Tidak diperkenankan membawa bantahan atau argument baru
i. Point of information (POI)
Point of information (POI) adalah sanggahan yang disampaikan oleh tim
lawan kepada pembicara yang sedang menyampaikan argumentnya.
Syarat pengajuan POI:
Ketika menyampaikan POI wajib mengucapkan “POI”, boleh berdiri atau
mengacungkan tangan
POI hanya boleh diberikan pada saat pidato substantif (disampaikan oleh
pembicara 1,2, dan 3 dari masing-masing tim), pada rentang waktu antara
menit 1-3
Toleransi waktu yang diberikan untuk masing-masing POI adalah maksimal
30 detik
Pembicara yang sedang membawakan kasusnya memiliki otoritas penuh untuk
menerima atau menolak POI
Jika POI disampaikan lebih dari dua kali maka –pembicara diwajibkan
menerima POI tersebut
POI tidak boleh disampaikan secara berturut-turut tanpa jeda.
Tim yang mengajukan POI harus memberikan jeda jika ingin mengajukan POI
kembali.
POI dapat disampaikan jika POI telah diterima oleh pembicara
Pembicara dapat menolak POI dengan mengucapkan “Maaf”
j. Keterangan lainnya
1.) Definisi
a. Definisi adalah pemberian makna terhadap mosi yang diperdebatkan
dengan memberi suatu parameter / tolak ukur
b. Tim oposisi berhak menolak definisi yang diberikan oleh tim
pemerintah namun tidak perlu memperdebatkan alasan
2.) Pembagian tugas / Tim split
Pembagian argument yang akan dibawakan oleh pembicara1 dan 2 dari sebuah
tim.
3.) Argument

Argument terdiri dari:
a. Asersi (Assertion)

: Pernyataan

b. Alasan (Reason)

: Alasan-alasan yang mendasari
asersi

c. Bukti (Evidance)

: Fakta/data yang mendukung
pernyataan dan alasan

d. Sinkronisasi (Link back)

: Kemampuan untuk
menghunungkan komponen
asersi alasan dan bukti

4.) Bantahan
a. Bantahan / Sanggahan terhadap argument yang diberikan kepada
lawan harus disertai alasan yang jelas dan bila perlu dengan bukti
yang dapat menjatuhkan argument lawan
b. Tidak diperkenankan menyinggung hal-hal yang bersifat pribadi
dari lawan atau mengandung unsur SARA

C. pelaksanaan lomba adalah sebagai berikut
1. Babak Penyisihan
a. Seluruh peserta wajib mengikuti babak penyisihan
b. Sistem perangkingan pada babak penyisihan menggunakan sistem poin
penilaian + poin margin. Poin margin merupakan selisih poin antara tim
lainnya dalam satu sesi debat yang bernilai positif untuk tim yang menang
dan bernilai negatif bagi tim yang kalah, Contoh Tim A menang dengan
point 850 dan Tim B kalah dengan point 844.
Keterangan

Tim A

Tim B

Point Penilaian

850

844

Margin

+6

-6

Total Point

856

834

c. Delapan Tim dengan total poin tertinggi berhak mengikuti debat semifinal.
d. Apabila terjadi Draw (Kesamaan total poin) antara peringkat 8 dan 9 akan
diadakan sesi debat tambahan dengan mosi yang telah ditentukan

e. Apabila jumlah peserta keseluruhan ganjil, maka peserta yang memperoleh
posisi delapan dari urutan rekapan nilai, akan diadu dengan peserta nomor
undian terakhir
f. Mosi-mosi yang diperdebatkan dibabak ini adalah mosi yang diumumkan
atau diupload seminggu sebelum lomba dilaksanakan

2. Babak semi final
a. Delapan tim dengan total poin tertinggi pada babak penyisihan berhak
mengikuti debat babak semi final
b. Babak semi final terdiri dari 4 sesi debat dengan mosi yang berbeda
c. Lawan dan mosi yang akan diperdebatkan ditentukan melalui undian yang
dilakukan beberapa saat sebelum sesi debat dimulai
d. Sistem perangkingan pada babak semi final menggunakan sistem poin
penilaian + poin margin
e. Mosi-mosi yang diperdebatkan di babak ini adlah mosi yang diumumkan saat
sebelum pengumuman tim yang masuk semi final
3. Babak Final
Babak Final sesi 1
1. Tim yang berada pada peringkat 3 dan 4 saat babak semi final akan
mengikuti babak final sesi 1 untuk memperebutkan juara III dan
Harapan I
2. Sistem penilaian dilakukan dengan sistem poin penilaian + poin
margin
3. Tim yang menang pada babak final sesi 1 langsung menempati juara
III dan tim yang kalah menempati juara harapan I
4. Mosi-mosi yang diperdebatkan di babak ini adalah mosi yang
diumumkan saat sebelum sesi debat dimulai.
Babak Final Sesi 2
1. Tim yang berada pada peringkat 1 dan 2 saat babak semifinal akan
mengikuti babak final sesi 2 untuk memperebutkan juara 1 dan juara
II

2. Sistem penilaian dilakukan dengan sistem poin penilaian + poin
margin
3. Tim yang menang pada babak final sesi 2 langsung menempati juara I
dan tim yang kalah menempati juara II

