
PERATURAN DAN TATA TERTIB LOMBA DEBAT BAHASA 

INDONESIA TINGKAT SMA/SEDERAJAT SE-KABUPATEN SUMENEP 

A. Tata Tertib Peserta Lomba 

1. Peserta wajib hadir 30 menit di tempat pelaksanaan sebelum acara di mulai  

2. Peserta menggunakan seragam sekolah masing-masing 

3. Perwakilan Peserta wajib mengikuti Technical Meeting pada tanggal 28 Januari 2022   

(maksimal 2 orang) 1 orang pendamping, 1 orang perwakilan peserta 

3. Peserta harap registrasi pendaftaran untuk mengambil nomor peserta pada saat Technicaal 

Meeting dengan menunjukkan bukti pembayaran ke panitia 

4. Setiap sekolah hanya diperbolekkan untuk mengirimkan maksimal 3 tim yang terdiri dari 3 

orang setiap timnya 

5. Peserta wajib mengikuti acara pembukaan 

6. Peserta wajib membawa alat tulis yang di butuhkan  

7. Selama mengikuti lomba, peserta harus berperilaku sopan, tertib dan tidak melakukan kegiatan 

yang dapat merugikan orang lain 

8.Keputusan juri bersifat final dan tidak dapat di ganggu gugat 

9. Tim boleh membawa suporter pada babak Semi final dan Final maksimal 10 orang, Apabila 

suporter berbuat rusuh dan merugikan orang lain, maka tim yang bersangkutan akan di 

diskualifikasi 

10. Peserta terdiri dari 30 tim pendaftar pertama. 

11. Peserta yang terlambat datang diberi panggilan sebanyak 3× apabila tidak ada jawaban akan 

di diskualifikasi 

12. Peserta tidak diperkenankan membawa catatan materi ke atas panggung perlombaan 

13. Penggunaan bahasa daerah dapat mengurangi nilai 

14. Pada saat babak penyisihan sampai dengan babak 8 besar, yang hanya boleh masuk ke 

ruangan Debat yakni ketiga peserta dan pendamping 1 orang 

15. Peserta wajib mendaftar menggunakan google form https://forms.gle/LZsLdWQinnSUusUs5 

16. Formulir di gunakan untuk daftar ulang pada saat Technical meeting 

17. Mengunduh formulir pendaftaran di website https://smansasumenep.sch.id/ 

https://smansasumenep.sch.id/


B. Tanggal, Waktu Tempat Pelaksanaan  

 Tanggal : 5 – 6 Februari 2022 

 Waktu  : 07.00 s.d selesai 

 Tempat  : SMA Negeri 1 Sumenep 

 

 

C. Ketentuan Teknis Lomba 

1. Penentuan nomor tim di lakukan dengan pengundian dalam Technical meeting 

2. 5  Menit sebelum bertanding, peserta akan di arahkan oleh panitia untuk Penentuan Tim Pro 

dan Tim Kontra di lakukan dengan pengundian /Toscoin. Pemenang berhak menentukan 

pilihan sebagai pihak Pro atau Kontra, juga berhak memilih amplop yang berisi mosi.  

3. Debat berlangsung 2 tim yang saling bertolak belakang dalam memihak mosi (pihak pro dan 

pihak kontra). Dengan pihak Pro yang mendukung mosi, serta pihak Kontra yang menolak 

mosi  

4.Untuk menuju ke babak 16 besar di ambil 15 tim,  babak 8 besar di ambil 8 tim, 

   semifinal di ambil 4 tim, final dan perebutan juara 3 di ambil 4 tim 

5. Setiap tim terdiri dari 3 pembicara utama, masing-masing di awali oleh pembicara Affirmative 

(pro) dan di akhiri oleh pembicara Negative (kontra) dengan susunan berikut : 

 1) Perkenalan dari masing-masing tim Pro dan Kontra. 

 2) Penulisan materi oleh masing- masing tim Pro dan Kontra menggunakan kertas yang   

disediakan oleh panitia. 

 3) Penyampaian argumen dimulai dari tim Pro lalu dilanjutkan dengan tim Kontra 

 4) Penyanggahan  argumen Pro atau Kontra  akan di tentukan oleh moderator 

       5) Kesimpulan dan penutup di mulai dari Tim Pro lalu di lanjutkan Tim Kontra 

 

    Dengan ketentuan waktu sebagai berikut : 

A. Babak Penyisihan 

Sesi Waktu 

Perkenalan Pro 1 menit 

Perkenalan Kontra 1 menit 

Penulisan materi Pro dan Kontra 1 menit 

Penyampaian argumen Pro 2 menit 



Penyampaian argumen Kontra 2 menit 

Penyanggahan argumen Pro 3 menit 

Penyanggahan argumen Kontra 3 menit 

Kesimpulan dan penutup Pro 1 menit 

Kesimpulan dan penutup Kontra                  1 menit 

 

B. Babak Semi Final Dan Final 

Sesi Waktu 

Perkenalan Pro  1 menit 

Perkenalan Kontra 1 menit 

Penulisan materi Pro dan Kontra 2 menit 

Penyampaian argumen Pro 5 menit 

Penyampaian argumen Kontra 5 menit 

Penyanggahan argument oleh tim Pro 6 menit 

Penyanggahan argumen oleh tim Kontra 6 menit 

Kesimpulan dan penutup Pro 2 menit 

Kesimpulan dan penutup Kontra 2 menit 

 

6) Setiap pembicara dari 1 tim diharapkan membawa argumen yang berbeda. Pembawaan   argument 

yang sama/berulang akan berdampak pada penilaian tim 

7) Jika dalam 15 detik tidak ada yang berbicara, maka sesi dinyatakan selesai 

8) Under-time maupun over-time akan memperngaruhi penilaian 

 

D. Kriteria Penilaian  

1. Menner, kelakuan pembicara selama berdebat. Terdiri dari kesopanan dan tata cara berbicara       

yang baik  

2.  Relevansi, kesesuaian antara mosi dengan argumentasi 

3. Elaborasi,  kemampuan untuk menjelaskan argumentasi dengan jelas dan runtut 

4. Respon, kemampuan untuk menyanggah dan menanggapi argumentasi lawan 

 

E. Tema Mosi 

1. Problematika di dunia pendidikan 

2. Perekonomian di era pandemi 

3. Vaksin 


