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I. PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang  

Perlu dimaknai bahwa keberadaan pemuda saat ini merupakan perwajahan 

bangsa di masa depan. Oleh karena itu, kaum muda seharusnya berada pada posisi 

terdepan dalam menyongsong keberlangsungan bangsa yang sejahtera. Kami 

mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Warmadewa berusaha 

untuk mengembangkan potensi dan membantu memfasilitasi para pemuda lainnya 

(Mahasiswa) untuk meningkatkan pemikiran-pemikiran dalam bidang pendidikan.  

Berawal dari situlah kami ingin menyelenggarakan Lomba Debat Kebijakan  

Mahasiswa tingkat Nasional dalam serangkaian acara Badan Kekeluargaan Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Warmadewa sebagai langkah awal untuk 

mengajak generasi muda Indonesia menjadi sehat, unggul dan berprestasi, serta 

inovatif. Sehingga pondasi Bangsa ini tetap berdiri kokoh serta nantinya diharapkan 

mampu melahirkan gagasan-gagasan yang cerdas, relevan, dan solutif dalam 

menjawab persoalan-persoalan dalam bidang pendidikan menuju Indonesia yang lebih 

baik.  

  
B. Tujuan Pelaksanaan Kegiatan Lomba Debat Daring  

● Tujuan Umum  

Secara umum rangkaian kegiatan ini ditujukan untuk mengasah berbagai 

gagasan dan pemikiran siswa yang diharapkan akan memberikan kontribusi 

nyata dalam upaya peningkatan peran pemuda utamanya dalam bidang 

pendidikan sebagai penguatan pondasi Bangsa Indonesia.  

● Tujuan Khusus  

a. Realisasi program kerja BEM FISIP UNWAR 2020  

b. Peringatan hari jadi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas  

Warmadewa  



  

  

c.  Mengembangkan budaya berpikir kritis dan kreatif pada generasi muda  

d. Meningkatkan pengetahuan, nilai, sikap, dan keterampilan serta prestasi  

siswa Indonesia dalam bidang pendidikan  

e. Membina solidaritas dan kerjasama di kalangan Mahasiswa untuk 

memajukan pendidikan Bangsa Indonesia  

f. Meningkatkan kontribusi pemikiran dalam bidang kebijakan.  

  

C. Dasar Kegiatan  

1. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945  

2. Tri Dharma Perguruan Tinggi  

3. Dalam rangkaian kegiatan Badan Kekeluargaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu  

Politik Universitas Warmadewa  

D. Sasaran Pendaftaran  

Sasaran kegiatan Lomba Debat Kebijakan ini adalah semua mahasiswa aktif D3/D4/S1 di  

Perguruan Tinggi di Indonesia  

II. ISI  

A. Tema Kegiatan Lomba Debat  

Adapun tema kegiatan ini adalah “KEBIJAKAN DI TENGAH PANDEMI  

COVID-19”  

  
B. Pelaksanaan  

● Bentuk,Tempat, dan Waktu  

1. Bentuk  

Kegiatan ini akan dilaksanakan dalam bentuk, yaitu: Lomba Debat Tingkat 

Mahasiswa Nasional.  

2. Tempat  

Serangkaian kegiatan perlombaan ini dilaksanakan secara daring.  

3. Waktu  

Kegiatan Lomba Debat akan diselenggarakan selama 2 (dua) hari, Tanggal 

16 dan 17 November 2020 (via zoom meeting) 

● Peserta  

Peserta Lomba Debat Adalah Mahasiswa Nasional yang sudah Terdaftar.  



  

  

● Organisasi Kepanitiaan  

Kegiatan ini melibatkan para dosen serta melibatkan mahasiswa, tenaga 

kependidikan, serta disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi perguruan tinggi. 

Panitia berada di bawah koordinasi Pimpinan Perguruan Tinggi bidang kemahasiwaan 

dan bertanggung jawab kepada pimpinan perguruan tinggi.  

  
C. Nama Perlombaan  

Lomba Debat Daring Nasional BK KE 36 FISIP Universitas Warmadewa  

  
D. Kategori Lomba  

Kategori peserta Lomba Debat adalah Mahasiswa/i Tingkat Nasional  

  
E. Tema Kegiatan Lomba Debat  

Adapun tema kegiatan ini adalah “KEBIJAKAN DI TENGAH PANDEMI  

COVID- 19”  

  
F. PELAKSANAAN KEGIATAN  

Pendaftaran dan Pengumpulan Video  

a. Gelombang 1  : 15 Oktober – 29 Oktober 2020  

b. Gelombang 2  : 30 Oktober – 10 November 2020  

Pengumuman 8 Finalis Debat  : 13 November 2020  

Technical Meeting  : 14 November 2020  

Pelaksanaan Debat  : 16 - 17 November 2020  

G. KETENTUAN UMUM  

  

1. Peserta adalah mahasiswa/i di seluruh Indonesia yang masih aktif di perguruan tinggi 

dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM), yang berlaku.  

2. Peserta terdiri dari 3 orang (boleh berasal dari program studi yang berbeda, namun 

tetap berada dalam satu perguruan tinggi yang sama).  

3. Video yang dilombakan merupakan video kelompok. Peserta hanya dapat 

mengirimkan satu video dengan tetap merujuk pada mosi yang telah ditentukan oleh 

panitia.  



  

  

4. Peserta dari Perguruan Tinggi yang mendaftar WAJIB mengirimkan video debat setelah 

melakukan registrasi sesuai deadline.  

5. Video yang dikirimkan akan menjadi HAK MILIK panitia.  

6. Peserta WAJIB membayar biaya pengiriman video sebesar Rp 60.000 untuk 

gelombang 1 dan 75.000 untuk gelombang 2, melalui Bank BNI dengan No. Rekening 

749877479 a.n Carolina Augi Widya Putri. Setelah melakukan pembayaran, peserta 

wajib melakukan konfirmasi melalui WhatsApp ke No 087862294665 a.n Carolina  

Augi Widya Putri atau 085960501207 a.n Ni Ketut Swandewi maksimal 1x24 jam 

dengan format: BK FISIP UNWAR Ke-36_Debat_Nama Ketua Tim Asal 

Universitas_Waktu Membayar.  

7. Peserta wajib mengisi formulir pendaftaran dengan lengkap dan melampirkan pas foto 

3x4 di kolom yang telah disediakan.  

8. Video debat yang terdaftar akan diseleksi oleh tim juri untuk menentukan 8 tim yang 

lolos menuju Babak Quarter final, Semi final, Grand final.  

  
H. MEKANISME SELEKSI  

Seleksi untuk menjaring 8 Besar, sebagai berikut :  

● Seleksi akan dilaksanakan daring namun secara tidak langsung (non real time). Setiap 

peserta akan mengirimkan 1 video sebagai pihak kontra dengan mosi yang telah 

ditentukan dan dikirimkan sesuai dengan ketentuan yang sudah tertera di buku panduan 

lalu dikirim sesuai dengan gelombang pendaftaran.  

● Jika mendaftar pada Gelombang I maka mengirimkan video sebelum pendaftaran  

Gelombang I selesai, peraturan ini berlaku juga untuk Gelombang II  

● Semua tim akan mengirimkan video dengan mosi yang telah ditentukan  

● Video dinilai oleh dewan juri untuk mencari 8 Besar  

● Pengumuman 8 Besar akan diumumkan pada tanggal 13 November 2020  

  

  

I. SISTEM KOMPETISI TINGKAT NASIONAL  

Sistem debat yang digunakan dalam Lomba Debat Nasional Daring 2020 adalah Sistem 

Parlemen Asia. Dalam tahapan ini, tim peserta akan mengirim video sesuai dengan 

ketentuan yang sudah tertera dan akan dinilai oleh juri untuk menentukan 8 (delapan) tim 



  

  

terbaik yang akan lolos ke babak perempat final dengan sistem gugur. Secara lengkap 

tahapan Kompetisi akan dilaksanakan sebagai berikut:  

  
1. Babak Penyisihan  

Video yang dikirim oleh peserta akan dinilai juri untuk menentukan 8 tim 

terbaik yang berhak maju ke babak perempat final.  

2. Babak Perempat Final (Quarter final) 

Babak ini diikuti oleh delapan tim yang sudah lolos dari babak penyisihan.  

Tim yang lolos babak Perempat Final akan maju ke babak semi final.  

  

3. Babak Semi Final  

Babak ini diikuti oleh empat tim pemenang babak perempat final. Tim 

pemenang dari masing-masing ruang akan maju ke babak final. Dua tim yang 

kalah di babak ini akan menjadi juara tiga bersama.  

4. Babak Final (Grand final) 

Babak ini merupakan babak puncak yang mempertemukan dua tim 

pemenang babak semifinal untuk menentukan juara 1 dan 2.  

 

J. KETENTUAN VIDEO  

1. Setiap tim mengirimkan video debat dengan durasi 5-7 menit/orang.  

2. Kapasitas maksimal video adalah 1GB.  

3. Mosi video untuk gelombang II “Dewan ini percaya dengan adanya PSBB 

(Pembatasan Sosial Berskala Besar) dapat menekan timbulnya klaster baru penularan 

COVID-19”. Ditekankan lagi kepada setiap tim menggunakan sudut pandang sebagai 

kontra terhadap mosi tersebut dan argumentasi pihak pro dapat dilihat pada highlight 

story Instagram bkfisipunwar_36 

4. Video dibuat dalam bentuk MP4.  

5. Peserta mengenakan pakaian bebas pantas dan mengenakan almamater universitas 

masing-masing saat membuat video.  

6. Video harus dapat menampilkan wajah dan suara peserta secara jelas.  

  

 



  

  

 K. MEKANISME PENGUMPULAN VIDEO  

  

1. Video dikirimkan melalui email: lmfisipunwar@gmail.com  

2. Video yang dikirimkan melewati batas waktu tidak akan diikutsertakan dalam 

lomba.  

3. Berkas pendaftaran dikirim menggunakan format (*.rar) yang berisi Formulir  

Pendaftaran (*.pdf), Scan Kartu Tanda Mahasiswa (*.pdf) dan  

Scan Bukti Pembayaran (*.jpg) dengan nama file: BK FISIP UNWAR Ke-

36_Debat_Nama Ketua Tim_Asal Universitas.  

4. Video dikirim pada pesan email berupa link google drive. Pastikan link tersebut 

dapat diakses dan tidak dalam keadaan terkunci.  

Pada Subjek (judul) email ditulis dengan format: BK FISIP UNWAR Ke 

36_Debat_Nama Ketua Tim_Asal Universitas.  

5. Setelah berkas dikirim ke email panitia, peserta wajib melakukan konfirmasi melalui 

Whatsapp ke No. 087862294665 a.n Carolina Augi Widya Putri atau 

085960501207 a.n Ni Ketut Swandewi dengan format: BK FISIP UNWAR Ke-

36_Debat_Nama Ketua Tim_Asal Universitas. 

L. DETAIL TUGAS PEMBICARA (Speaker Role) 

1. Pembicara Pertama Kontra :  

● Memberi respon pada definisi yang telah disampaikan pembicara 1 pro.  

● Memberikan bantahan/sanggahan kepada argumentasi pembicara pertama dari 

tim pro.  

● Memberikan, dan menjelaskan argumen yang akan disampaikan pembicara 

pertama.   

2. Pembicara Kedua Kontra :  

● Memberikan bantahan/sanggahan kepada argumentasi/bantahan/sanggahan dari 

pembicara pertama tim kontra. Sanggahan yang diberikan merupakan 

sanggahan yang memiliki analisis baru yang berbeda dengan sanggahan yang 

telah disampaikan oleh pembicara pertama.  

● Dengan singkat mengemukakan kembali dasar fikiran dari tim Pro.  



  

  

● Menjelaskan Argumen yang akan disampaikan oleh pembicara kedua. 

Argumentasi yang diberikan tidak boleh sama dengan argumen yang telah 

disampaikan oleh pembicara pertama.   

3. Pembicara Ketiga Kontra:  

● Memberikan bantahan/sanggahan kepada argumentasi/bantahan/sanggahan dari 

pembicara pertama dan kedua tim kontra.  

● Menguatkan kembali dasar argumentasi tim pro.  

● Meyimpulkan issue persoalan dari debat.  

● Menambahkan atau memperdalam penjelasan yang sudah disampaikan 

pembicara kedua dan pembicara pertama tetapi tidak diperkenankan membawa 

argumen baru.  

● Argumen baru adalah sebuah ide yang benar-benar belum pernah dibahas oleh 

pembicara sebelumnya, dapat berupa teori baru, analisis filosofis baru maupun 

nilai pembenaran yang baru. Namun, analisis tambahan berupa contoh tidak 

termasuk dalam argumen baru. Jadi pembicara ketiga dapat menambahkan 

berbagai contoh-contoh yang relevan. Contoh tersebut akan sangat berguna 

apabila pembicara ketiga juga mampu menganalisis contoh tersebut.  

  

4. Pembicara Simpulan  

● Pembicara simpulan hanya boleh disampaikan oleh pembicara pertama atau 

pembicara kedua dalam tim.  

● Pembicara ketiga tidak diperbolehkan menjadi pembicara balasan.  

● Tugas pembicara simpulan adalah memberikan perbandingan keunggulan tim 

atas tim lawan.  

● Meyakinkan juri, bahwa tim conclusion speaker layak untuk memenangkan 

debat.  

● Tidak diperbolehkan membawa sanggahan ataupun argumen baru.  

  

 

 

 

 

 

 



  

  

M. JURI  

1. Juri adalah seorang average reasonable person dan globally informed citizen.  

a. Average reasonable person adalah seorang yang memiliki kemampuan rata-rata 

dalam menalar sebuah pernyataan yang diberikan ketika sesi debat.  

b. Globally informed citizen adalah seorang yang mengetahui wawasan umum dan 

global sehingga dapat secara umum membedakan validitas data-data yang 

diberikan ketika sesi debat.  

2. Setiap sesi debat memerlukan juri dalam jumlah ganjil. Juri dapat berjumlah 1,3, dst.  

3. Peserta berhak meminta penjelasan mengenai keputusan juri dan masukan demi 

perkembangan peserta.  

4. Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.  

5. Juri tidak akan memiliki hubungan tertentu dengan peserta yang dapat mengganggu 

unsur objektivitas penilaian.  

 

L. KRITERIA PENILAIAN  

1. Matter  

Matter adalah logika argumentasi yang disampaikan oleh para pembicara, terlepas dari 

gaya bicaranya. Matter dinilai dari kekuatan logika, relevansi argumen, dan 

penggunaan data-data yang terkait dengan topik debat.  

2. Manner  

Manner adalah cara pembicara menyampaikan argumentasinya, menyangkut 

bagaimana pembicara mengontrol sikap tubuh, volume suara, kontak mata, dan variasi 

ekspresi untuk membuat pidatonya menarik dan enak didengarkan.  

3. Method  

Method menyangkut bagaimana pembicara memanfaatkan waktu yang diberikan 

dengan baik dan menggunakan strategi tim secara konsisten sehingga menghasilkan 

argumentasi yang komprehensif. Selain itu, kolaborasi keterkaitan argumentasi antar 

masing-masing pembicara juga menjadi konsiderasi pada penilaian ini.  

4. Video Quality and Participation  

Video Quality and Participation menyangkut kualitas video dari segi suara, gambar dan 

editing.  



  

  

N. SELEKSI DAN PENJURIAN  

1. Peserta yang lolos ke babak penyisihan atau pengumuman 8 finalis akan dihubungi oleh 

panitia atau dipublikasikan pada tanggal 13 November 2020, pukul 15.00 WIB melalui 

akun Instagram @bkfisipunwar_36 

2. Penjurian dilakukan pada tanggal 16 dan 17 November 2020.  

3. Keputusan Dewan Juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.  

4. Aspek dan bobot penilaian  

 Matter (40%)  

 Manner (20%) 

 Method (30%)  

 Video Quality and Participation (10%)  

   

III. PENUTUP  

Demikianlah buku panduan ini kami buat, besar harapan kami agar dapat memberikan 

gambaran kerangka kegiatan lomba debat daring tingkat nasional yang akan kami 

selenggarakan. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi narahubung kami, Contact 

Person 087862294665 (Carolina)   

Media Sosial:  

Instagram : lmfisipunwar  

 bkfisipunwar_36  

Web   :www.lmfisipolunwar.org  
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