
 

 

TEKNIS DAN KETENTUAN MALIKI ECONOMIC  

DEBATE COMPETITION 2019 

A. GAMBARAN UMUM 

Maliki Economic Debate Competition (MEDCOM) 2019 ini merupakan lomba debat 

ekonomi yang menjadi salah satu rangkaian dari Ecofest 2019 yang diadakan oleh 

Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri 

(UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Kompetisi debat ini bertujuan untuk menjadi 

fasilitator mahasiswa dalam memberikan argumen serta mengkritisi kemudian 

menyalurkan aspirasi mereka seputar isu-isu ekonomi yang sedang berkembang di 

Indonesia dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik, benar, dan santun. Peserta 

Medcom 2019 merupakan mahasiswa/i yang terdiri dari 3 orang/tim yang berasal dari 

universitas yang sama. Peserta Medcom 2019 wajib mempertahankan argumen atas mosi 

tertentu dengan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan.  

Adapun Medcom 2019 ini terdiri dari 3 (tiga) babak, yaitu babak penyisihan, babak 

semi final, dan babak final. Tema dari Medcom 2019 ini adalah “Pengembangan 

strategi digital marketing di era milenial”, yang akan berlangsung pada 21-22 Oktober 

2019 dengan total hadiah sebesar Rp 6.500.000,00 

B. PENYELENGGARAAN ACARA 

Hari/Tanggal : Senin, 21 Oktober – Selasa, 22 Oktober 2019 

Pukul   : 07.00 – Selesai  

Tempat  : Kampus Pasca Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang  

C. TECHNICAL MEETING 

Pertemuan yang diselenggarakan oleh Panitia sebelum kompetisi dimulai bertujuan 

untuk membahas mengenai peraturan lomba, penilaian, teknik pelaksanaan, sistem lomba 

dan pengundian tim. Seluruh tim diwajibkan untuk mengikuti Technical Meeting yang 

akan diselenggarakan pada: 

Hari/Tanggal : Minggu, 20 Oktober 2019 

Pukul  : 19.00 - Selesai 

Tempat  : Penginapan 

Peserta yang tidak mengikuti Technical Meeting dianggap menyetujui semua Tata Tertib 

dan Peraturan yang telah ditetapkan  

D. PENGHARGAAN 

Adapun hadiah yang didapat untuk masing-masing juara adalah sebagai berikut: 



 

 

1. Juara I mendapatkan Trophy + Sertifikat + Uang Tunai Rp 3.000.000,00 

2. Juara II mendapatkan Trophy + Sertifikat + Uang Tunai Rp 2.000.000,00 

3. Juara III mendapatkan Trophy + Sertifikat + Uang Tunai Rp 1.000.000,00 

4. Best Speaker mendapatkan Medali + Sertifikat + Uang Tunai Rp 500.000,00 

E. KETETUAN PESERTA 

1. Peserta MEDCOM terdaftar sebagai mahasiswa/i aktif (D3/S1) di perguruan tinggi 

baik Negeri maupun Swasta se-Indonesia pada kategori mahasiswa Nasional yag 

berasal dari angkatan yang sama atau berbeda.  

2. Peserta bersifat tim, 1 tim terdiri dari 3 (tiga) orang dan wajib berasal dari universitas 

yang sama.  

3. Peserta maksimal mahasiswa semester 7 

4. Peserta diwajibkan melakukan registrasi dan membayar biaya administrasi sesuai 

dengan ketentuan pendaftaran.  

5. Peserta wajib menyelesaikan administrasi sesuai dengan tanggal yang telah 

ditentukan. 

F. KONTRIBUSI DAN FASILITAS MEDCOM  

 

BIAYA 

 

FASILITAS 

 

WAKTU PELAKSANAAN 

PAKET A 

( Rp. 750.000) 

Biaya pendaftaran 

MEDCOM, akomodasi, 

penginapan, Debat kit 

 

21 Oktober – 22 Oktober 2019 

PAKET B 

( Rp. 500.000) 

Biaya pendaftaran 

MEDCOM, Debat kit 

 

21 Oktober – 22 Oktober 2019 

 

G. MEKANISME PENDAFTARAN 

 Tata Cara Pendaftaran 

1. Pendaftaran peserta dilakukan pada tanggal 16 September s.d 16 Oktober 2019  

2. Melakukan pembayaran biaya perlombaan sesuai dengan biaya paket yang telah 

dipilih. Pembayaran dapat di transfer ke: No. Rekening BRI 125901005603502 a/n 

gita melliyani anggreini 

3. Peserta yang telah melakukan konfirmasi pembayaran, akan mendapat kode 

pendaftaran dan melengkapi formulir pendaftaran Online (dapat diakses di 

http://fe.uin-malang.ac.id/) dan mengunduh (download) id card (dapat diunduh di 

http://fe.uin-malang.ac.id/)  

http://fe.uin-malang.ac.id/
http://fe.uin-malang.ac.id/


 

 

4. Peserta wajib melakukan konfirmasi kepada panitia melalui via Whatsapp ke nomor 

0895378114135 (Gita), dengan format: ( JENIS PAKET - NOMER RESI 

TRANSFER - NAMA TIM - ASAL UNIVERSITAS - NAMA REKENING 

PENGIRIM ) Contoh: Paket B-7397929 -Tim Kuat –UIN Maliki Malang – Andika 

Rahmayani 

 Tata cara registrasi ulang 

1. Registrasi ulang dilakukan pada tanggal 21 Oktober 2019 pada pukul 06.30 WIB 

yang bertempat di Gedung Auditorium Pascasarjana Universitas Islam Negeri 

Maulana Malik Ibrahim Malang 

2. Pada saat registrasi peserta wajib membawa:  

a) Bukti transfer biaya pendaftaran  

b) Fotocopy KTM dan membawa aslinya  

c) ID Card yang telah diprint sebelumnya 

3. Setelah registrasi ulang dilaksanakan, maka anggota tim dapat mengambil fasilitas 

NEDC yang telah disediakan oleh panitia. 

H. PETUNJUK TEKNIS 

1. PETUNJUK PELAKSANAAN 

1) Peserta merupakan mahasiswa/i aktif yang ditunjukkan dengan KTM asli atau surat 

keterangan aktif dari perguruan tinggi asal 

2) Peseta diharapkan untuk hadir 30 menit sebelum perlombaan dimulai untuk 

melakukan registrasi ulang 

3) Apabila terdapat anggota tim yang berhalangan hadir atau terlambat, perlombaan 

akan tetap dilaksanakan dengan anggota yang tersisa 

4) Apabila terdapat tim yang tidak hadir maka akan secara otomatis didiskualifikasi 

5) Peserta tidak diperkenankan melakukan tindakan yang bersifat menghambat 

pertandingan 

6) Peseta yang ada di ruangan hanya peserta yang bertanding dan peseta selanjutnya (4 

kelompok) 

7) Keputusan Dewan Juri bersifat MUTLAK dan TIDAK DAPAT DIGANGGU 

GUGAT 

8) Bagi peserta yang mendaftar paket A dan dinyatakan tidak lolos pada hari pertama 

maka harus meninggalkan tempat penginapan (Villa)  

2. SISTEMATIKA PERLOMBAAN 

Kompetisi debat meliputi tiga babak, yaitu: 



 

 

1) Babak penyisihan 

2) Babak semi final 

3) Babak final 

3. BABAK PENYISIHAN 

1) Pelaksanaan debat dilaksanakan di 3 ruangan yang berbeda 

2) Konsep babak penyisihan adalah Asian Parliamentary System 

3) Setiap tim tidak diperbolehkan melawan tim yang sama dan/atau yang berasal dari 

universitas yang sama 

4) Setiap tim akan melakukan debat sebanyak satu kali 

5) Setiap sesi debat dalam babak penyisihan akan dilaksanakan di dalam kelas yang 

ditentukan 

6) Panitian akan melakukan pengundian untuk menentukan giliran debat serta lawan 

setiap tim 

7) Pengundian dilaksanakan pada saat Technical Meeting tanggal 20 Oktober 2019 

8) Setiap tim dinilai dengan sistem skor 

9) Dari babak penyisihan akan diambil 8 tim terbaik untuk masuk ke babak semi final 

10) Tim terbaik ditentukan oleh dewan juri 

11) Jika terdapat kesamaan skor maka tim terbaik ditentukan berdasarkan pendapat juri 

Sistem Kompetisi Debat 

1) Sistem debat yang digunakan dalam kompetisi ini adalah Asian Parliamentary 

System 

2) Dalam setiap pertandingan akan terdapat 2 (dua) tim, yang akan terbagi menjadi Tim 

Affirmative (Pro) dan Tim Opposition (Kontra) 

3) Penentuan Tim Affirmative (Pro) dan Tim Opposition (Kontra) akan dilakukan 

sebelum penyusunan argumen dengan sistem undian 

4) Tim Affirmative (Pro) dan Tim Opposition (Kontra) masing-masing memiliki tiga 

pembicara 

5) Ketiga pembicara terdiri dari pembicara pertama, pembicara kedua, dan pembicara 

ketiga 

6) Salah satu dari pembicara pertama atau pembicara kedua bertindak sebagai 

pembicara penutup dimulai dengan Tim Opposition (Kontra) 

7) Anggota masing-masong Tim Affirmative (Pro) dan Tim Opposition (Kontra) yang 

berperan sebagai pembicara ketiga tidak diperbolehkan menjadi pembicara penutup 



 

 

8) Babak Penyisihan tidak ada interupsi 

9) Urutan penyampaian argumen sebagai berikut: 

Affirmative (Pro)  Opposition (Kontra) 

Pembicara 1  Pembicara 1 

   

Pembicara 2  Pembicara 2 

   

Pembicara 3  Pembicara 3 

   

Pembicara Penutup  Pembicara Penutup 

 

Mekanisme Debat 

1) Peserta yang akan tanding mengambil mosi saat pembicara kedua kontra 

menyampaikan argumennya 

2) Peserta diberikan waktu 3 (tiga) menit untuk melakukan penyusunan argumen setelah 

pengumuman mosi dan kedudukan tim diumumkan panitia 

3) Selama penyusunan argumen peserta dilarang mengakses intenet dalam bentuk 

apapun, dan mencari sumber dari pihak lain 

4) Saat penyusunan argumen peserta tidak diperkenankan mengambil materi baik dari 

media cetak mauapun elektronik (kecuali catatan maksimal 3 lembar/tim) 

5) Jangka waktu yang dimiliki pembicara dalam menyampaikan argumennya adalah 

sebagai berikut: 

1. Pembicara pertama diberikan waktu menyampaikan argumen selama 3 (tiga) 

menit dan toleransi waktu selama 20 (dua puluh) detik 

2. Pembicara kedua diberikan waktu menyampaikan argumen selama 2 (dua) menit 

dan toleransi waktu selama 20 (dua puluh) detik 

3. Pembicara ketiga diberikan waktu menyampaikan argumen selama 2 (dua) menit 

dan toleransi waktu selama 20 (dua puluh) detik 

6) Apabila seluruh pembicara dari kedua tim telah menyampaikan argumen, maka 

setiap tim harus menyampaikan kesimpulan atas argumen dan disampaikan oleh 

pembicara pertama atau pembicara kedua dari masing-masing tim dimulai dari Tim 

Opposition (Kontra) 

7) Pembicara penutup diberikan waktu 1 (satu) menit 20 (dua puluh) detik dengan 

ketentuan sebagai berikut: 



 

 

1. Pada menit pertama, timekeeper akan memberikan kode berupa ketukan 

sebanyak dua kali untuk menandakan bahwa waktu untuk memaparkan argumen 

telah selesai 

2. Pada menit pertama lewat 20 (dua puluh) detik, timekeeper akan memberikan 

kode berupa ketukan terus-menerus sampai pembicara menyelesaikan 

penyampaian argumennya untuk menandakan bahwa pembicaraan telah melebihi 

waktu diberikan 

8) Pada saat pembicara menyampaikan kesimpulan, pihak lawan tidak diperkenankan 

untuk menyampaikan interupsi 

9) Jika pembicara masih tetap memaparkan argumennya sementara waktu yang 

diberikan telah habis, maka argumen tersebut tidak akan dinilai oleh dewan juri 

4. BABAK SEMIFINAL 

1) Konsep Babak Semifinal adalah Debat 

2) Babak ini diikuti oleh 8 tim yang dinyatakan lolos dari babak sebelumnya 

3) Setiap tim akan melakukan debat sebanyak satu kali 

4) Babak semifinal dilaksanakan di dalam kelas yang telah ditentukan  

5) Setiap pasangan debat akan diberikan mosi yang berbeda 

6) Setiap tim dinilai dengan sistem skor 

7) Empat tim terbaik dalam babak semifinal ini dapat melanjutkan ke babak final 

8) Tim terbaik ditentukan berdasarkan skor dari dewan juri 

9) Jika terdapat kesamaan skor maka tim yang akan melanjutkan ke babak selanjutnya 

ditentukan berdasarkan keputusan dewan juri 

Sistem Kompetisi Debat 

1) Sistem debat yang digunakan dalam kompetisi ini adalah Asian Parliamentary System 

2) Dalam setiap pertandingan akan terdapat 2 (dua) tim, yang akan terbagi menjadi Tim 

Affirmative (Pro) dan Tim Opposition (Kontra) 

3) Penentuan Tim Affirmative (Pro) dan Tim Opposition (Kontra) akan dilakukan 

sebelum penyusunan argumen dengan sistem undian 

4) Tim Affirmative (Pro) dan Tim Opposition (Kontra) masing-masing memiliki tiga 

pembicara 

5) Ketiga pembicara terdiri dari pembicara pertama, pembicara kedua, dan pembicara 

ketiga 



 

 

6) Salah satu dari pembicara pertama atau pembicara kedua bertindak sebagai pembicara 

penutup dimulai dengan Tim Opposition (Kontra) 

7) Anggota masing-masong Tim Affirmative (Pro) dan Tim Opposition (Kontra) yang 

berperan sebagai pembicara ketiga tidak diperbolehkan menjadi pembicara penutup 

8) Babak Semifinal tidak ada interupsi 

9) Urutan penyampaian argumen sebagai berikut: 

Affirmative (Pro)  Opposition (Kontra) 

Pembicara 1  Pembicara 1 

   

Pembicara 2  Pembicara 2 

   

Pembicara 3  Pembicara 3 

   

Pembicara Penutup  Pembicara Penutup 

 

 

 

Mekanisme Debat 

1) Peserta yang akan tanding mengambil mosi saat pembicara kedua kontra 

menyampaikan argumennya 

2) Peserta diberikan waktu 3 (tiga) menit untuk melakukan penyusunan argumen setelah 

pengumuman mosi dan kedudukan tim diumumkan panitia 

3) Selama penyusunan argumen peserta dilarang mengakses intenet dalam bentuk 

apapun, dan mencari sumber dari pihak lain 

4) Saat penyusunan argumen peserta tidak diperkenankan mengambil materi baik dari 

media cetak mauapun elektronik (kecuali catatan maksimal 3 lembar/tim) 

5) Jangka waktu yang dimiliki pembicara dalam menyampaikan argumennya adalah 

sebagai berikut: 

1. Pembicara pertama diberikan waktu menyampaikan argumen selama 4 (empat) 

menit dan toleransi waktu selama 20 (dua puluh) detik 

2. Pembicara kedua diberikan waktu menyampaikan argumen selama 3 (tiga) menit 

dan toleransi waktu selama 20 (dua puluh) detik 

3. Pembicara ketiga diberikan waktu menyampaikan argumen selama 3 (tiga) menit 

dan toleransi waktu selama 20 (dua puluh) detik 



 

 

6) Apabila seluruh pembicara dari kedua tim telah menyampaikan argumen, maka setiap 

tim harus menyampaikan kesimpulan atas argumen dan disampaikan oleh pembicara 

pertama atau pembicara kedua dari masing-masing tim dimulai dari Tim Opposition 

(Kontra) 

7) Pembicara penutup diberikan waktu 1 (satu) menit 20 (dua puluh) detik dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

1. Pada menit pertama, timekeeper akan memberikan kode berupa ketukan 

sebanyak dua kali untuk menandakan bahwa waktu untuk memaparkan argumen 

telah selesai 

2. Pada menit pertama lewat 20 (dua puluh) detik, timekeeper akan memberikan 

kode berupa ketukan terus-menerus sampai pembicara menyelesaikan 

penyampaian argumennya untuk menandakan bahwa pembicaraan telah melebihi 

waktu diberikan 

8) Pada saat pembicara menyampaikan kesimpulan, pihak lawan tidak diperkenankan 

untuk menyampaikan interupsi 

9) Jika pembicara masih tetap memaparkan argumennya sementara waktu yang diberikan 

telah habis, maka argumen tersebut tidak akan dinilai oleh dewan juri 

5. BABAK FINAL 

1) Konsep Babak Final adalah Debat 

2) Babak ini diikuti oleh 4 yang telah dinyatakan lolos dari Babak Semifinal 

3) Setiap tim akan melakukan debat sebanyak 1 (satu) kali 

4) Setiap tim tidak diperbolehkan melawan tim yang sama 

5) Babak Final dilaksanakan di gedung  Aula pasca sarjana UIN Maliki Malang 

6) Debat pada babak ini bersifat terbuka 

7) Setiap pasangan debat akan diberikan mosi yang berbeda 

8) Setiap tim dinilai dengan sistem skor 

9) Pengundian akan dilaksanakan sebelum baban Final dimulai 

10) Empat tim terbaik akan memperebutkan Juara I, Juara II, Juara III, dan Best Speaker 

11) Tim terbaik ditentukan berdasarkan skor dari Dewan Juri 

12) Jika terdapat kesamaan skor maka urutan juara ditentukan berdasarkan keputusan 

Dewan Juri 

Sistem Kompetisi Debat 

1) Sistem debat yang digunakan dalam kompetisi ini adalah Asian Parliamentary System 



 

 

2) Dalam setiap pertandingan akan terdapat 2 (dua) tim, yang akan terbagi menjadi Tim 

Affirmative (Pro) dan Tim Opposition (Kontra) 

3) Penentuan Tim Affirmative (Pro) dan Tim Opposition (Kontra) akan dilakukan 

sebelum penyusunan argumen dengan sistem undian 

4) Tim Affirmative (Pro) dan Tim Opposition (Kontra) masing-masing memiliki tiga 

pembicara 

5) Ketiga pembicara terdiri dari pembicara pertama, pembicara kedua, dan pembicara 

ketiga 

6) Salah satu dari pembicara pertama atau pembicara kedua bertindak sebagai pembicara 

penutup dimulai dengan Tim Opposition (Kontra) 

7) Anggota masing-masong Tim Affirmative (Pro) dan Tim Opposition (Kontra) yang 

berperan sebagai pembicara ketiga tidak diperbolehkan menjadi pembicara penutup 

8) Seluruh anggota Tim Affirmative (Pro) dan Tim Opposition (Kontra) dapat melakukan 

interupsi 

9) Urutan penyampaian argumen sebagai berikut: 

Affirmative (Pro)  Opposition (Kontra) 

Pembicara 1  Pembicara 1 

   

Pembicara 2  Pembicara 2 

   

Pembicara 3  Pembicara 3 

   

Pembicara Penutup  Pembicara Penutup 

Mekanisme Debat 

1) Peserta diberikan waktu 5 (lima) menit untuk melakukan penyusunan argumen setelah 

pengumuman mosi dan kedudukan tim diumumkan panitia 

2) Selama penyusunan argumen peserta dilarang mengakses intenet dalam bentuk 

apapun, dan mencari sumber dari pihak lain 

3) Sumber argumen boleh berasal dari materi yang dimiliki peserta dalam bentuk media 

cetak, bukan media elektronik (dilarang laptop, tablet, handphone, smartwatch dan 

semacamnya) 

4) Jangka waktu yang dimiliki pembicara dalam menyampaikan argumennya adalah 

sebagai berikut: 



 

 

1. Pembicara pertama diberikan waktu menyampaikan argumen selama 5 (lima) 

menit dan toleransi waktu selama 20 (dua puluh) detik 

2. Pembicara kedua diberikan waktu menyampaikan argumen selama 4 (empat) 

menit dan toleransi waktu selama 20 (dua puluh) detik 

3. Pembicara ketiga diberikan waktu menyampaikan argumen selama 4 (empat) 

menit dan toleransi waktu selama 20 (dua puluh) detik 

5) Apabila seluruh pembicara dari kedua tim telah menyampaikan argumen, maka setiap 

tim harus menyampaikan kesimpulan atas argumen dan disampaikan oleh pembicara 

pertama atau pembicara kedua dari masing-masing tim dimulai dari Tim Opposition 

(Kontra) 

6) Pembicara penutup diberikan waktu 1 (satu) menit 20 (dua puluh) detik dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

1. Pada menit pertama, timekeeper akan memberikan kode berupa ketukan sebanyak 

dua kali untuk menandakan bahwa waktu untuk memaparkan argumen telah 

selesai 

2. Pada menit pertama lewat 20 (dua puluh) detik, timekeeper akan memberikan 

kode berupa ketukan terus-menerus sampai pembicara menyelesaikan 

penyampaian argumennya untuk menandakan bahwa pembicaraan telah melebihi 

waktu diberikan 

7) Pada saat pembicara menyampaikan kesimpulan, pihak lawan tidak diperkenankan 

untuk menyampaikan interupsi 

8) Jika pembicara masih tetap memaparkan argumennya sementara waktu yang diberikan 

telah habis, maka argumen tersebut tidak akan dinilai oleh dewan juri 

 

6. INTERUPSI 

1) Peserta debat yang berkompetisi diperkenankan menyampaikan interupsi disetiap 

babak final 

2) Interupsi dapat disampaikan diantara menit ketiga pembicara sedang memaparkan 

argumennya 

3) Interupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dilarang dilakukan saat 

pembicara penutup sedang melakukan pemaparan 

4) Waktu maksimal untuk menyampaikan Interupsi adalah 20 (dua puluh) detik 



 

 

5) Interupsi yang melewati batas waktu 20 (dua puluh) detik akan dihentikan oleh 

timekeeper 

6) Permohonan untuk Interupsi wajib dilakukan dengan cara mengangkat tangan 

7) Interupsi dilakukan atas izin pembicara 

8) Pembicara berhak menolak ataupun menerima interupsi 

9) Penolakan Interupsi hanya dapat dilakukan sebanyak dua kali 

10) Jika Interupsi diterima maka masing-masing pihak akan memperoleh tambahan skor 

11) Jika Interupsi ditolak maka masing-masing pihak tidak memperoleh tambahan skor 

7. MOSI 

1) Daftar MOSI akan diberikan setelah kuota peserta terpenuhi maksimal 8 Oktober 

2019 

2) MOSI dapat di download di web DEMA FE UIN Malang  

(http://fe.uin-malang.ac.id/ ) 

8. PENJURIAN DEBAT 

1) Semua babak debat dalam kompetisi ini akan dinilai dan diputuskan oleh dewan juri 

2) Penjurian dari Preliminary Round dan Struggle Cone akan dilakukan dengan 

memperhatikan 4 (empat) aspek, yaitu materi, sikap, metode, dan kerjasama tim 

dengan bobot nilai masing-masing secara berurut adalah 30%, 25%, 25%, dan 20% 

3) Penjurian dari babak Little Bit dan Victory War akan dilakukan dengan memperhatikan 

4 (empat) aspek, yaitu materi, sikap, metode, dan kerjasama tim dengan bobot nila 

masing-masing secara berurut adalah 40%, 20%, 20%, dan 20% 

4) Empat aspek penilaian juri dijabarkan sebagai berikut: 

1. Materi meliputi landasan pola pikir, gagasan, dan kesesuaian argumen dengan 

mosi 

2. Sikap meliputi cara penyampaian materi, etika, dan bahasa 

3. Metode meliputi kesesuaian dengan prinsip dan sistem debat 

4. Kerjasama tim meliputi strategi tim dan ketepatan waktu 

5) Dewan juri akan memberikan evaluasi verbal selama maksimal 10 (sepuluh) menit 

untuk setiap babak setelah pertandingan selesai 

6) Keputusan Dewan Juri bersifat MUTLAK dan TIDAK DAPAT DIGANGGU GUGAT 

9.  TATA TERTIB PESERTA SELAMA PERTANDINGAN 

1) Setiap peserta dilarang melakukan serangan secara pribadi terhadap peserta lainnya 

selama pertandingan 

http://fe.uin-malang.ac.id/


 

 

2) Setiap peserta dilarang menggunakan bahasa kasar, tidak senonoh dan/atau 

menyinggung SARA 

3) Setiap peserta dilarang melakukan tindakan yang dapat mengganggu konsentrasi 

peserta lain selama pertandingan 

4) Penyampaian argumen harus menggunakan Bahasa Indonesia yang baik,benar, dan 

santun 

5) Anggota tim pembicara dapat melakukan sinyal kepada pembicara yang sedang 

memaparkan argumen sepanjang sinyal tersebut tidak mengganggu jalannya 

perdebatan 

6) Pembicara dilarang berkomunikasi verbal dengan rekan timnya selama memaparkan 

argumennya 

7) Selama pertandingan berlangsung, peserta tidak menjadi pembicara diperbolehkan 

untuk melakukan diskusi sepanjang tidak mengganggu jalannya perdebatan 

8) Peseta yang tidak mematuhi mekanisme debat pada setiap babak akan dikenakan 

pengurangan skor oleh Dewan juri 

10.  KETENTUAN PENUTUP 

Peraturan ini berlaku dan mengikat seluruh peserta sejak ditetapkan. 


