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BOOKLET NATIONAL ECONOMIC DEBATE COMPETITION
(NEDCO) 2017
A. Gambaran Umum
National Economic Debate Competition (NEDCO) adalah salah satu rangkaian
acara Economy Festival (Ecofest) yang merupakan program kerja Departemen Dalam
Negeri Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim
Malang. Tahun 2017 merupakan penyelenggaraan pertama kegiatan ini dengan tema
“Sinergitas Industri, Masyarakat, dan Pemerintah dalam Menyukseskan Digitalisasi
Ekonomi”. Kompetisi debat ini diawali dengan pengumpulan karya tulis berupa esai yang
kemudian dipilih 10 tim dengan esai terbaik untuk melakukan debat ekonomi pada tanggal
16 November 2017 di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Jawa Timur.

B. Latar Belakang
Kesenjangan ekonomi yang semakin meluas

salah satunya disebabkan oleh

kapitalisasi model bisnis tertentu yang menyebabkan distribusi ekonomi tidak merata.
Perluasan kesenjangan ekonomi ini dapat menyebabkan permasalahan sosial-ekonomi di
tengah masyarakat hingga menjadi ancaman dalam kestabilan politik dan beban terhadap
pelayanan sosial, demonstrasi, radikalisme, hingga terorisme.
Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara menyampaikan pentingnya
digitalisasi dan model bisnis digital untuk menjadi solusi atas berbagai permasalahan
tersebut. Pertama, melalui adaptasi model bisnis digital ekonomi secara cepat, kedua
melalui penerapan

jalur cepat (fast-track) dalam pembangunan infrastruktur

telekomunikasi untuk wilayah yang tidak terlayani dengan 'USO funds' (dana kewajiban
pelayanan universal) yang juga diikuti dengan lompatan jutaan UMKM di wilayah tersebut
melalui model ekonomi dan komersial baru yang mengadopsi model bisnis digital yang
bersifat disruptif.
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Utilisasi digitalisasi ekonomi terbukti telah mampu memberikan pengaruh positif
yang signifikan ketika diarahkan untuk penguatan dan pemberdayaan UMKM termasuk
dengan skema bisnis 'shared economy' (ekonomi berbagi). Sebagai contoh, start-up seperti
transportasi daring dan marketplace yang berhasil memberikan peluang bisnis dan
lapangan pekerjaan kepada ratusan ribu bahkan jutaan masyarakat. Selain itu, digitalisasi
ekonomi juga akan membuat ekonomi lebih efisien yang berujung pada peningkatan daya
saing ekonomi di Indonesia.
Tema Utama :
“Sinergitas Industri, Masyarakat, dan Pemerintah dalam Menyukseskan
Digitalisasi Ekonomi”.

C. Tujuan Kegiatan
1. Meningkatkan kreativitas mahasiswa melalui ide inovatif dan aplikatif di bidang
ekonomi, khususnya ekonomi digital.
2. Melatih daya analisis dan kritis mahasiswa dari seluruh universitas di Indonesia dan
juga mencari ide pengembangan serta solusi atas permasalahan yang berkaitan dengan
digitalisasi ekonomi melalui rangkaian kompetisi.
3. Melatih berpikir dalam menemukan solusi dari permasalahan bangsa dan sebagai
sarana kompetisi karya tulis bagi mahasiswa di seluruh Indonesia.
4. Mempromosikan Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

D. Hadiah Lomba
Juara 1,2,3

: Uang Pembinaan + Piala + Sertifikat + Bingkisan + Tiket Masuk
Seminar Nasional Kewirausahaan

10 Tim Terbaik

: Sertifikat + Tiket Masuk Seminar Kewirausahaan

Semua Peserta

: Sertifikat Elektronik (E-certificate)

E. Ketentuan Perlombaan Debat
1. Setiap babak akan dipandu oleh satu (1) orang moderator dari pihak panitia.
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2. Sistem debat yang digunakan dalam NEDCO 2017 adalah sistem debat parlemen asia.
3. Lomba debat NEDCO 2017 diselenggarakan dalam 3 babak, yaitu penyisihan,
semifinal, dan final, yang menggunakan sistem nilai pada semua babak.
4. Tim yang lolos ke tahap semifinal berjumlah 10 tim, yang kemudian dibagi menjadi 5
tim pro dan 5 tim kontra. Pembagiaanya akan disampaikan pada saat technical meeting
(TM).
5. Tim yang lolos ke babak final berjumlah 4 tim, yang kemudian dapat dibagi menjadi 2
tim pro dan 2 tim kontra.
6. Tiga tim terbaik (skor tertinggi) berhak mendapat juara 1, 2, dan 3.
7. Setiap tim memiliki 3 pembicara, yaitu pembicara pertama, pembicara kedua, dan
pembicara ketiga.
8. Pertandingan terbagi atas 3 sesi, yaitu : Sesi pertama adalah sesi pembentukan atau
penyampaian argumen yang dilakukan oleh pembicara pertama masing-masing, Sesi
kedua adalah sesi debat atau perbandingan argumen (saling beradu argumen, bertanya,
maupun mempertahankan argumen) yang dilakukan oleh pembicara, dan Sesi ketiga
adalah sesi untuk pemaparan kesimpulan serta closing statement oleh pembicara ketiga.
Durasi penyampaian pada setiap sesi akan diberitahukan selengkapnya pada saat TM.
9.

Setiap peserta diwajibkan hadir 15 menit sebelum pertandingan dimulai

10. Setiap peserta hanya diperbolehkan menggunakan bahasa indonesia yang baik dan
benar dalam perlombaan, serta tidak diperkenankan menggunakan bahasa atau kalimat
yang mengandung unsur SARA.
11. Setiap peserta dilarang melakukan tindakan yang dapat mengganggu konsentrasi
peserta lain selama perlombaan debat berlangsung.
12. Anggota tim pembicara dapat memberikan sinyal kepada pembicara yang sedang
memaparkan argumen sepanjang sinyal tersebut tidak mengganggu jalannya debat.
13. Pembicara dilarang melakukan komunikasi verbal dengan rekan satu timnya selama
memaparkan argumen.
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14. Selama pertandingan berlangsung peserta yang tidak jadi pembicara diperbolehkan
untuk melakukan diskusi sepanjang tidak mengganggu jalannya perdebatan.
15. Peserta tidak diperkenankan menggunakan media (HP, Buku referensi dll) pada saat
kompetisi debat sedang berlangsung.
16. Peserta dilarang berkomunikasi mengenai mosi dalam bentuk apapun dengan pihak lain
diluar rekan satu timnya selama penyusunan argumen.
17. Pelanggaran terhadap ketentuan di atas dapat mengakibatkan pengurangan skor atau
konsekuensi lainnya bahkan hingga didiskualifikasi.

F. Ketentuan Mosi
1. Mosi diumumkan pada saat pengumuman 10 tim dengan esai terbaik (4 November
2017.
2.

Mosi disampaikan secara jelas.

3. Satu mosi hanya akan digunaikan dalam satu babak debat.
4.

Mosi yang telah ditetapkan bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

5. Pada babak semifinal, mosi yang digunakan diambil dari daftar mosi yang telah
ditetapkan oleh panitia dengan metode pengundian sebelum pertandingan.
6. Sedangkan pada babak final,mosi akan diberikan sebelum pertandingan.
7. Setelah pemberiaan mosi, peserta diperbolehkan untuk mencari informasi terkait mosi
yang telah diberikan sebagai persiapan dan pembangunan kasus (case building) dengan
durasi maksimal 15 menit.
8. Masing-masing pembicara dalam tim diperbolehkan membawa catatan saat
penyampaian pendapat dengan syarat tidak menggangu penampilan.
9. Tim harus melakukan persiapan sendiri. Setelah mosi dirilis, segala bentuk kontak antar
tim dengan maksud membantu proses persiapan tidak diperbolehkan.

G. Kriteria Penilaian
1. Tim juri terdiri dari tiga orang diangkat dan dipilih oleh panitia.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
DEWAN EKSEKUTIF MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI
ECOFEST 2017
Sekretriat :Gedung Student Center Lt 1, Jl Gajayana N 50 Malang
Email : demafeuinmalang@gmail.com Telp : 085755290687
2. Juri bersifat objektif, independen, dan professional.
3. Pemberian nilai atau penilaian merupakan kewenangan penuh dari juri.
4. Keputusan juri bersifat mutlak, final, dan tidak dapat diganggu gugat.
5. Apabila terjadi kesamaan nilai (imbang), maka juri akan melakukan diskusi ataupun
voting untuk pengambilan keputusan pemenang.

