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ENGLISH DEBATING COMPETITION 

 

I. PERSYARATAN PESERTA: 

1. Peserta dari English Debating Competition merupakan pelajar dari Sekolah Menengah 

Atas/sederajat di seluruh wilayah Indonesia. 

2. Peserta berbentuk tim. Dimana masing-masing tim terdiri dari 3 orang siswa berasal 

dari sekolah yang sama (diperbolehkan berbeda tingkat). 

3. Saat perlombaan berlangsung tidak diperkenankan adanya pergantian peserta. 

4. Peserta tidak diperkenankan mendaftar lomba lain di dalam acara yang sama serta 

setiap individu hanya bisa terdaftar dalam 1 kelompok. 

5. Pergantian posisi pembicara dapat dilakukan paling lambat pada saat Penutupan 

Pendaftaran. 

6. Setiap sekolah maksimal mengirimkan 2 tim, dengan didampingi 1 guru pendamping. 

7. Target peserta EDC 2018 berjumlah 16 tim, sehingga secara keseluruhan diperoleh 48 

orang peserta (debaters). 

8. Akan diberlakukan sistem Waiting List, apabila ada sekolah yang mengirim jumlah 

tim melebihi batas maksimal yaitu 2 tim. 

9. Tim yang masuk ke dalam Waiting Listakan diterima apabila sampai saat Penutupan 

Pendaftaran masih ada slot yang kosong atau belum terpenuhi. 

10. Pengumuman penerimaan peserta yang masuk dalam Waiting List akan diumumkan 

paling lambat satu minggu setelah tanggal pendaftaran ulang peserta.  

11. Pada saat registrasi ulang peserta wajib melengkapi persyaratan sebagai berikut: 

a. Mendaftarkan kelompok  secara online 

b. Bukti pembayaran pendaftaran 

c. Formulir pendaftaran yang telah diisi 

d. Fotokopi Kartu Pelajar yang masih berlaku dari setiap anggota kelompok 

Nb: registrasi ulang dilaksanakan pada saat Technical Meeting. 

 

II. TECHNICAL MEETING: 

1. Agenda Technical Meeting adalah sosialisasi dari Chief Adjudicator dan panitia 

pelaksana kepada para peserta English Debating Competition mengenai teknis 

pelaksanaan lomba, peraturan selama perlombaan berlangsung, dan sistem lomba. 



 

 

2. Saat Technical Meeting berlangsung dihimbau agar para peserta mengenakan seragam 

atau identitas sekolah. 

3. Ketika Technical Meeting berlangsung, setiap tim wajib mengirimkan 1 perwakilan 

untuk menghadiri Technical Meeting. 

4. Apabila peserta tidak dapat menghadiri Technical Meeting, maka peserta wajib 

menerima dan mengikuti hasil akhir dari Technical Meeting. 

 

III. TEMPAT SERTA TANGGAL PELAKSANAAN:  

NO JENIS 

KEGIATAN 

TANGGAL & 

WAKTU 

TEMPAT 

1 Pendaftaran 

Kompetisi Debat 

Rabu, 30 Mei 2018 s.d.  

Rabu, 20 Juni 2018 

Dijelaskan lebih rinci di point 

prosedur pendaftaran. 

2 Pengumuman 

Pedoman Lomba 

Rabu, 30 Mei 2018 Web, official account line, serta 

official instagram ESF 2018. 

3 Pengumuman 16 

Tim Lolos ke Tahap 

Lomba 

 

Selasa, 22 Juni 2018 

Web, official account line, serta 

official instagram ESF 2018. 

4 Pendaftaran Ulang 

Peserta 

Rabu, 23 Juni 2018 s.d. 

Senin, 7 Juli 2018 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Udayana, Kampus 

Sudirman, 

Jl. P.B. Sudirman, Denpasar. 

5 Pengumuman 

Prepared Motion 

Senin, 16 Juli 2018 Web, official account line, serta 

official instagram ESF 2018. 

6  

Technical Meeting 

 

Senin, 30 Juli 2018 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Udayana, Kampus 

Sudirman, 

Jl. P.B. Sudirman, Denpasar. 

7 Babak Penyisihan 

Kompetisi Debat 

Selasa, 31 Juli 2018 Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Udayana, Kampus 

Sudirman, 

Jl. P.B. Sudirman, Denpasar. 

8 Babak Terakhir 

Preliminary Round, 

Rabu, 1 Agustus 2018 Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Udayana, Kampus 



 

 

Semifinal, Final, dan 

Grand Final 

Kompetisi Debat 

Sudirman, 

Jl. P.B. Sudirman, Denpasar.  

 

IV. TEKNIS PERTANDINGAN DEBAT: 

1. Debat menggunakan bahasa Inggris dengan menggunakan sistem Asian 

Parliamentary System merupakan sistem debat dimana akan ada satu pasang tim 

(terdiri dari 2 tim) yang akan memperdebatkan satu topik tertentu. Tim tersebut akan 

dibagi menjadi dua yakni sebagai berikut: 

 Tim yang setuju terhadap topik yang sedang diperdebatkan atau disebut 

Affirmative/Government Team 

 Tim yang bertentangan dengan topik yang sedang diperdebatkan atau disebut 

Opposition/Negative Team 

Dari masing-masing tim terdiri dari tiga peserta yang tidak dapat digantikan setelah 

perlombaan dimulai. Adapun pembagian dari peserta tersebut, yaitu: 

 First speaker 

 Second speaker 

 Third speaker 

Saat perlombaan berlangsung terdapat Reply speaker yang nantinya akan 

membawakan ringkasan dari masing-masing tim. Reply speaker diwakilkan oleh salah 

satu dari tiga anggota dalam tim yang hanya boleh dilakukan oleh First speaker atau 

Second speaker yang nantinya akan berbicara dipenghujung debat.  

Debate’s flow: 

Adapun jalan dari debat dengan Asian Parliamentary System adalah sebagai berikut: 

First speaker Affirmative     First speaker Negative 

 

Second speaker Affirmative     Second speaker Negative 

 

Third speaker Affirmative    Third speaker Negative 

 

Reply speaker Affirmative    Reply speaker Negative 



 

 

2. Setiap perlombaan akan menghadapakan dua tim, yaitu: 

 Sebagai tim Affirmative/Government yaitu tim yang setuju dengan motion 

 Sebagai tim Opposition/Negative yaitu tim yang tidak setuju dengan motion 

Pemilihan posisi akan ditentukan saat Technical Meeting dengan melakukan undian 

(untuk pertandingan sesi pertama pada babak penyisihan hari pertama). 

3. Motion atau topic yang akan diperdebatkan ditentukan oleh panitia bersama tim juri. 

Motion atau topic akan mengangkat masalah mengenai Sustainable Development 

Goals (SDGs) mengarah ke tujuan no 4 berhubungan dengan Pendidikan Berkualitas 

dan tujuan no 8 berkaitan dengan Pekerjaan yang Layak dan Pertumbuhan Ekonomi 

yang menyesuaikan dengan tema. 

4. Di dalam sistem Asian Parliamentary diberlakukan sistem PoI (Point of 

Information) atau sanggahan, dimana dalam pertandingan setiap lawan 

diperbolehkan untuk mengajukan statement berupa komentar atau sanggahan kepada 

pihak lawan. 

5. Waktu sanggahan dimulai pada menit pertama pembicara menyampaikan 

pendapatnya hingga menit keenam. Waktu sanggahan selama 15 detik setelah 

permintaan diterima oleh pihak lawan yang sedang menyampaikan pemaparan mosi. 

Dimana hal ini akan ditandai dengan ketukan dari Chair Person. 

6. Tidak diperbolehkan memakai atau membawa benda elektronik (handphone, laptop, 

kamus elektronik, dll) selama pertandingan debat berlangsung, kecuali untuk 

keperluan hitung waktu seijin panitia. 

7. Tim yang diketahui menggunakan benda elektronik selama pertandingan berlangsung 

akan langsung didiskualifikasi. 

8. Penjelasan lebih lanjut mengenai Asian Parliamentary System akan dijelaskan dalam 

Technical Meeting ataupun dapat menghubungi panitia. 

9. Pertandingan debat pada masing-masing babak akan dinilai oleh juri yang berjumlah 

ganjil, serta tidak memiliki hubungan relative dengan para peserta. 

10. Waktu dalam debat akan dihitung oleh seorang Time Keeper yang diwakilkan oleh 

panitia 

11. Masing-masing babak akan memakan waktu selama 102 menit dengan rincian: 

a. Case Building  selama 30 menit bagi masing-masing tim 

b. 1st speaker of Affirmative Team selama 7 menit 20 detik 

c. 1st speaker of Negative Team selama 7 menit 20 detik 



 

 

d. 2nd speaker of Affirmative Team selama 7 menit 20 detik 

e. 2nd speaker of Negative Team selama 7 menit 20 detik 

f. 3rd speaker of Affirmative Team selama 7 menit 20 detik 

g. 3rd speaker of Negative Team selama 7 menit 20 detik 

h. Reply speaker from Negative Team selama 4 menit 20 detik 

i. Reply speaker from Affirmative Team selama 4 menit 20 detik 

j. Diskusi Juri selama 5 menit 

k. Pembacaan hasil dari assessment juri selama 10 menit  

12. Unsur-unsur yang akan dinilai selama pertandingan yakni: 

a. Matter, Manner, Method 

b. Penilaian diurut secara acak (untuk menemukan ranking di babak penyisihan) 

 Victory point  

 Judge Point 

 Total Score 

c. Rata-rata score dari hasil pertandingan akan dibagi sesuai jumlah dalam tim 

d. Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat. 

 

Time Keeper   

1. Pelaksanaan pertandingan debat akan diawasi oleh panitia yang bertugas sebagai 

Time Keeper.   

2. Pembicara pertama, kedua dan ketiga akan diberikan tanda berupa ketukan 

sebagai berikut:   

a. Ketukan Pertama sejumlah satu kali pada akhir menit ke-1.   

b. Ketukan Kedua sejumlah satu kali pada akhir menit ke-6.   

c. Ketukan Ketiga sejumlah dua kali pada akhir menit ke-7.   

d. Ketukan Keempat berupa ketukan terus menerus pada akhir menit ke-7 20 

detik sekaligus menandakan berakhirnya waktu pembicara memaparkan 

argumen.   

3. Pembicara kesimpulan akan diberikan tanda ketukan sebagai berikut:   

a. Ketukan Pertama sejumlah satu kali pada akhir menit ke-1. 

b. Ketukan Kedua sejumlah dua kalipada akhir menit ke-4.   

c. Ketukan Ketiga berupa ketukan terus menerus pada akhir menit ke-4 20 detik 

sekaligus menandakan berakhirnya waktu pembicara untuk menyampaikan 

argumen. 



 

 

Point of Information 

1. Pada saat Babak Penyisihan, peserta diperkenankan menyampaikan interupsi di 

antara menit pertama hingga menit keenam ketika pembicara kedua dan ketiga 

sedang memaparkan argumennya.   

2. Interupsi pada setiap pertandingan hanya boleh diterima sebanyak 3 (tiga) kali 

oleh setiap pembicara kecuali pembicara pertama dan penutup.  Interupsi pada 

setiap babak boleh dilakukan dan diterima sebanyak yang diinginkan oleh setiap 

pembicara kepada seluruh pembicara kecuali reply speaker. 

3. Waktu maksimal untuk menyampaikan interupsi adalah 15 (lima belas) detik yang 

akan dipandu oleh chairperson (Pantia yang bertugas memfasilitasi jalannya 

perlombaan debat). 

FORMAT-FORMAT KOMPETISI 

Preliminary Round – Switch Power Matching (31 Juli 2018)  

Preliminary round akan dilakukan 4 kali. Pada hari pertama yaitu penyisihan terdapat tiga 

babak dalam setiap ruangan. Hari kedua satu babak terakhir. Keempat babak ini diikuti oleh 

seluruh tim yang sudah dipasang-pasangkan sebelumnya pada saat Technical Meeting dengan 

sistem undian. Pada babak ini akan menyaring 4 tim dengan point terbesar untuk lanjut 

masuk ke babak Semi Final di hari kedua setelah preliminary round ke-empat. 

- Pada babak pertama pra-eliminasi, penentuan siapa melawan siapa, dan penentuan tim 

Affirmative dan Negative akan ditentukan dengan sistem undian sebelum perlombaan 

dimulai. Semua tim dengan posisi ganjil (1,3,5,7,……..) akan menjadi Affirmative 

Team, sedangkan semua tim dengan posisi genap (2,4,6,8,…….) akan menjadi 

Negative Team. Sedangkan untuk babak kedua, ketiga, dan keempat akan ditentukan 

dengan menggunakan Switch Power Matching. 

Swith Power Matching merupakan sistem tabulasi penilaian dari Victory Point, Score, dan 

Judge Point. Tim dengan point terbesar akan menempati posisi pertama, dilanjutkan dengan 

tim dengan point terbesar kedua, dan seterusnya. 

- Pada babak kedua, penentuan siapa melawan siapa akan ditentukan berdasakan 

Victory Point Score dari perolehan babak pertama (skor yang ditentukan berdasarkan 

menang kalah kelompok, bernilai 1 untuk kelompok yang menang dan 0 untuk 

kelompok yang kalah), dan Judge Point (menghitung selisih nilai yang diraih kedua 

kelompok atau vote juri). Kelompok dengan poin terbesar akan menempati posisi 



 

 

pertama, dilanjutkan dengan kelompok dengan poin terbesar kedua, dan seterusnya. 

Pada babak kedua, seluruh kelompok pada posisi ganjil (1, 3, 5, 7, dst) akan menjadi 

Affirmative Team. Sedangkan seluruh kelompok pada posisi genap (2, 4, 6, 8, dst) 

akan menjadi Negative Team. Kelompok pada posisi pertama akan melawan 

kelompok pada posisi kedua dan seterusnya. 

- Setelah babak kedua, tabulasi nilai akan dikerjakan kembali untuk menentukan 

masing-masing lawan pada babak ketiga dan keempat. 

Penyisihan ke babak semi final ditentukan berdasarkan peroleh nilai yang didapat setiap tim. 

Empat nilai tertinggi akan maju ke babak semi final di hari kedua setelah babak preliminary 

round keempat. 

Dalam babak pra-eliminasi mosi atau topik yang didebatkan akan berbeda di setiap babaknya. 

Knock Out Round – Semi Final (1 Agustus 2018) 

Pada hari kedua akan diselenggarakan babak semi final, dimana 4 tim dengan point terbesar 

akan bersanding untuk memperebutkan juara. 

Terdapat 3 babak eliminasi pada hari kedua, yaitu Semi Final, Final, dan Grand Final.  

- Semi Final, 4 tim terbaik akan bertanding untuk memperebutkan juara. Pembagian 

tim lawan juga akan ditentukan berdasarkan tingkatan nilai.  

- Final, babak perebutan juara ke-3 

- Grand Final, babak perebutan juara ke-2 dan ke-1 

Kelompok yang kalah dalam babak semi final akan dilombakan kembali untuk 

memperebutkan juara ke-3. Sedangkan kelompok yang menang dalam babak semi final akan 

memperebutkan juara pertama di babak Final. Perlu diingat bahwa Victory Point Score, dan 

Judge Point tidak dipergunakan dalam babak ini. 

Adapun pembagian babak ini sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Juara 1 

1 3 2 4 



 

 

Adapun perihal yang kurang jelas akan dijelaskan pada saat Technical Meeting. 

 

V. DEWAN JURI DAN SISTEM PENILAIAN   

1. Penilaian yang dilakukan oleh Dewan Juri terdiri dari 3 (tiga) elemen yaitu:  

a. Manner (etika peserta selama presentasi), dengan presentase penilaian 20%.  

b. Matter (muatan materi/substansi yang disampaikan), dengan presentase 

penilaian 40%.  

c. Method (metode penyampaian), dengan presentase penilaian 40%.   

2. Keputusan Dewan Juri bersifat mengikat dan tidak dapat diganggu gugat.   

3. Dewan Juri bersifat independen satu dengan yang lain.   

4. Dewan Juri berhak menyampaikan komentar atau evaluasi verbal dan mengajukan 

pertanyaan terkait materi yang disampaikan saat setelah kompetisi berlangsung.   

5. Penilaian ditentukan berdasarkan aturan dalam Asian Parliamentary System. 

6. Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem penilaian akan disampaikan dalam Technical 

Meeting. 

 

VI. HADIAH & PENGHARGAAN:  

Pemenang English Debating Competition akan memperoleh: 

Juara I  : Uang Pembinaan senilai Rp 2.100.000 + Piala + Piagam 

Juara II : Uang Pembinaan senilai Rp1.800.000 + Piala + Piagam 

Juara III : Uang Pembinaan senilai Rp1.500.000 + Piala + Piagam 

Best Speaker : Uang Pembinaan senilai Rp 100.000+ Piagam 

 

VII. PROSEDUR PENDAFTARAN:  

1. Peserta mendaftarkan diri secara online pada: 

Waktu pendaftaran : Rabu, 30 Mei 2018 s.d. Rabu, 20 Juni 2018 

2. Peserta wajib mengisi formulir pendaftaran yang terlampir pada pedoman EDC 

dengan diketik. 

3. Kemudian peserta mengirimkan formulir peserta dalam bentuk PDF ke e-mail 

ESF yaitu equilibriumsciencefair@gmail.com. Pengiriman dilakukan dengan 

mailto:equilibriumsciencefair@gmail.com


 

 

subject e-mail EDC2018_Nama Kelompok_Asal Sekolah dan nama file 

EDC2018_Formulir Pendaftaran. Setelah itu, diharapkan mengkonfirmasi 

melalui contact person Pega: 081338705626/ Id line: pega_vina 

4. Pendaftaran Ulang. Peserta diwajibkan untuk membayar biaya pendaftaran ulang 

sejumlah: 

Biaya pendaftaran ulang : Rp 350.000/ tim 

a. Biaya pendaftaran ulang dapat dikirimkan melalui rekening: BANK BNI 

0698192403 – a.n Made Aristya Krisna Dewi 

5. Setelah membayar biaya pendaftaran ulang, peserta mengirimkan bukti 

pembayaran dan formulir pendaftaran dalam satu file, berbentuk PDF , dan data 

diri melalui e-mail: equlibriumsciencefair@gmail.com dan diharapkan 

mengkonfirmasi melalui contact person Pega: 081338705626/ Id line: pega_vina 

a. Bukti pembayaran dikirim dengan subject e-mail: Pembayaran Pendaftaran 

EDC2018_Nama Kelompok_Asal Sekolah  

Contoh: Pembayaran Pendaftaran EDC 2018_SMANSA  A_SMA N 1 

Denpasar 

Data diri mencakup:  

Nama anggota kelompok  : 

No. Hp (Ketua Kelompok)  : 

Alamat e-mail seluruh anggota tim : 

Nama Sekolah beserta alamat  : 

Tanggal pembayaran   : 

Nomor Validasi   : 

6. Peserta juga dapat melaksanakan pendaftaran ulang secara langsung di: 

Tempat : Sekretariat Bersama LMFEB Unud, Jl. P.B. Sudirman, 

Denpasar. 

Waktu  : Senin s.d. Jumat, pukul 16.00-18.00 WITA (kecuali hari 

libur). 

7. Apabila kelompok peserta tidak melakukan biaya pendaftaran sampai jadwal 

penutupan pendaftaran ulang (23 Juni 2018 s.d. 7 Juli 2018), maka otomatis gugur 

dan akan digantikan dengan oleh kelompok yang masuk daftar Waiting List.  

mailto:equlibriumsciencefair@gmail.com


 

 

VIII. BIAYA AKOMODASI 

 

a. Bagi peserta yang berasal dari luar Bali dan sudah dinyatakan lolos seleksi esai 

dapat mempresentasikan karyanya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Udayana Bali, direkomendasikan membayar akomodasi sebesar Rp. 500.000,- 

per orang. Biaya tersebut sudah termasuk penginapan, konsumsi, transportasi 

dan tour trip selama di Bali. Pembayaran akomodasi dilaksanakan pada saat 

pendaftaran ulang yaitu Rabu, 23 Juni 2018 s.d. Senin, 7 Juli 2018. 

b. Pembayaran ditujukan kepada BANK BNI ke rekening  0698192403 – a.n 

Made Aristya Krisna Dewi 

c. Setelah membayar biaya akomodasi peserta mengirimkan data diri dan scan 

bukti pembayaran melalui e-mail equlibriumsciencefair@gmail.com dan 

diharapkan mengkonfirmasi melalui contact person Pega: 081338705626/ Id 

line: pega_vina 

d. Bukti pembayaran dikirim dengan subject e-mail: Pembayaran Akomodasi 

EDC 2018_Nama Kelompok_Asal Sekolah  

Data diri mencakup : 

Nama Peserta : 

NIS : 

No. HP : 

Alamat e-mail : 

Nama Sekolah beserta alamat  : 

Tanggal Pembayaran : 
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Info Lebih Lanjut: 

Tempat   : Sekretariat LMFEB Unud 

Jl. P.B. Sudirman Denpasar, Bali. 

E-mail   : equilibriumsciencefair@gmail.com 

OA LINE   : @eku3174n 

Twitter   : @esf_febunud 

Instagram   : @esf_febunud 

Website   : www.bemfeb-unud.com 

Contact Person       : Pega (Id Line: pega_vina / No Hp: 081338705626) 

  Ida (Id Line: nyomanwidiati / No Hp: 083114672482) 

 



 

 

 

FORMULIR PENDAFTARAN 

ENGLISH DEBATING COMPETITION 2018 

 

I. DATA KELOMPOK 

a. Nama Kelompok : 

b. Asal Sekolah  : 

c. Alamat Sekolah : 

II. DATA ANGGOTA I 

a. Nama Lengkap  : 

b. Tempat/Tanggal Lahir : 

c. Jurusan   : 

d. No. Telepon/HP  : 

e. E-mail    : 

f. Alamat    : 

g. Vegetarian/Tidak  : 

III. DATA ANGOTA II 

a. Nama Lengkap  : 

b. Tempat/Tanggal Lahir : 

c. Jurusan   : 

d. No. Telepon/HP  : 

e. E-mail    : 

f. Alamat    : 

g. Vegetarian/Tidak  : 

 

IV. DATA ANGGOTA III 

a. Nama Lengkap  : 

b. Tempat/Tanggal Lahir : 

c. Jurusan   : 

d. No. Telepon/HP  : 

e. E-mail    : 

f. Alamat    : 

g. Vegetarian/Tidak  : 



 

 

 


