
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INDONESIAN DEBATING COMPETITION 

 

TEMA :  “Pemberdayaan Kemampuan SDM Guna Mengikuti Arus Persaingan Pendidikan 

dan Ekonomi Global yang Terjadi”. 

 

I. PERSYARATAN PESERTA 

1. Peserta dari Indonesian Debating Competition adalah  mahasiswa-mahasiswi aktif 

program pendidikan D1 sampai S1 dari Perguruan Tinggi/sederajat se-Indonesia.   

2. Peserta IDC bersifat kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 3 (tiga) orang tiap 

kelompok yang berasal dari satu Perguruan Tinggi yang sama. Pergantian peserta 

dapat dilakukan paling lambat pada saat hari terakhir penutupan pendaftaran ulang 

peserta yang dinyatakan lolos tahap esai pada tanggal 25 Juli 2018. 

3. Tidak diperkenankan mengganti anggota kelompok di hari perlombaan 

berlangsung.  

4. Tahap seleksi peserta IDC diawali dengan pengumpulan esai dengan tenggat 

waktu yang akan dijabarkan dibawah.  

5. Sejumlah 16 tim yang dinyatakan lolos pada seleksi esai akan diumumkan melalui 

Official Account ESF 2018. 

6. Setelah dilakukan pengumuman, tim yang lolos diwajibkan melakukan konfirmasi 

dan registrasi ulang. 

7. Sejumlah 16 tim yang melakukan pendaftaran ulang terlebih dahulu akan masuk 

ke dalam kelompok tim utama yang dapat mengikuti lomba debat, dan segera 

diumumkan kepada seluruh peserta melalui offcial account ESF 2018 bahwa tahap 

registrasi ulang telah ditutup. 

8. 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 Tanda Mahasiswa (KTM) yang masih berlaku dari setiap 

anggota kelompok;   

Nb: registrasi ulang dilaksanakan pada saat Technical Meeting. 

 



 

 

II. TECHNICAL MEETING 

1. Ketua Kelompok atau perwakilan tidak diperbolehkan menggunakan jas almamater 

serta atribut yang menunjukkan identitas asal universitas saat melaksanakan Technical 

Meeting dan hanya diperkenankan menggunakan pakaian perkuliahan bebas rapi.  

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

untuk menghadiri Technical Meeting. 

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

menerima dan mengikuti hasil akhir dari Technical Meeting.  

 

III. MEKANISME LOMBA  

Lomba akan berlangsung selama dua hari yaitu dimulai tanggal 1 Agustus 2018 

sampai dengan 2 Agustus 2018. 

 

1. Hari pertama, 1 Agustus 2018 (Babak Pra-Eliminasi)  

Pada hari pertama terdapat tiga babak pra-eliminasi pada hari pertama. Tiga babak 

ini wajib diikuti seluruh peserta untuk menyaring 8 kelompok dengan poin 

terbesar untuk masuk ke babak eliminasi.  

a. Pada babak pertama pra-eliminasi, penentuan lawan dan posisi Kelompok (Pro 

atau Kontra) akan ditentukan dengan undian. Waktu pengundian akan 

dilakukan saat peserta lomba yang akan bertanding sudah berada dalam 

ruangan. Pada akhir babak pertama, peringkat kelompok akan ditentukan 

berdasarkan 3 aspek yaitu: 

i. Skor Kelompok adalah akumulasi jumlah kemenangan yang telah 

diraih suatu kelompok selama pertandingan. Setiap kelompok yang 

menang akan menerima Skor Kelompok senilai 1, sementara 

kelompok yang kalah akan menerima Skor Kelompok senilai 0. 

Nilai kelompok merupakan aspek utama dalam menentukan 

peringkat kelompok. 

ii. Skor Anggota  adalah akumulasi nilai perorangan ketiga anggota 

suatu kelompok selama pertandingan. Dalam menentukan 

peringkat, apabila terdapat lebih dari satu tim dengan Skor 



 

 

Kelompok yang sama, Skor Anggota akan menjadi aspek kedua 

dalam menentukan peringkat. 

iii. Skor Margin adalah akumulasi selisih nilai antara suatu kelompok 

dengan kelompok lawan-lawannya selama pertandingan. Nilai 

selisih pada suatu babak akan bernilai positif bagi kelompok yang 

menang pada babak tersebut, dan bernilai negatif bagi kelompok 

yang kalah pada babak tersebut. Dalam menentukan peringkat, 

apabila terdapat lebih dari satu tim dengan Skor Kelompok dan 

Skor Anggota yang sama, Skor Margin akan menjadi aspek ketiga 

(terakhir) dalam menentukan peringkat. 

b. Penentuan lawan dan posisi Kelompok (Pro atau Kontra) pada babak kedua 

dan ketiga akan dilakukan berdasarkan peringkat pada babak sebelumnya. 

Menggunakan algoritma Break and Slide Matching. Berdasarkan algoritma 

tersebut, setiap kelompok akan dipasangkan dengan kelompok dengan 

akumulasi Skor Kelompok yang sama. Pengecualian dapat terjadi apabila 

kelompok dengan akumulasi Skor Kelompok yang sama berjumlah ganjil. 

Penjelasan lebih lanjut mengenai sistem penilaian akan disampaikan dalam 

Technical Meeting.  

c. Pada akhir babak ketiga, peringkat akan diurutkan untuk terakhir kalinya untuk 

menentukan 8 kelompok yang akan bertanding pada Babak Gugur. 

 

2. Hari Kedua, 2 Agustus 2018 (Babak Eliminasi)  

Pada hari kedua akan diselenggarakan babak eliminasi atau babak gugur, dimana 8 

kelompok dengan peringkat teratas akan bertanding untuk memperebutkan gelar 

Juara. Terdapat empat babak di hari kedua, yakni babak Perempatfinal, Semifinal, 

Final, dan Grand Final.  Adapun pembagian babak ini adalah sebagai berikut: 



 

 

 

Kelompok yang kalah dalam babak Semi final akan dilombakan kembali untuk 

memperebutkan Juara 3. Sedangkan kelompok yang menang dalam babak 

Semifinal akan memperebutkan juara pertama di babak Grand final. Perlu diingat 

bahwa Peringkat dari babak Pra-Eliminasi tidak dipergunakan lagi dalam kedua 

babak ini. 

 

 

IV. DEWAN JURI DAN SISTEM PENILAIAN   

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

a. Muatan materi atau substansi yang disampaikan  

b. Cara penyampaian peserta selama berpendapat 

c. Strategi dan sistematika berpendapat yang dibawakan 

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

3. Dewan Juri bersifat independen satu dengan yang lain.   

4. Dewan Juri berhak menyampaikan komentar atau evaluasi verbal terkait materi 

yang disampaikan peserta sesaat setelah kedua tim selesai bertanding.   

5. Penilaian ditentukan berdasarkan aturan dalam Sistem Parlementer Asia.  

6. Penjelasan lebih lanjut mengenai sistem penilaian akan disampaikan dalam 

Technical Meeting. 

 



 

 

V. SISTEM LOMBA   

1. Sistem debat yang digunakan dalam lomba ini adalah Sistem Parlementer Asia 

dimulai dari babak penyisihan sampai dengan babak grand final, yaitu:   

a. Dalam setiap pertandingan terdapat 2 (dua) kelompok yang akan terbagi 

menjadi kelompok pro dan kelompok kontra.   

b. Penentuan kelompok pro dan kelompok kontra akan dilakukan sebelum 

penyusunan argumen.   

2. Kelompok pro dan kelompok kontra masing-masing terdiri dari 3 (tiga)   

pembicara.   

3. Ketiga pembicara terdiri dari Pembicara Pertama, Pembicara kedua, dan 

Pembicara ketiga.   

4. Salah satu dari Pembicara Pertama atau Pembicara Kedua wajib bertindak sebagai 

Pembicara Penutup. Pembicara Ketiga dari kedua kelompok tidak diperbolehkan 

bertindak sebagai Pembicara Penutup.   

5. Setiap anggota Kelompok Pro dan Kelompok Kontra berhak mengajukan Interupsi 

pada pembicara yang sedang berbicara. Interupsi boleh diajukan mulai dari akhir 

menit Pertama hingga akhir menit Keenam. Pembicara yang sedang berbicara 

berhak mengizinkan atau menolak Interupsi yang diajukan. Apabila diizinkan, 

durasi Interupsi maksimal 15 detik, yang  akan dipandu oleh chairperson (Pantia 

yang bertugas memfasilitasi jalannya perlombaan debat) 

6. Masing-masing babak baik penyisihan dan final akan menghabiskan waktu kurang 

lebih 102 menit yang terdiri atas:   

a. Persiapan 30 menit   

b. Perkenalan Kelompok dan Juri 2 menit 20 detik   

c. Pembacaan Mosi 1 menit   

d. Pengundian Tim Pro dan Kontra 1 menit 

e. Pembicara Pro I 7 menit 20 detik   

f. Pembicara Kontra I 7 menit 20 detik  

g. Pembicara Pro II 7 menit 20 detik   

h. Pembicara Kontra II 7 menit 20 detik  

i. Pembicara Pro III 7 menit 20 detik   

j. Pembicara Kontra III 7 menit 20 detik   

k. Pembaca Kesimpulan Kontra4 menit 20 detik   

l. Pembaca Kesimpulan Pro 4 menit 20 detik   



 

 

m. Diskusi juri 5 menit   

n. Pembacaan hasil & komentar juri 10 menit 

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. Ketukan ini juga 

menandakan dibukanya kesempatan bagi peserta untuk mengajukan Interupsi 

terhadap anggota kelompok lawan. 

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

menandakan berakhirnya kesempatan bagi peserta untuk mengajukan 

Interupsi terhadap anggota kelompok lawan. 

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

menandakan akan berakhirnya waktu pembicara untuk membawakan 

pendapatnya. Pembicara diberikan toleransi waktu 20 detik untuk segera 

menyelesaikan pembicaraannya.  

d. Ketukan Keempat berupa ketukan terus menerus pada yang dimulai 20 detik 

setelah akhir menit ketujuh. Peserta diharapkan untuk menutup 

pembicaraannya. Materi yang disampaikan pada durasi ini tidak akan 

dipertimbangkan dalam penilaian dewan juri.  

3. Pembicara Penutup akan diberikan tanda ketukan sebagai berikut:   

a. Ketukan Pertama sejumlah satu kali pada akhir menit ke-2.   

b. Ketukan Kedua sejumlah dua kali pada akhir menit ke-4.  Ketukan ini juga 

menandakan akan berakhirnya waktu pembicara untuk membawakan 

pendapatnyanya. Pembicara diberikan toleransi waktu 20 detik untuk segera 

menyelesaikan pembicaraannya.  

c. Ketukan Ketiga berupa ketukan terus menerus pada yang dimulai 20 detik 

setelah akhir menit Keempat. Peserta diharapkan untuk menutup 

pembicaraannya. Materi yang disampaikan pada durasi ini tidak akan 

dipertimbangkan dalam penilaian dewan juri. 

 



 

 

VI. TEMPAT SERTA TANGGAL PELAKSANAAN :  

 

NO JENIS KEGIATAN TANGGAL DAN 

WAKTU 

TEMPAT 

1 Pendaftaran Secara Online  Rabu, 30 Mei 2018 

s.d. Rabu, 20 Juni 

2018 

Dijelaskan lebih 

rinci di prosedur 

pendaftaran. 

2 Pengiriman Softcopy Esai Rabu, 30 Mei 2018 

s.d. Rabu, 20 Juni 

2018 

Dijelaskan lebih 

rinci di prosedur 

pendaftaran. 

3 Pengumuman lolos tahap esai Sabtu, 7 Juli 2018 Official account 

ESF 2018 

4 Daftar ulang peserta serta rentang 

waktu pembayaran biaya 

pendaftaran 

Minggu, 8 Juli 

2018 s.d. Rabu, 25 

Juli 2018 

Dijelaskan lebih 

rinci di prosedur 

pendaftaran. 

5 Pengumuman Mosi Senin, 16 Juli 2018 Official Account 

ESF 2018 

6 Technical Meeting Selasa, 31 Juli 2018 Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis 

Universitas 

Udayana Denpasar, 

Kampus Sudirman, 

Jl. P.B Sudirman. 

7 Babak Penyisihan Kompetisi 

Debat 

Rabu, 1 Agustus 

2018 

Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis 

Universitas 

Udayana Denpasar, 

Kampus Sudirman, 

Jl. P.B Sudirman. 

8 Babak Per-Delapan, Semi final, 

Perebutan Juara 3 dan Babak 

Final Kompetisi Debat 

Kamis, 2 Agustus 

2018 

Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis 

Universitas 



 

 

Udayana Denpasar, 

Kampus Sudirman, 

Jl. P.B Sudirman. 

 

 

VII. KETENTUAN ESAI  

Esai yang diikutsertakan dalam lomba Indonesian Debating Competition (IDC) 

Equilibrium Science Fair (ESF) 2018 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Udayana adalah sebagai berikut :  

1. Setiap kelompok hanya diperbolehkan mengirimkan satu buah karya.   

2. Judul esai bebas, namun harus sesuai dengan grand tema dan subtema pilihan 

lomba.  

3. Panjang esai minimal 800 kata, jumlah halaman esai 2 halaman sampai dengan 8 

halaman.  

4. Materi penulisan yaitu mengacu pada grand tema “Pemberdayaan Kemampuan 

SDM Guna Mengikuti Arus Persaingan Pendidikan dan Ekonomi Global yang 

Terjadi”. Dengan subtema :   

a. Peran pemerintah dalam memberikan pendidikan yang layak dan 

menciptakan generasi penerus dunia yang berkualitas. 

b. Peran pemerintah dalam menjamin adanya pemerataan perkonomian di 

seluruh Indonesia di tengah maraknya persaingan global. 

5. Esai harus sesuai dengan subtema, tanpa menggunakan unsur SARA, serta tidak 

menyinggung pihak-pihak tertentu. 

6. Naskah esai diketik rapi terdiri dari minimal 2 halaman dan maksimal 8 halaman 

(tidak termasuk cover, biodata diri dan lembar pernyataan orisinalitas karya  

dengan spasi 1,5 ,  Times New Roman ukuran 12 pt, kertas A4, dan margin atas 4 

cm, kiri 4 cm, kanan 3 cm dan bawah 3 cm.  

7. Naskah esai berisi tiga bagian, yaitu pendahuluan (berisi latar belakang persoalan 

identifikasi topik bahasan), isi (pembahasan dan analisis), dan penutup 

(kesimpulan dan saran). Tiga bagian tersebut tidak harus disebutkan secara 

eksplisit.  

8. Peserta wajib menyertakan sumber-sumber data dan kutipan yang digunakan 

dalam esai, berupa daftar pustaka.  



 

 

9. Esai merupakan hasil karya sendiri (bukan hasil plagiarisme), belum pernah 

dipublikasikan di media manapun, dan belum pernah diikutkan dalam lomba lain.  

10. Penulis wajib untuk membuat surat pernyataan orisinalitas karya berisikan materai 

6000. Karya yang dikategorikan plagiat adalah karya yang memiliki kesamaan 

lebih dari 20% dari karya yang telah dipublikasikan sebelumnya. Karya yang 

plagiat akan didiskualifikasi.  

11. Naskah esai menggunakan bahasa Indonesia akademik.   

12. Tata cara penulisan esai dan pencantuman referensi mengikuti kaidah EYD bahasa 

Indonesia yang baik dan benar dan sesuai dengan ketentuan penulisan akademik 

ilmiah.  

13. Setiap esai yang masuk menjadi milik panitia dan panitia tidak menerima surat 

menyurat terkait penjurian lomba.  

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

 

VIII. SELEKSI DAN PENJURIAN ESAI  

1. Naskah esai akan dinilai oleh dewan juri lomba yang ditentukan oleh Panitia 

Equilibrium Science Fair 2018  

2. Penilaian dilakukan berdasarkan:  

a. Orisinalitas karya  

b. Manfaat dan permasalahan yang diangkat  

c. Tata bahasa yang baik dan benar  

d. Sistematika penulisan  

e. Kualitas penyampaian pesan atau komunikasi  

3. Keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 

 

IX. SISTEMATIKA PENULISAN ESAI  

Bagian Awal    

1. Halaman Judul*    

a. Judul diketik dengan huruf besar (kapital), hendaknya ekspresif, sesuai dan 

tepat dengan masalah yang ditulis dan tidak membuka peluang untuk 

penafsiran ganda.   

b. Logo Universitas (berdiameter 4 - 5 cm).  

c. Nama dan NIM semua anggota kelompok ditulis dengan jelas.  

d. Asal dan kota asal ditulis dengan jelas.  



 

 

e. Tahun penulisan.  

f. Halaman judul menggunakan kertas HVS putih.   

2. Pernyataan Orisinalitas Karya*    

a. Pernyataan orisinalitas karya terdiri dari judul karya, nama penulis dan 

pernyataan bahwa karya yang dibuat merupakan karya orisinal penulis dan 

belum pernah dipublikasikan atau memenangkan perlombaan sejenis di tempat 

lain.   

 NB: *lebih jelasnya dapat dilihat pada contoh format halaman judul dan lembar  

pengesahan.  

 

Bagian Isi    

1. Naskah esai berisi tiga bagian yaitu pendahuluan (berisi latar persoalan dan 

identifikasi topik bahasan), isi (pembahasan dan analisis), dan penutup.  

2. Bahasa  yang  digunakan  adalah  bahasa  Indonesia  baku  dengan  tata  bahasa  

dan  ejaan  yang disempurnakan, sederhana, jelas, satu kesatuan, mengutamakan 

istilah yang mudah dimengerti, tidak menggunakan singkatan seperti tdk, tsb, yg, 

dgn, dll, sbb.  

3. Esai terdiri dari mainimal 3 halaman dan maksimal 8 halaman  (tidak termasuk 

cover, biodata diri dan lembar pernyataan orisinalitas karya) dengan spasi 1,5, 

Times New Roman ukuran 12pt, kertas A4, dan margin atas 4cm, kiri 4 cm, kanan 

3 cm, dan bawah 3 cm.  

4. Peserta dapat menyertakan catatan kaki atau footnote bila diperlukan (footnote 

digunakan untuk menjelaskan kata asing atau kata yang tidak umum digunakan). 

 

Bagian Akhir   

1. Daftar Pustaka ditulis untuk memberi informasi sehingga pembaca dapat dengan 

mudah menemukan sumber yang disebutkan. Penulisan daftar pustaka untuk buku 

dimulai dengan menulis nama pengarang, tahun penerbitan, judul buku, tempat 

terbit, dan nama penerbit. Penulisan daftar pustaka untuk jurnal dimulai dengan 

nama penulis, tahun, judul tulisan, nama jurnal, volume, dan nomor halaman. 

Penulisan daftar pustaka yang diperoleh dari internet ditulis alamat website-nya.   

2. Daftar Riwayat Hidup (biodata atau curriculum vitae) peserta minimal mencakup 

nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, karya-karya ilmiah yang pernah dibuat, 

penghargaan-penghargaan ilmiah yang pernah diraih. 



 

 

X. HADIAH & PENGHARGAAN:  

Pemenang Indonesian Debating Competition akan memperoleh: 

Juara I  : Uang Pembinaan senilai Rp 3.750.000 + Piala + Piagam 

Juara II : Uang Pembinaan senilai Rp2.750.000 + Piala + Piagam 

Juara III : Uang Pembinaan senilai Rp1.750.000 + Piala + Piagam 

Best Speaker : Uang Pembinaan senilai Rp 200.000+ Piagam 

 

 

XI. PROSEDUR PENDAFTARAN  

1. Peserta mendaftarkan diri secara online dari tanggal Rabu, 30 Mei 2018 s.d. Rabu, 

20 Juni 2018  

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

dengan diketik. 

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

ESF yaitu equilibriumsciencefair@gmail.com Pengiriman dilakukan dengan 

subject e-mail dan nama file: Formulir IDC 2018_ Nama Kelompok_ Asal 

Perguruan Tinggi  

4. Pengiriman karya dapat dilakukan setelah atau bersamaan dengan pengiriman 

formulir dan bukti pendaftaran ke e-mail ESF yaitu 

equilibriumsciencefair@gmail.com. Pengiriman dilakukan dengan subject e-

mail dan nama file: ESAI IDC 2018_ Nama Kelompok_ Asal Perguruan 

Tinggi_judul karya.   

5. Setelah peserta melakukan pengiriman (formulir peserta, pengiriman karya, bukti 

pembayaran) diharapkan mengkonfirmasi contact person Dimas: 0895335836623/ 

Id line: dimaswiyana 

6. Penulisan esai dapat di lihat di sistematika penulisan esai.   

7. Pengiriman esai di kirim dalam bentuk softcopy format PDF.   

8. Softcopy : cover-lampiran dijadikan satu file.  

9. Pengumpulan softcopy dikirimkan mulai dari tanggal : Rabu, 30 Mei 2018 s.d. 

Rabu, 20 Juni 2018. Dokumen softcopy harus sudah diterima oleh panitia paling 

lambat tanggal 20 Juni pukul 23.59 WITA.   

mailto:equilibriumsciencefair@gmail.com


 

 

10. Pengumuman peserta dinyatakan lolos tahap seleksi esai pada tanggal Sabtu,7 Juli 

2018 di Official Account ESF 2018.  

11. Pengiriman esai tidak dipungut biaya, setelah esai dinyatakan lolos maka peserta 

diharuskan membayar pendaftaran lomba.  

12. Peserta membayar biaya pendaftaran sejumlah: Rp 400.000,- per kelompok  

setelah dinyatakan lolos dalam tahap seleksi esai. Apabila kelompok tidak 

melakukan pembayaran biaya pendaftaran, maka otomatis gugur walaupun sudah 

dinyatakan lolos dalam tahap seleksi esai. 

13. Bagi Peserta yang berasal dari luar Bali direkomendasikan untuk membayar 

akomodasi sebesar  Rp. 500.000,- per orang.  

14. Biaya pendaftaran dan biaya akomodasi dapat dikirim melalui rekening : BANK 

BNI ke rekening 0698192403 – a.n Made Aristya Krisna Dewi   

15. Setelah membayar biaya pendaftaran peserta mengirimkan data diri dan bukti 

pembayaran pendaftaran melalui e-mail:  equilibriumsciencefair@gmail.com 

dan diharapakan mengkonfirmasi ke contact person Dimas: 0895335836623/ Id 

line: dimaswiyana 

16. Bukti pembayaran pendaftaran dikirim dengan subject e-mail: Pembayaran 

Pendaftaran IDC2018_Asal Universitas_Nama Kelompok  

Contoh: Pembayaran Pendaftaran IDC 2018_Universitas Udayana_FEB A 

Data diri mencakup :  

Nama anggota kelompok :   

1.   

2.  

3.  

No. HP (Ketua Kelompok)  :  

Alamat e-mail seluruh anggota kelompok:   

1.  

2.  

3.  

Asal Univesitas:   

Alamat Universitas:  

Tanggal Pembayaran:  

Nomor Validasi:  

Peserta juga dapat membayar dan mendaftar ulang secara langsung di :  

mailto:equilibriumsciencefair@gmail.com


 

 

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

Denpasar 

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

 

XII. BIAYA AKOMODASI  

1. Bagi peserta yang berasal dari luar Bali direkomendasikan untuk 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 Minggu, 8 Juli 2018 

s.d. Rabu, 25 Juli 2018.  

3. Pembayaran ditujukan BANK BNI ke rekening 0698192403 – a.n Made Aristya 

Krisna Dewi   

4. Setelah membayar biaya akomodasi peserta mengirimkan data diri dan scan bukti 

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

mengkonfirmasi ke contact person Dimas: 0895335836623/ Id line: dimaswiyana 

5. Bukti pembayaran dikirim dengan subject email: Akomodasi IDC 2018_Nama 

Universitas_Nama Kelompok   

Data diri mencakup    :   

Nama Peserta      :   

NIM        :   

No. HP       :   

Alamat e-mail    :   

Asal Perguruan Tinggi    :  

Alamat Perguruan Tinggi  :   

Tanggal Pembayaran    :   

Nomor Validasi    : 

 

Info Lebih Lanjut  

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

E-mail   : equilibriumsciencefair@gmail.com    

OA LINE  : @eku3174n     

Twitter  : @esf_febunud     

Instagram  : @esf_febunud    

Website  : www.bemfeb-unud.com     

mailto:equlibriumsciencefair@gmail.com


 

 

Contact Person   :  Dimas ( Id Line : dimaswiyana / No.Hp : 0895335836623 )           

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

 

 

 

 

 

 



 

 

LAMPIRAN – LAMPIRAN     

Lampiran 1   

FORMAT HALAMAN JUDUL 

Kertas HVS warna putih, ukuran A-4      

EQUILIBRIUM SCIENCE FAIR  

(JUDUL ESAI)  

........................................................................................................................................ 

  

  

                   

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh : 

1. Nama anggota 1 (NIM/tahun angkatan)  

2. Nama anggota 2 (NIM/tahun angkatan)  

3. Nama anggota 3 (NIM/tahun angkatan) 

   

 

 

 

 

 

NAMA Universitas 

KOTA ASAL  

TAHUN 

 

LOGO 

UNIVERSITAS 



 

 

Lampiran 2  

 

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA 

Judul Karya :    

Nama Penulis :  1.  

  2.  

  3.    

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa benar karya tulis dengan judul 

tersebut diatas merupakan karya orisinal saya dan belum pernah dipublikasikan  dan/atau 

memenangkan perlombaan sejenis di tempat lain.  Demikian pernyataan ini saya buat dengan 

sebenarnya, dan apabila terbukti terdapat pelanggaran di dalamnya, maka saya siap untuk 

didiskualifikasi dari kompetisi ini sebagai bentuk tanggung jawab saya.      

  

  

  

  

 

 

…...........,.................... 2018  

Yang Membuat Pernyataan            

Nama Ketua Kelompok 

 

 

(...............................................) 

Materai  

6000 



 

 

Lampiran 3  

FORMULIR PENDAFTARAN  

INDONESIAN DEBATING COMPETITION 2018 

  

I. DATA KELOMPOK  

a. Nama Kelompok  :  

b. Asal Universitas     :  

c. Alamat Universitas :  

II. KETUA KELOMPOK  

a.   Nama Lengkap     :  

b.   Tempat/Tanggal Lahir  :  

d. No. Telp/Hp      :  

e. Id Line       :  

f. E-mail       :  

g. Alamat       :  

h. Vegetarian/Tidak   :  

 

III. DATA ANGGOTA I  

a. Nama Lengkap     :  

b. Tempat/Tanggal Lahir  :  

c. No. Telp/Hp      :  

d. Id Line       :  

e. E-mail       :  

f. Alamat       :  

g. Vegetarian/Tidak   :  

IV. DATA ANGGOTA II  

a. Nama Lengkap     :  

b. Tempat/Tanggal Lahir   :  

c. No. Telp/Hp     :  

d. Id Line      :  

e. E-mail      :  

f. Alamat      :  

g. Vegetarian/Tidak   :  

 

 NB:  

*) Formulir ini harap disertakan pada saat melakukan pendaftaran. 

  

 


