
Lomba Debat Bahasa Indonesia adalah kompetisi dalam menunjukkan

kemampuan membuat argumentasi ilmiah baik secara pro maupun kontra

terhadap suatu isu tertentu yang telah ditentukan dan 

mempertahankannya dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik

dan benar di hadapan juri dan peserta lainnya.



SYARAT DAN KETENTUAN

1. Pemain adalah Peserta didik Paket C
2. Satu tim terdiri dari 3 orang 
3. Pendaftaran terakhir 14 November 2022
4. Mosi untuk babak penyisihan dan final 

akan disampaikan H-1
5. Penentuan Pro Kontra dilakukan dengan

diundi
6. Peserta diwajibkan mentaati setiap

ketentuan yang berlaku demi terciptanya
suasana yang kondusif

7. Keputusan juri tidak dapat diganggu
gugat.

8. Hal-hal yang belum tercantum dalam
ketentuan umum adalah kebijakan
panitia.

1. Kesesuaian antara mosi dengan
argumentasi (relevansi). 

2. Kemampuan untuk menjelaskan
argumentasi dengan jelas dan runtut
(elaborasi). 

3. Kemampuan untuk membuat
penegasan dan penutup.

BABAK PENYISIHAN
Babak penyisihan, menentukan menjadi 4 peserta, 
dilaksanakan dengan cara

a. Penyampaian Mosi dan Pengundian untuk
tim pro dan kontra pada tanggal 15 
November 2022

b.  Argumen dibuat dalam bentuk video 
(maksimal 5 menit) dengan struktur
pembukaan, isi, penutup dan dikirimkan
paling lambat tanggal 16 November 2022

KRITERIA PENILAIAN



TATA CARA DEBAT (FINAL)

Teknis Debat

1. Debat menggunakan bahasa Indonesia yang baik
dan benar

2. Setiap babak terdiri dari dua tim (pro – kontra) 
dengan masing-masing tiga peserta didik

3. Mosi untuk Babak Final akan disampaikan H-1, 
yaitu tanggal 18 November 2022 

4. Pengundian pro dan kontra dilakukan pada Hari H, 
sebelum Lomba dimulai.
Tim setuju (PRO) terhadap setiap mosi.
Tim tidak setuju (KONTRA) terhadap setiap mosi

5.   Masing-masing peserta akan diberi waktu 1 jam 
untuk menyusun argumen sebelum lomba.

Lomba debat terdiri dari tiga bagian, yaitu:

1. Opening argument. 
Pembicara pertama akan menyampaikan
argumentasi pembuka, diawali kelompok PRO 
dilanjutkan dengan kelompok KONTRA  (3 menit).

2. Penegasan. 
Terdiri dari dua bagian, 
•Anggota ke-2 dari masing-masing tim akan menyampaikan
argumen tambahan dan menguatkan maupun membantah
argumen lawan (3 menit).
•Anggota ke-3 dari masing-masing tim akan menyampaikan
argumen untuk menguatkan maupun membantah
argument lawan (maksimal 3 menit).

3. Closing argument. 
Setiap tim diwakili oleh salah satu juru bicara dari timnya
(kecuali anggota ke-3) akan menyampaikan pernyataan
penutup (closing argument) atas argumentasinya sesuai
dengan posisi setiap tim, dimulai oleh tim kontra
(maksimal 2 menit untuk setiap tim).

4. Sanggahan
Setiap tim diperbolehkan mengajukan sanggahan
maksimal 15 detik setelah pembicara dari masing-masing 
tim selesai. Dimulai dari kelompok PRO, dilanjutkan
KONTRA.

5. Moderator dan pengatur waktu (time keeper) akan
mengingatkan mengenai alokasi waktu untuk masing-
masing kelompok dan mengarahkan jalannya lomba debat.


