
 

 

KETENTUAN UMUM LOMBA DEBAT WORLD AIDS DAY 2015 

KELOMPOK MAHASISWA PEDULI AIDS 

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA 

 Lomba Debat Tingkat SMA/SMK se-Bali 

1. Pelaksanaan lomba : Minggu, 22 November 2015 

 Pukul 08.00 Wita - selesai 

Bertempat di Gedung Fakultas Kedokteran  

Universitas Udayana 

2. Waktu pendaftaran : 11 – 30 Oktober 2015 (setiap hari kerja, Senin - Jumat pukul 

15.00 - 18.00 WITA) ke PANITIA WORLD AIDS DAY 2015 

3. Technical meeting : Sabtu, 31 Oktober  2015, pukul 15.00 – selesai , bertempat 

di Ruang 301 Gedung Fakultas Kedokteran Universitas 

Udayana 

4. Tempat pendaftaran : Panitia WAD (World AIDS Day) 2015 

  Sekretariat BEM FK Unud 

   Jl. P. B. Sudirman Denpasar, 80232 

   Telp. (0361)222510, Fax. (0361)246656 

5. Biaya pendaftaran : Rp 165.000,00/tim 

Biaya pendaftaran dikirim melalui rekening Mandiri a.n. Made Ayu Nadine Indira S 

no rek: 145 – 00 – 0645383 - 7 (mohon melakukan konfirmasi terlebih dahulu 

sebelum membayar kepada CP: Nadine Indira Surya 081246777607) Bukti 

pembayaran, foto ukuran 3 x 4 cm berwarna bebas masing-masing 2 lembar, dan 

formulir pendaftaran mohon dibawa pada saat mendaftar atau dapat pula dikirim melalui 

pos ke alamat sekretariat WAD 2015 selama jangka waktu pendaftaran. Peserta 

diperbolehkan langsung membayar di sekretariat. Jumlah peserta dibatasi.  Panitia tidak 

akan menerima pendaftaran peserta bila kuota sudah penuh. 



 

 

KETENTUAN LOMBA DEBAT 

WORLD AIDS DAY 2015 KMPA FK UNUD 

TINGKAT SMA/SMK SE-BALI 

 

1. Lomba Debat akan diadakan selama 1 hari. 

2. Peserta adalah siswa-siswi SMA/SMK se-Bali. 

3. Setiap peserta wajib mengisi formulir pendaftaran (terlampir) yang disediakan 

panitia dan dikumpulkan sebelum waktu pendaftaran berakhir ke kesekretariatan 

KMPA di BEM FK Unud, Jl. PB Sudirman. Demi mempermudah pendaftaran, sebelum 

mengumpulkan form tiap tim diwajibkan mendaftar via sms dengan menghubungi 

Contact Person dengan format: Nama Sekolah (spasi) Nama pembicara pertama 

(spasi) No. HP. 

4. Jumlah tim dari setiap sekolah tidak dibatasi. Namun, kuota peserta keseluruhan 

dibatasi 40 tim. 

5. Tiap sesi debat terdiri dari 2 tim, dan terdapat 1 buah mosi/topik yang akan 

diperdebatkan. Pada setiap mosi/topik yang diperdebatkan terdapat : 

a. Tim yang setuju (pro) pada mosi/topik debat. 

b. Tim yang tidak setuju (kontra) pada mosi/topik debat. 

6. Pro atau kontranya sebuah tim terhadap mosi/topik ditentukan melalui pengundian 

yang akan dilakukan oleh kedua tim yang akan bertanding sebelum sesi debat 

dimulai. 

7. Mosi/topik debat berkaitan dengan HIV/AIDS, kesehatan reproduksi, pendidikan 

seks dan NAPZA. 

8. Mosi/topik debat ditentukan oleh pihak panitia dan akan disampaikan pada waktu 

Technical Meeting. 

9. Setiap sesi debat berlangsung selama 25 menit yang terdiri atas : 

a. Waktu yang disediakan untuk menyusun argumentasi adalah 5 menit 

b. Masing-masing pembicara pada tiap tim diberikan waktu 3 menit untuk 

menyampaikan argumentasi. Kecuali pembaca kasimpulan pada tiap tim 

yang diberi waktu 1 menit 

10. Setiap sesi akan dipandu oleh seorang moderator dan didampingi oleh satu orang 

time keeper. 

11. Adapun mekanisme debat dilaksanakan sebagai berikut : 

a. Babak penyisihan dilaksanakan dengan sistem poin, kemudian akan dicari 

8 tim terbaik yang akan mengikuti babak selanjutnya. 



 

 

b. Babak selanjutnya, yakni babak perempat final, semi final dan final, akan 

dilaksanakan dengan sistem gugur. 

c. 8 tim dengan poin tertinggi pada babak penyisihan akan masuk ke babak 

perempat final. 

d. Pemenang babak perempat final akan masuk ke babak semi final. 

e. Pemenang babak semi final akan masuk ke babak final, sedangkan tim-

tim yang kalah pada babak semi final akan mengikuti babak perebutan 

juara ke-3. 

12. Dari masing-masing peserta lomba debat ini akan dicari satu orang The Best 

Speaker. 

13. Adapun krtieria penilaian mencakup : 

a. Matter (isi argument) : substansi dari kasus yang dibawakan. 

b. Manner (penampilan) : kelancaran berbicara, bahasa tubuh, penampilan. 

c. Method (metode penyampaian) : strategi, cara bertahan dan menyerang, 

struktur dari kasus yang disampaikan. 

14. Keputusan dewan juri tidak dapat diganggu gugat. 

15. Hadiah yang didapat berupa:  

a. Juara I : Piala tetap + Piagam penghargaan + Rp 900.000,00 + Free pass 

tiket Malam Puncak WAD 

b. Juara II : Piala tetap + Piagam penghargaan + Rp 750.000,00 + Free pass 

tiket Malam Puncak WAD 

c. Juara III : Piala tetap + Piagam penghargaan + Rp 600.000,00 + Free 

pass tiket Malam Puncak WAD 

d. The Best Speaker : Piala tetap + Piagam penghargaan 

15. Pelaksanaan Lomba: Minggu, 15 November 2015, di Gedung FK UNUD, pukul 08.00 

WITA – selesai 

16. Technical meeting: Sabtu, 31 Oktober 2015, di Gedung FK UNUD, pukul 15.00 – 

selesai 

17. Technical meeting dihadiri minimal oleh 1 orang perwakilan dari tiap tim 

18. Saat pelaksanaan lomba, maksimal 1 orang pendamping untuk tiap sekolah. 

19. Biaya pendaftaran tiap tim sebesar Rp. 165.000,- 

 

 

 

Contact Person: Made Ayu Nadine Indira Surya 

(081246777607/id line: nadineindira) 



 

 

FORMULIR PENDAFTARAN 

PESERTA LOMBA DEBAT SMA/SMK SE-BALI 

WORLD AIDS DAY 2015 

KELOMPOK MAHASISWA PEDULI AIDS (KMPA) FK UNUD 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini (Mohon diisi dengan huruf KAPITAL): 

Nama Lengkap : 1.  

     2.  

   3.  

Tempat/Tanggal Lahir : 1.  

   2.  

   3.  

Jenis Kelamin : 1.  

   2.  

   3.  

Vegetarian/Non-veget : 1.  

   2.  

   3.  

No. HP : 1.  

   2.  

   3.  

Asal Sekolah : …………………………………………………………………………………… 

Alamat sekolah/Telp : …………………………………………………………………………………… 

Adalah benar akan menjadi peserta Lomba Debat WAD 2015 KMPA FK UNUD. 

 

*) Formulir dapat diperbanyak 

*)  Peserta wajib melampirkan 2 lembar pas foto ukuran 3 x 4 berwarna (warna latar bebas)  

  dan bukti pembayaran 

 

 

 

 

 


