
 

 

HASIL TECHNICAL MEETING 

LOMBA DEBAT WORLD AIDS DAY 2015 

KMPA FK UNUD 

 

Sabtu, 31 Oktober 2015 

 

GAMBARAN UMUM  

1. Lomba Debat WAD KMPA FK UNUD akan dilaksanakan pada hari Minggu 

tanggal 22 November 2015. 

2. Registrasi dimulai pukul 08.00 - 08.30 WITA. Peserta diharapkan hadir tepat 

waktu. 

3. Menggunakan pakaian sekolah (bersih dan rapi) 

4. Dapat didampingi maksimal 1 orang guru pendamping per sekolah 

 

TEKNIS LOMBA 

o Satu TIM terdiri dari 3 orang 

o  Urutan penyampaian argumen:  

 1st speaker pro 

 1st speaker kontra  

 2nd speaker pro 

 2nd speaker kontra  

 3rd speaker pro 

 3rd speaker kontra  

 Reply kontra (dari 1st speaker atau 2nd speaker kontra)  

 Reply pro (dari 1st speaker atau 2nd speaker pro)  

o Semua sesi debat menggunakan sistem australiasian  

o Debat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar  

o Terdapat beberapa babak: 

 Babak Penyisihan  

 Babak Perempat Final  



 

 

 Babak Semifinal  

 Babak Perebutan Juara 3 dan Babak Final 

o Seluruh sesi debat pada babak-babak tersebut terdiri dari 2 TIM (pro dan 

kontra), dipilih berdasarkan undian saat sesi debat akan berlangsung.  

o Mekanisme debat dilaksanakan sebagai berikut : 

 Babak penyisihan dilaksanakan dengan sistem poin, kemudian akan 

dicari 8 tim terbaik yang akan mengikuti babak selanjutnya (tiap 

ruangan akan dicari 2 tim terbaik) berdasarkan victory poin dan total 

poin pembicara. 

 8 tim dengan poin tertinggi pada babak penyisihan akan masuk ke 

babak perempat final. Dari 8 tim akan dipilih 4 tim (dicari 1 tim tiap 

ruangan) dengan berdasarkan victory point . 

 Pemenang babak perempat final akan masuk ke babak semi final. 

 Pemenang babak semi final akan masuk ke babak final, sedangkan tim 

yang kalah pada babak semi final akan mengikuti babak perebutan 

juara ke-3. 

o Waktu Debat: 

Tiap sesi berlangsung selama 25 menit  

5 menit untuk menyusun argumen  

3 menit untuk penyampaian argumen tiap pembicara  

1 menit untuk penyampaian kesimpulan  

o Penanda Waktu  

Penyampaian argumen tiap pembicara (3 menit): 

 1 menit terakhir  1 kali pukulan gong 

 waktu habis  pukulan berkali-kali 

Penyampaian kesimpulan (1 menit) 

 20 detik terakhir   1 kali pukulan gong 

 waktu habis pukulan berkali-kali 

TIDAK ADA TOLERANSI WAKTU 

o Ruangan lomba  



 

 

 Penyisihan dan Perempat Final: 

ruang 4.01 & 4.02 (A) ruang 3.01 (B) 

 ruang 3.02  (C) ruang Histologi (D) 

 Semi final: Ruang 3.01(B) dan 3.02(C) 

 Perebutan Juara 3 dan Final: Ruang 4.01 dan 4.02 (A) 

o Pada tiap sesi debat tidak ada interupsi  

o Tiap sesi debat akan dipandu oleh 1 orang moderator didampingi oleh time 

keeper 

 

ASPEK PENILAIAN LOMBA 

o Matter  

 Kesesuaian topik  

 Fakta-fakta  

 Opini  

o Manner 

 Cara penyampaian  

 Eye Contact 

 Bahasa tubuh  

o Method 

 Time management 

 Strategi menyerang  

 Strategi bertahan  

 Struktur penyampaian kasus  

 Kerjasama tim  

 

Nb: 

• Mosi tiap babak akan dipilih saat sesi debat akan dimulai oleh juri 

• Akan ada satu babak dengan mosi impromtu 

• Peserta TIDAK diperkenankan membawa materi dalam bentuk apapun saat 

penyusunan argumen ( Case Building )  



 

 

• Peserta akan diberikan kontribusi berupa notes /kertas kosong untuk 

mencatat argumen saat Case Building dan hanya dapat membawa kontribusi 

yang diberikan panitia saat penyampaian argumen. 

• Apabila jumlah tim yang tersedia pada salah satu babak berjumlah ganjil, 

maka akan ada swing tim yang akan ditentukan berdasarkan undian. 

• Kelengkapan pendaftaran  wajib dikumpulkan pada Contact Person paling 

lambat sampai dengan tanggal 7 November 2015 pada hari kerja (Senin-

Jumat) dengan sebelumnya menghubungi Contact Person. 

• Posisi tiap pembicara wajib dikumpulkan dalam bentuk sms dengan format:  

NAMA LENGKAP (SPASI) URUTAN PEMBICARA (SPASI) (NO HP) dan 

pada bagian akhir dari seluruh data dituliskan asal sekolah. Sms dikirimkan 

ke Contact Person paling lambat ditunggu sampai dengan tanggal 7 

November  2015. 

 

  CONTACT PERSON: 

Nadine Indira  (081246777607 / 

 ID Line: nadineindira) 

 



 

 

 
MOSI LOMBA DEBAT 

WORLD AIDS DAY 2015 

 

1. Test HIV Pra- Nikah untuk mencegah peningkatan kasus HIV/AIDS 

2. Larangan bagi perusahaan rokok sebagai sponsor dalam acara olah raga 

3. Hukuman mati bagi pengedar narkoba 

4. Pelegalan klinik aborsi di Indonesia 

5. Pembuatan rumah sakit khusus ODHA 

6. ATM Kondom sebagai tindakan preventif untuk mengurangi angka penderita 

HIV/AIDS 

7. Legalisasi Pernikahan LGBT (Lesbian,Gay,Biseks,Transseksual) di Indonesia 

8. Pelarangan adegan merokok pada semua acara televisi 

9. Kastrasi bagi pelaku kekerasan seksual 

10. Penggunaan hasil test HIV sebagai syarat melamar pekerjaan 

11. Pemberian kesempatan kerja yang sama bagi pekerja transseksual 

12. Pelegalan aborsi di Indonesia 

13. Pelegalan prostitusi dan sertifikasi  PSK di Indonesia 

14. Pembuatan sekolah khusus ODHA 

 

 

 


