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LOMBA DEBAT BAHASA INDONESIA TINGKAT SMA/SMK/SEDERAJAT 

GLANCE 2015 

LNG ACADEMY-BADAK LNG 

TAHUN 2015 

 

I. PENJELASAN UMUM 

Debat merupakan pertentangan argumentasi. Untuk setap isu, pasti terdapat sudut 

pandang terhadap isu tersebut: alasan-alasan mengapa seseorang dapat mendukung atau 

tidak mendukung suatu isu. Tujuan dari debat adalah untuk mengeksplorasi alasan –

alasan di belakang setiap sudut pandang. Agar alasan tersebut dapat dimengerti secara 

persuasif, pembicara dalam suatu debat seharusnya menyampaikan argumentasinya 

dengan kemampuan komunikasinya yang baik. 

Acara Lomba Debat Bahasa Indonesia ini diselenggarakan dalam rangka memperingati 

Dies Natalis LNG Academy yang ke – 4, dalam kegiatan bernama GLANCE 2015. 

Adapun tema umum yang diangkat dalam Lomba Debat ini adalah “Future Calls”. 

 

II. SYARAT DAN KETENTUAN 

1. Peserta adalah pelajar SMA/sederajat se-Bontang dan terdaftar sebagai pelajar pada 

sekolah yang bersangkutan. 

2. Peserta diwajibkan untuk mendaftar sebagai peserta terlebih dahulu. 

3. Surat formulir pendaftaran dapat dalam bentuk hardcopy dikirimkan langsung ke tempat 

pendaftaran atau melalui pos ataupun softcopy dikirimkan ke alamat e-mail 

glance2015.lngacademy@gmail.com  

4. Peserta diperbolehkan terdiri dari angkatan yang berbeda namun berasal dari sekolah 

yang sama. 

5. Peserta tidak dikenakan uang pendaftaran. 

6. Tiap sekolah maksimal mengirimkan 2 timnya sebagai perwakilan sekolah, setiap tim 

beranggotakan 3 orang 

7. Satu peserta hanya bisa mengikuti satu tim. 

8. Tiap tim wajib menyerahkan fotocopy kartu pelajar dan surat formulir saat pendaftaran 

ulang. 
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9. Tiap sekolah wajib mengirimkan 1 perwakilan peserta bersama 1 orang pendamping 

untuk menghadiri Technical Meeting 

10. Sekolah yang tidak hadir saat Technical Meeting dianggap menyetujui seluruh ketentuan 

perlombaan. 

11. Akan dipilih 8 tim yang lolos seleksi essay yang akan mengikuti pertandingan debat dan 

akan dilakukan konfirmasi oleh panitia. Sebelumnya, seluruh tim peserta yang 

mendaftar wajib membuat Essay sebagai seleksi, dengan ketentuan sebagai berikut: 

 

SYARAT DAN KETENTUAN ESSAY DEBAT GLANCE 2015 

1. Essay terdiri dari tiga bagian utama yaitu : 

A. Pengantar atau pengenalan 

B. Pembahasan atau argumentasi 

C. Penutup atau kesimpulan 

2. Peserta penulisan essay adalah siswa/i SMA/SMK sederajat yang ingin mengikuti lomba 

Debat bahasa Indonesia GLANCE 2015 

3. Essay menggunakan cover sesuai dengan format yang disediakan 

4. Menyertakan biodata pada lembar essay dengan format yang telah disediakan di akhir 

halaman essay  

5. Pengumpulan essay diperbolehkan tidak bersamaan dengan pengiriman surat formulir 

pendaftaran 

6. Isi essay harus sesuai dengan tema yang sudah ditentukan oleh pihak panitia dan terdiri 

dari 3 bagian, yaitu pembuka, argumen, dan kesimpulan. 

7. Tema essay: Pendidikan 

8. Judul essay bebas, namun harus sesuai dengan tema essay. 

9. Menggunakan bahasa Indonesia dan EYD yang baik dan benar 

10. Naskah yang dikirim adalah asli karya peserta, bukan jiplakan/plagiat, bukan 

terjemahan maupun saduran, baik sebagian maupun seluruhnya bukan dari karya yang 

telah ada sebelumnya, serta belum pernah dipublikasikan dan tidak sedang 

diikutsertakan dalam lomba-lomba sejenis, tidak mengandung unsur SARA. 

11. Bila naskah yang dikirim bukan asli karya peserta, hasil jiplakan dari internet dsb, 

panitia berhak mendiskualifikasi tim peserta. 
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12. Untuk pengutipan, gunakan ketentuan pengutipan yang baik dan benar. 

13. Panjang naskah (isi essay saja tanpa cover dan biodata) minimal 1 halaman dan 

maksimal 3 halaman. 

14. Format essay : 

 Ukuran kertas A4 

 Spasi 1,5 

 Font : Times New Roman Size : 12 

 Margin (Top: 3cm Bottom: 3cm Right: 3cm Left: 4cm) 

15. Penutupan pendaftaran sekaligus pengumpulan essay paling lambat tanggal 23 

Oktober 2015. 

16. Peserta mengirimkan naskah essay dalam bentuk word/pdf yang diberi nama file dengan 

format : 

contoh : (DEBGLANCE2015(spasi)NAMA KETUA PESERTA(spasi)ASAL 

SEKOLAH) 

Dikirim ke email GLANCE 2015: glance2015.lngacademy@gmail.com  

17. Satu tim membuat satu essay dan peserta hanya boleh mengirimkan 1 naskah terbaik 

18. Peserta yang lolos seleksi essay diumumkan pada tanggal 25 Oktober 2015 dan 

ketua tim peserta debat yang lolos seleksi essay akan dihubungi oleh pihak panitia 

untuk menghadiri TM 

19. Keputusan panitia/juri mutlak tidak bisa diganggu gugat 

20. Kriteria Penilaian Essay Debat GLANCE 2015 

 

NO Aspek Penilaian Uraian Bobot 

1 

Kesesuaian Tema 

Topik ditulis sesuai dengan tema, dilihat dari 

rumusan judul dan kesesuaian dengan 

bahasan/isi tulisan. 

20% 

2 

Gagasan 

 Orisinal: gagasan relatif baru dan unik. 

 Kreatif: menunjukkan pemahaman baru atas 

persoalan yang dibahas. 

 Aktual: gagasan sesuai dengan kondisi kekinian 

dengan menyajikan data dan fakta. 

30% 
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 Disajikan secara komprehensif. 

3 

Argumentasi 

 Gagasan runtut, tertib, dan jelas (mudah 

dimengerti). 

 Relevensi data dan informasi yang diacu dengan 

uraian tulisan. 

 Kemampuan menganalisis & sintesis serta 

merumuskan simpulan 

40% 

4 

Penulisan 

 Tata tulis: kerapihan ketik, tata letak, dan jumlah 

halaman. 

 Pengungkapan: sistematika tulisan, ketepatan 

dan kejelasan ungkapan, bahasa baku yang baik 

dan benar, komunikatif, dan relatif mudah 

10% 

 

1. Tata Tertib Lomba Debat 

a. Pakaian peserta adalah seragam sekolah masing-masing 

b. Peserta merupakan utusan rekomendasi dari sekolah masing-masing 

c. Setiap peserta wajib hadir 1 (satu) jam sebelum pertandingan debat dimulai yang 

dibuktikan dengan cara melakukan pendaftaran ulang 

d. Apabila tidak dapat memenuhi ketentuan butir (c) maka minimal 1 (satu) jam 

sebelum waktu pertandingan wajib memberitahukan perihal tersebut kepada 

panitia 

e. Peserta yang tidak hadir setelah waktu penyusunan argumen selesai secara 

otomatis akan didiskualifikasi oleh panitia 

f. Setiap peserta dilarang menggunakan perangkat elektronik selama penyusunan 

argumen dan debat berlangsung. 

g. Setiap peserta dilarang berkomunikasi mengenai mosi dalam bentuk apapun 

dengan pihak lain di luar rekan timnya selama penyusunan argumen  

h. Selama mengikuti lomba peserta diwajibkan berperilaku sopan, tertib, dan tidak 

melakukan kegiatan yang merugikan orang lain 

i. Seluruh pertandingan dilakukan dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang 

baik dan benar 

j. Setiap peserta dilarang mengunakan bahasa kasar, tidak senonoh dan/atau 

menyinggung SARA.  
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k. Setiap peserta dilarang melakukan serangan secara pribadi terhadap peserta 

lainnya selama pertandingan.  

l. Setiap peserta dilarang melakukan tindakan yang dapat menggangu konsentrasi 

peserta lain selama pertandingan.  

m. Anggota tim pembicara dapat memberikan sinyal kepada pembicara yang sedang 

memaparkan argumen sepanjang sinyal tersebut tidak mengganggu jalannya 

perdebatan.  

n. Pembicara dilarang berkomunikasi verbal dengan rekan timnya selama 

memaparkan argumennya 

o. Selama pertandingan berlangsung, peserta yang tidak menjadi pembicara 

diperbolehkan untuk melakukan diskusi sepanjang tidak mengganggu jalannya 

perdebatan 

p. Pelanggaran terhadap ketentuan diatas mengakibatkan pengurangan skor 

 

2. Babak Quarter Final 

a. Tim yang berhak masuk ke babak Quarter Final adalah tim yang lolos seleksi 

essay 

b. Tiap tim terdiri dari tiga peserta. 

c. Peserta diwajibkan memakai seragam sekolah. 

d. Terdapat 2 tim dalam tiap debat, tim Proposisi dan tim Oposisi. 

1. Tim Proposisi, Government team.  

 Memberikan definisi atas masalah yang diperdebatkan dengan alasan dan 

landasan yang jelas serta masih bisa diperdebatkan 

 Memberikan parameter yang jelas tentang cangkupan yang 

diperdebatkan. Contohnya adalah  memberikan penjelasan serta batasan 

terhadap apa yang akan didebatkan 

 Memberi argumen-argumen yang sangat jelas tentang mosi yang 

diperdebatkan. 

 Anggota dari sisi pemerintah adalah sebagai berikut: 
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1. Perdana Menteri (PM) – membuka perdebatan, mendefinisikan mosi 

dan parameter debat, serta argumen-argumen pendukung kasus yang 

dibawakan oleh pihak pemerintah. 

2. Deputi Perdana Menteri (DPM) – membatah pada tingkat pertama 

kasus oposisi, membangun kembali kasus dan klaim pemerintah 

melalui argument argumen pendukung selanjutnya. 

3. Government Whip (GW) – membuat bantahan isu terhadap sanggahan 

tim oposisi, analisa mendalam dan mempertahankan kasus, klaim dan 

argument yang telah disampaikan PM dan DPM berbasis kasus 

oposisi. 

2. Tim Oposisi 

 Mengklarifikasi masalah dan ideologi mengapa menentang mosi dari 

Proposisi 

 Anggota dari sisi oposisi adalah sebagai berikut: 

1. Pemimpin Oposisi (PO) – mengungkapkan respons terhadap 

argument argumen dan parameter kasus pemerintah, memberikan 

gambaran kasus oposisi. Bisa menentang mosi jika definisi ini 

challengeable. 

2. Wakil Pemimpin Oposisi (WPO) – membatah argumen yang 

disampaikan DPM, dan memperkuat argument oposisi / membangun 

kembali kasus oposisi. 

3. Opposition Whip (OW) – menyampaikan analisa mendalamakan 

argumen dan sanggahan sebelumnya, tidak menyampaikan argument 

baru. 

e. Tiap tim akan menerima list mosi yang akan diperdebatkan di babak ini pada 

saat Technical Meeting. Mosi adalah topik yang sedang diperdebatkan, biasanya 

dalam bentuk sebuah statement 

f. Penentuan mosi/tema debat dan peran tim 

 Mosi yang telah diberitahukan pada saat technical Meeting akan dipilih 

secara acak sebelum lomba 
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 Tiap tim diwakili oleh salah satu anggotanya untuk memilih satu amplop 

mosi dan peran tim setelah mendapat panggilan di hadapan juri. 

g. Peraturan Penyusunan Argumen (Case Build) 

 Penyusunan argumen diberikan waktu 15 menit 

 Tidak diperbolehkan menggunakan alat elektronik seperti alfa link, kamus 

HP atau lain sebagainya 

 Tidak diperbolehkannya Guru/Pelatih/Alumni/Senior membantu dalam 

menyususn argument (case building) 

h. Peserta tidak diperkenankan menggunakan alat bantu apapun selain alat tulis saat 

debat berlangsung. 

i. Teknis perlombaan debat yaitu : 

 Akan ada 2 posisi yang terdiri dari tim proposisi dan oposisi 

 Setiap tim terdiri dari 3 pembicara (sudah termasuk Reply 

speaker/pembicara balasan) 

 Setiap pembicara mempunyai waktu 4 menit untuk menyampaikan argumen 

dan untuk reply speech mempunyai waktu 2 menit 

 Point of Information (POI) /Interupsi diperbolehkan 1 menit setelah 

pembicara mulai menyampaikan argumen 

 Point of Information (POI) /Interupsi hanya mempunyai waktu 15 detik (jika 

lebih akan diperingatkan oleh panitia) 

 Pada menit ke-3 Point of Information/Interupsi sudah tidak diperbolehkan 

 Selama penyampaian argumen, POI dapat ditolak atau diterima oleh 

pembicara. 

 Pidato balasan/Reply Speech hanya bisa dibawakan oleh pembicara pertama  

 Selama pidato balasan (reply speech), POI tidak boleh dilakukan 

j. Reply speech/pidato balasan: 

Pidato Balasan adalah analisis komparatif dari kekuatan dan kelemahan kasus 

kedua belah pihak. Tujuan dari reply speech tersebut adalah memberikan 

penilaian prasangka seperti mengapa harus orang-orang mendukung pernyataan 

tim. Reply Speaker bertugas untuk menyampaikan pidato dengan menggunakan 

sudut pandang juri, mengapa timnya harus menang. Pidato pertama kali 
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disampaikan oleh tim oposisi dan diikuti oleh tim proposisi yang akan menutup 

perdebatan. 

k. Kode Ketukan (Time Signing) dilakukan oleh pengawas debat 

 Ketukan pertama (1 ketukan) setelah menit ke-1 (sudah diperbolehkan untuk 

POI / Interupsi) 

 Ketukan kedua (1 ketukan) setelah menit ke-3 (tidak diperbolehkan untuk 

POI / Interupsi) 

 Ketukan ketiga (2 ketukan) setelah menit ke-4 (pembicara harus segera 

menyelesaikan pidatonya) 

 Ketukan keempat (3 – lebih) setelah menit ke-4 detik ke-20 (pembicara 

sudah melewati batas waktu dan harus berhenti) 

 Ketukan tambahan (3 – lebih) setelah POI disampaikan lebih dari 15 detik 

l. Tiap tim harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh panitia. 

m. Tim yang melanggar salah satu atau lebih dari ketentuan yang telah ditetapkan 

akan didiskualifikasi. 

n. Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat. 

 

3. Babak Semi Final 

a. Tim yang berhak masuk ke babak semi final adalah 4 tim yang telah lolos dari 

babak Quarter Final 

b. Tiap tim terdiri dari tiga peserta. 

c. Posisi peserta diperbolehkan berbeda dengan posisi ketika babak Quarter Final 

d. Peserta diwajibkan memakai seragam sekolah. 

e. Terdapat 2 tim dalam tiap debat, tim Proposisi dan tim Oposisi. 

1. Tim Proposisi, Government team.  

 Memberikan definisi atas masalah yang diperdebatkan dengan alasan dan 

landasan yang jelas serta masih bisa diperdebatkan 

 Memberikan parameter yang jelas tentang cangkupan yang 

diperdebatkan. Contohnya adalah  memberikan penjelasan serta batasan 

terhadap apa yang akan didebatkan 
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 Memberi argumen-argumen yang sangat jelas tentang mosi yang 

diperdebatkan. 

 Anggota dari sisi pemerintah adalah sebagai berikut: 

1. Perdana Menteri (PM) – membuka perdebatan, mendefinisikan mosi 

dan parameter debat, serta argumen-argumen pendukung kasus yang 

dibawakan oleh pihak pemerintah. 

2. Deputi Perdana Menteri (DPM) – membatah pada tingkat pertama 

kasus oposisi, membangun kembali kasus dan klaim pemerintah 

melalui argument argumen pendukung selanjutnya. 

3. Government Whip (GW) – membuat bantahan isu terhadap sanggahan 

tim oposisi, analisa mendalam dan mempertahankan kasus, klaim dan 

argument yang telah disampaikan PM dan DPM berbasis kasus 

oposisi. 

2. Tim Oposisi 

 Mengklarifikasi masalah dan ideologi mengapa menentang mosi dari 

Proposisi 

 Anggota dari sisi oposisi adalah sebagai berikut: 

1. Pemimpin Oposisi (PO) – mengungkapkan respons terhadap 

argument argumen dan parameter kasus pemerintah, memberikan 

gambaran kasus oposisi. Bisa menentang mosi jika definisi ini 

challengeable. 

2. Wakil Pemimpin Oposisi (WPO) – membatah argumen yang 

disampaikan DPM, dan memperkuat argument oposisi / membangun 

kembali kasus oposisi. 

3. Opposition Whip (OW) – menyampaikan analisa mendalamakan 

argumen dan sanggahan sebelumnya, tidak menyampaikan argument 

baru. 

f. Tiap tim akan menerima list mosi yang akan diperdebatkan di babak ini pada 

saat Technical Meeting. Mosi adalah topik yang sedang diperdebatkan, biasanya 

dalam bentuk sebuah statement 

g. Penentuan mosi/tema debat dan peran tim 
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 Mosi yang telah diberitahukan pada saat technical Meeting akan dipilih 

secara acak sebelum lomba 

 Tiap tim diwakili oleh salah satu anggotanya untuk memilih satu amplop 

mosi dan peran tim setelah mendapat panggilan di hadapan juri. 

h. Peraturan Penyusunan Argumen (Case Build) 

 Penyusunan argumen diberikan waktu 15 menit 

 Tidak diperbolehkan menggunakan alat elektronik seperti alfa link, kamus 

HP atau lain sebagainya 

 Tidak diperbolehkannya Guru/Pelatih/Alumni/Senior membantu dalam 

menyususn argument (case building) 

i. Peserta tidak diperkenankan menggunakan alat bantu apapun selain alat tulis saat 

debat berlangsung. 

j. Teknis perlombaan debat yaitu : 

 Akan ada 2 posisi yang terdiri dari tim proposisi dan oposisi 

 Setiap tim terdiri dari 3 pembicara (sudah termasuk Reply 

speaker/pembicara balasan) 

 Setiap pembicara mempunyai waktu 4 menit untuk menyampaikan argumen 

dan untuk reply speech mempunyai waktu 2 menit 

 Point of Information (POI) /Interupsi diperbolehkan 1 menit setelah 

pembicara mulai menyampaikan argumen 

 Point of Information (POI) /Interupsi hanya mempunyai waktu 15 detik (jika 

lebih akan diperingatkan oleh panitia) 

 Pada menit ke-3 Point of Information/Interupsi sudah tidak diperbolehkan 

 Selama penyampaian argumen, POI dapat ditolak atau diterima oleh 

pembicara. 

 Pidato balasan/Reply Speech hanya bisa dibawakan oleh pembicara pertama  

 Selama pidato jawaban (reply speech), POI tidak boleh dilakukan 

k. Reply speech/pidato balasan: 

Pidato Balasan adalah analisis komparatif dari kekuatan dan kelemahan kasus 

kedua belah pihak. Tujuan dari reply speech tersebut adalah memberikan 

penilaian prasangka seperti mengapa harus orang-orang mendukung pernyataan 
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tim. Reply Speaker bertugas untuk menyampaikan pidato dengan menggunakan 

x xsudut pandang juri, mengapa timnya harus menang. Pidato pertama kali 

disampaikan oleh tim oposisi dan diikuti oleh tim proposisi yang akan menutup 

perdebatan. 

l. Kode Ketukan (Time Signing) dilakukan oleh pengawas debat 

 Ketukan pertama (1 ketukan) setelah menit ke-1 (sudah diperbolehkan untuk 

POI / Interupsi) 

 Ketukan kedua (1 ketukan) setelah menit ke-3 (tidak diperbolehkan untuk 

POI / Interupsi) 

 Ketukan ketiga (2 ketukan) setelah menit ke-4 (pembicara harus segera 

menyelesaikan pidatonya) 

 Ketukan keempat (3 – lebih) setelah menit ke-4 detik ke-20 (pembicara 

sudah melewati batas waktu dan harus berhenti) 

 Ketukan tambahan (3 – lebih) setelah POI disampaikan lebih dari 15 detik 

m. Tiap tim harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh panitia. 

n. Tim yang melanggar salah satu atau lebih dari ketentuan yang telah ditetapkan 

akan didiskualifikasi. 

o. Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat. 

 

4. Babak Grand Final 

a. Tim yang akan masuk ke babak final merupakan 2 tim yang berhasil lolos dari 

babak semi final 

b. Tiap tim terdiri dari tiga peserta. 

c. Posisi peserta diperbolehkan berbeda dengan posisi ketika babak Quarter Final 

d. Peserta diwajibkan memakai seragam sekolah. 

e. Terdapat 2 tim dalam tiap debat, tim Proposisi dan tim Oposisi. 

1. Tim Proposisi, Government team.  

 Memberikan definisi atas masalah yang diperdebatkan dengan alasan dan 

landasan yang jelas serta masih bisa diperdebatkan 
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 Memberikan parameter yang jelas tentang cangkupan yang 

diperdebatkan. Contohnya adalah  memberikan penjelasan serta batasan 

terhadap apa yang akan didebatkan 

 Memberi argumen-argumen yang sangat jelas tentang mosi yang 

diperdebatkan. 

 Anggota dari sisi pemerintah adalah sebagai berikut: 

1. Perdana Menteri (PM) – membuka perdebatan, mendefinisikan mosi 

dan parameter debat, serta argumen-argumen pendukung kasus yang 

dibawakan oleh pihak pemerintah. 

2. Deputi Perdana Menteri (DPM) – membatah pada tingkat pertama 

kasus oposisi, membangun kembali kasus dan klaim pemerintah 

melalui argument argumen pendukung selanjutnya. 

3. Government Whip (GW) – membuat bantahan isu terhadap sanggahan 

tim oposisi, analisa mendalam dan mempertahankan kasus, klaim dan 

argument yang telah disampaikan PM dan DPM berbasis kasus 

oposisi. 

2. Tim Oposisi 

 Mengklarifikasi masalah dan ideologi mengapa menentang mosi dari 

Proposisi 

 Anggota dari sisi oposisi adalah sebagai berikut: 

1. Pemimpin Oposisi (PO) – mengungkapkan respons terhadap argument 

argumen dan parameter kasus pemerintah, memberikan gambaran 

kasus oposisi. Bisa menentang mosi jika definisi ini challengeable. 

2. Wakil Pemimpin Oposisi (WPO) – membatah argumen yang 

disampaikan DPM, dan memperkuat argument oposisi / membangun 

kembali kasus oposisi. 

3. Opposition Whip (OW) – menyampaikan analisa mendalamakan 

argumen dan sanggahan sebelumnya, tidak menyampaikan argument 

baru. 

f. Mosi adalah topik yang sedang diperdebatkan, biasanya dalam bentuk sebuah 

statement 
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g. Penentuan mosi/tema debat dan peran tim 

 Mosi yang akan diperdebatkan selama babak final tidak diberitahukan pada 

Technical Meeting 

 Tiap tim diwakili oleh salah satu anggotanya untuk memilih satu amplop 

mosi dan peran tim setelah mendapat panggilan di hadapan juri. 

h. Peraturan Penyusunan Argumen (Case Build) 

 Penyusunan argumen diberikan waktu 45 menit 

 Tidak diperbolehkan menggunakan alat elektronik seperti alfa link, kamus 

HP atau lain sebagainya 

 Tidak diperbolehkannya Guru/Pelatih/Alumni/Senior membantu dalam 

menyususn argument (case building) 

i. Peserta tidak diperkenankan menggunakan alat bantu apapun selain alat tulis saat 

debat berlangsung. 

j. Teknis perlombaan debat yaitu : 

 Akan ada 2 posisi yang terdiri dari tim proposisi dan oposisi 

 Setiap tim terdiri dari 3 pembicara (sudah termasuk Reply 

speaker/pembicara balasan) 

 Setiap pembicara mempunyai waktu 4 menit untuk menyampaikan argumen 

dan untuk reply speech mempunyai waktu 2 menit 

 Point of Information (POI) /Interupsi Interupsi diperbolehkan 1 menit 

setelah pembicara mulai menyampaikan argumen 

 Point of Information (POI) /Interupsi hanya mempunyai waktu 15 detik (jika 

lebih akan diperingatkan oleh panitia) 

 Pada menit ke-3 Point of Information/Interupsi sudah tidak diperbolehkan 

 Selama penyampaian argumen, POI dapat ditolak atau diterima oleh 

pembicara. 

 Pidato balasan/Reply Speech hanya bisa dibawakan oleh pembicara pertama  

 Selama pidato jawaban (reply speech), POI tidak boleh dilakukan 

k. Reply speech/pidato balasan: 

Pidato Balasan adalah analisis komparatif dari kekuatan dan kelemahan kasus 

kedua belah pihak. Tujuan dari reply speech tersebut adalah memberikan 
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penilaian prasangka seperti mengapa harus orang-orang mendukung pernyataan 

tim. Reply Speaker bertugas untuk menyampaikan pidato dengan menggunakan 

sudut pandang juri, mengapa timnya harus menang. Pidato pertama kali 

disampaikan oleh tim oposisi dan diikuti oleh tim proposisi yang akan menutup 

perdebatan. 

l. Kode Ketukan (Time Signing) dilakukan oleh pengawas debat 

 Ketukan pertama (1 ketukan) setelah menit ke-1 (sudah diperbolehkan untuk 

POI / Interupsi) 

 Ketukan kedua (1 ketukan) setelah menit ke-3 (tidak diperbolehkan untuk 

POI / Interupsi) 

 Ketukan ketiga (2 ketukan) setelah menit ke-4 (pembicara harus segera 

menyelesaikan pidatonya) 

 Ketukan keempat (3 – lebih) setelah menit ke-4 detik ke-20 (pembicara 

sudah melewati batas waktu dan harus berhenti) 

 Ketukan tambahan (3 – lebih) setelah POI disampaikan lebih dari 15 detik 

m. Tim yang memenangkan tahap grand final akan menjadi pemenang juara 

pertama. Tim yang kalah pada tahap grand final akan menjadi juara ke 2. 

n. Juara ke 3 merupakan tim yang tidak lolos ke babak grand final. 

o. Tiap tim harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh panitia. 

p. Tim yang melanggar salah satu atau lebih dari ketentuan yang telah ditetapkan 

akan didiskualifikasi. 

q. Kriteria penilaian: 

1. Penguasaan Isi (Matter) = 40% 

2. Penyampaian, Bahasa (Manner) = 30% 

3. Strategi dan kerja sama tim (Method) = 30% 

r. Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat. 
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III. KRITERIA PENILAIAN 

Debat Glance 2015 dinilai oleh Panel Juri sesuai kriteria sebagai berikut: 

1. Penguasaan Isi Materi (Matter) = 40% – Kedalaman Argumentasi, Alasan yang 

masuk akal, Wawasan yang Luas dan Lengkap, Referensi, dan Kemampuan 

Menjawab Lawan Debat. 

2. Penyampaian Bahasa (Manner) = 30% – Ketepatan diksi, Kepaduan Kalimat, 

Kefasihan Ucapan, Penggunaan Gaya Bahasa  

3. Strategi dan Kerja sama tim (Method) = 30% – Kepercayaan Diri, Reaksi Mitra 

Bicara, Kesesuaian Ekspresi, Kesesuaian Gesture/Composure, Rasa Hormat 

Terhadap Lawan Debat 

 

IV. JADWAL PELAKSANAAN 

KEGIATAN TANGGAL WAKTU TEMPAT 

Pendaftaran (Tidak 

dikenakan biaya 

pendaftaran) 

5 Oktober 2015 - 23 

Oktober 2015 
- 

Badak Learning Center 

PT Badak NGL, via 

email 

Technical Meeting 27 Oktober 2015 Menyusul 
Auditorium Badak 

Learning Center 

Pelaksanaan 

(Prediksi) 

8, 12, 13 November 

2015 

07.30 WITA – 

21.00 WITA 

Town  Center PT Badak 

NGL 
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V. KESEKRETARIATAN DAN CONTACT PERSON 

Panitia GLANCE 2015 LNG Academy-PT Badak NGL  

c/q Panitia Lomba Debat Bahasa Indonesia GLANCE 2015 

Badak LNG Learning Centre ( Gedung Training Badak LNG) - Komplek PT Badak 

NGL Bontang 75324 Kalimantan Timur.  

Telp: (0584) 552162/2575 

Website : www.badaklng.co.id 

Contact person: 

Yudho Kusumo (085230457079) 

Sonia Tikamidia (085793003492) 

glance2015.lngacademy@gmail.com 
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FORMULIR 

LOMBA DEBAT BAHASA INDONESIA TINGKAT SMA/SMK/SEDERAJAT 

GLANCE 2015 

LNG ACADEMY-BADAK LNG 

TAHUN 2015 

 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketua 

Nama  : 

NIS : 

Tempat/tanggal lahir  : 

Alamat  : 

Telepon : 

Email  : 

Asal Sekolah  : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anggota I 

Nama  : 

NIS  : 

Tempat, tanggal lahir  : 

Alamat  : 

Telepon  : 

Email  : 

Asal Sekolah  : 

 

 

 

 

Foto 

3 x 4 
 

 

Foto 

3 x 4 
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Anggota II 

Nama  : 

NIS  : 

Tempat/tanggal lahir  : 

Alamat  : 

Telepon  : 

Email  : 

Asal Sekolah  : 

 

Dengan ini kami menyatakan sebagai peserta Lomba Debat Bahasa Indonesia GLANCE 2015 LNG 

ACADEMY-BADAK LNG. 

 

       Ketua Kelompok, 

 

 

 

 

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

 

       NIS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 

3 x 4 
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Format Cover Essay 

 

JUDUL ESSAY 

Kompetisi Debat Bahasa Indonesia  

GLANCE 2015 

LNG ACADEMY 

 

 

 

 

LOGO Sekolah 

 

 

 

 

 

Nama SMA PESERTA 

Disusun Oleh: 

Peserta 1 

Peserta 2 

Peserta 3 
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