
 



 

 

PENDAHULUAN 

A. Deskripsi Kompetisi Debat 2019 

KOMBAT (Kompetisi Debat) merupakan program kerja terbesar Departemen 

Penelitian dan Penalaran Lingkar Studi Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis (LSME) 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Sesuai dengan peran mahasiswa 

sebagai agent of change, maka mahasiswa harus mampu memberikan solusi atas 

permasalahan aktual yang terjadi. Dengan demikian, KOMBAT hadir sebagai ajang 

berpikir kritis mahasiswa yang diwujudkan dalam kompetisi debat antar mahasiswa 

Program Sarjana atau Diploma Se-Malang Raya. 

KOMBAT 2019 memiliki serangkaian kegiatan yang melibatkan mahasiswa 

dari perguruan tinggi Se-Malang Raya. Mahasiswa sebagai agen perubahan diharapkan  

menjadi tombak utama yang dapat mendorong optimalisasi pembangunan 

berkelanjutan di tahun 2030 dan memberikan pemikiran-pemikiran yang kritis dan 

logis.  

Pada Tahun ini, KOMBAT hadir dengan grand tema yaitu “Peran Generasi 

Millenial dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia Tahun 2030”. 

Sebuah tema besar ini tentunya tidak lepas dari fenomena-fenomena yang masih hangat 

diperbincangkan saat ini. Baik berupa regulasi atau pun berupa praktik yang telah 

diterapkan. Selain itu, harapannya mahasiswa juga dapat memberikan sumbangsih 

berupa pemikiran dan opini yang dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan di 

Indonesia 2030 yang optimal dan sesuai harapan bangsa Indonesia. 

B. Latar Belakang Tema 

Pada tahun 2030, Indonesia akan mencapai puncak bonus demografi, 

ditunjukkan dengan jumlah kelompok usia produktif (umur 15 – 64 tahun) jauh 

melebihi kelompok usia tidak produktif (anak-anak usia 14 tahun kebawah dan orang 

tua berusia 65 tahun keatas). Bonus demografi ini tercermin dari angka rasio 

ketergantungan (dependency ratio) yaitu rasio antara kelompok usia yang tidak 

produktif dan yang produktif. Pada tahun 2030, angka rasio ketergantungan Indonesia 

akan mencapai angka terendah, yaitu 44%. Hal itu dimanfaatkan oleh generasi millenial 

dalam menghadapi era globalisasi. Di era globalisasi saat ini menunjukkan hadirnya 



 

 

nilai-nilai budaya generasi milenial (generasi yang menjadikan teknologi informasi 

sebagai gaya hidup atau life style) sebagai fenomena baru yang dipicu oleh 

perkembangan teknologi informasi tentu akan berpengaruh terhadap aspek pendidikan 

sekolah maupun kehidupan individu dalam keluarga, baik positif maupun negatif.  

Menurut Stockholm United Nation Conference On Human Environmental,  

pembangunan berkelanjutan adalah  pembangunan yang memanfaatkan sumber daya 

alam secara optimal tetapi berkewajiban untuk menjaga kelestarian alam dengan 

mempertimbangkan kepentingan generasi masa depan melalui perencanaan yang baik. 

Menurut laporan terakhir dari penyelenggaraan KTT Dunia Tahun 2005, telah 

dijabarkan tiga (3) tiang utama dalam pembangunan berkelanjutan yang meliputi 

Bidang Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan dimana ketiganya saling menguatkan. 

Pembangunan berkelanjutan erat kaitannya dengan bagaimana mencari jalan untuk 

memajukan ekonomi dalam jangka panjang tanpa menghabiskan modal awal. Namun, 

konsep tersebut bermasalah karena sumber daya bumi yang semakin terbatas dari hari 

ke hari. Mahasiswa sebagai bagian dari generasi milenial yang jumlahnya mendominasi 

bangsa Indonesia memiliki peranan dalam menghadapi sekaligus mewujudkan 

pembangunan berkelanjutan di Indonesia tahun 2030.   

C. Tujuan 

1. Meningkatkan daya saing mahasiswa dan lulusan perguruan tinggi melalui media 

debat ilmiah. 

2. Meningkatkan kemampuan Bahasa Indonesia dan menciptakan kompetisi yang 

sehat antar mahasiswa. 

3. Meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk berpikir kritis, logis dan analitis, 

sehingga mahasiswa mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. 

4. Mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam menyampaikan pendapat secara 

logis dan sistematis. 

5. Memperkuat karakter mahasiswa melalui pemahaman akan permasalahan nasional 

dan internasional beserta alternatif pemecahannya melalui kompetisi debat.  

D. Sasaran  

Sasaran dari lomba Kombat 2019 merupakan mahasiswa aktif Program Sarjana 

atau Diploma Perguruan Tinggi Se-Malang Raya. 



 

 

E. Pengertian  

1. Tim debat adalah 3 (tiga) orang pendebat  

2. Ketua Panitia adalah orang yang mengatur jalannya perlombaan. 

3. Ketua Dewan Juri adalah seorang juri yang mengatur mekanisme penjurian dan 

membantu Ketua Panitia dalam menjalankan lomba. 

  



 

 

SISTEM DAN MEKANISME LOMBA 

A. Jenis Lomba 

Lomba Debat Bahasa Indonesia tingkat mahasiswa Se-Malang Raya. 

B. Sistem Debat 

Sistem debat yang digunakan dalam Kombat 2019 adalah Sistem Parlemen Asia 

(Asian parlemen) dengan rincian sebagai berikut :  

1. Dua tim masing-masing beranggotakan tiga orang yang bertanding dalam setiap 

ronde yang terdiri dari satu tim pro yang mendukung suatu mosi dan satu tim kontra 

yang menolak suatu mosi. 

2. Penentuan mosi, kedudukan (tim pro dan kontra), serta lawan setiap tim akan 

ditentukan melalui pengundian. 

3. Pengundian dilakukan saat Technical Meeting. 

4. Komposisi waktu pembicara dalam tiap babak terbagi atas : 

1) Babak Penyisihan 

Pembicara pertama : 3 menit 

Pembicara kedua : 4 menit 

Pembicara ketiga : 4 menit 

Pembicara simpulan : 2 menit  

2) Babak Perempat Final 

Pembicara pertama  : 3 menit 

Pembicara kedua : 4 menit 

Pembicara ketiga : 4 menit 

Pembicara simpulan : 2 menit 

3) Babak Semi Final  

Pembicara pertama : 4 menit 

Pembicara kedua  : 5 menit 

Pembicara ketiga : 5 menit 

Pembicara simpulan : 3 menit 

4) Babak Perebutan Juara 3 

Pembicara pertama : 5 menit 

Pembicara kedua : 6 menit 



 

 

Pembicara ketiga : 6 menit 

Pembicara simpulan : 4 menit 

5) Babak Grand Final 

Pembicara pertama : 5 menit  

Pembicara kedua : 6 menit 

Pembicara ketiga : 6 menit 

Pembicara simpulan : 4 menit 

5. Pembagian tugas pembicara pro: 

1) Pembicara pertama  

- Mendefinisikan topik debat beserta batasan dan ruang lingkupnya. 

- Menyampaikan garis besar yang akan disampaikan beserta pembagian tugas 

masing-masing pembicara. 

- Menyampaikan argumen berdasarkan tugas pembicara pertama. 

- Meringkas poin-poin argumen yang poin-poin argumen. 

2) Pembicara kedua 

- Menyampaikan sanggahan dan bantahan terhadap poin argumen yang 

disampaikan pembicara pertama tim kontra. 

- Menyampaikan poin-poin argumen baru. 

- Meringkas poin-poin argumen yang telah disampaikan. 

3) Pembicara ketiga 

- Menyampaikan sanggahan dan bantahan terhadap seluruh poin argumen tim 

kontra. 

- Membuktikan dan merangkum seluruh argumen tim kontra. 

- Tidak diperbolehkan membawa argumen baru. 

 

6. Pembagian tugas pembicara kontra : 

1) Pembicara pertama  

- Merespon definisi dan kasus yang dibawa pembicara pertama tim pro. 

- Menyanggah dan membantah poin-poin argumen yang disampaikan 

pembicara pertama tim pro. 

- Menyampaikan garis besar yang akan disampaikan beserta pembagian tugas 

masing-masing pembicara. 

- Menyampaikan argumen. 



 

 

- Meringkas poin-poin argumen yang telah disampaikan. 

2) Pembicara kedua 

- Menyampaikan sanggahan dan bantahan terhadap poin argumen yang 

disampaikan pembicara kedua tim pro. 

- Menyampaikan poin-poin argumen baru. 

- Meringkas poin-poin argumen yang telah disampaikan. 

3) Pembicara ketiga 

- Menyampaikan sanggahan dan bantahan terhadap seluruh poin argumen tim 

pro. 

- Membuktikan dan merangkum seluruh argumen tim kontra. 

- Tidak diperbolehkan membawa argumen baru.   

7. Pembicara simpulan dapat dipilih antara pembicara pertama atau pembicara kedua.  

8. Setelah satu pertandingan, juri akan memberikan komentar mengenai jalannya debat 

selama 5 menit.  

C. Tahapan Debat: 

Tahapan debat terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu: 

1. Babak penyisihan 

Babak penyisihan diikuti oleh semua tim peserta debat yang mendaftar. 

Terdapat 3 sesi dalam babak penyisihan yang terbagi dalam 2 hari. Pada babak ini, 

perolehan poin dari akumulasi nilai setelah 3 kali pertandingan dan dibuat sistem 

pemeringkatan berdasarkan Victory Point (VP) dan menggunakan prepared 

motions. 8 (Delapan) tim dengan nilai tertinggi dalam babak ini dapat melanjutkan 

ke babak perempat final. Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat.  

2. Babak Perempat Final 

Babak perempat final diikuti oleh 8 (delapan) tim yang lolos dari babak 

penyisihan. Babak ini menggunakan Victory Point (VP) dan menggunakan 

prepared motions. Terdapat 4 pertandingan yang masing-masing akan diambil satu 

tim sebagai pemenang untuk  melanjutkan ke babak semifinal. Keputusan juri tidak 

dapat diganggu gugat.  

3. Babak Semifinal 



 

 

Babak semi final diikuti oleh 4 (empat) tim yang lolos dari babak perempat 

final. Babak ini menggunakan sistem gugur (Knockout System) dan menggunakan 

impromptu motions.  

Terdapat 2 pertandingan yang masing-masing akan diambil satu tim sebagai 

pemenang untuk  melanjutkan ke babak grand final. Sedangkan dua tim lainnya 

akan memperebutkan posisi ketiga. Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat.  

4. Babak Perebutan Juara 3 

Babak perebutan juara 3 diikuti oleh 2 (dua) tim yang gugur dalam babak 

semifinal dan menggunakan sistem gugur (Knockout System) dan menggunakan 

impromptu motions. Tim pemenang dalam pertandingan ini menjadi juara 3. 

Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat.  

5. Babak Grand Final 

Babak perebutan juara 3 diikuti oleh 2 (dua) tim yang menang dalam babak semi 

final dan menggunakan sistem gugur (Knockout System). Pada babak ini, debat ini 

menggunakan impromptu motions. Tim yang memenangi pertandingan ini menjadi 

juara 1 dan tim lawan menjadi juara 2. Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat. 

  



 

 

PESERTA 

A. Persyaratan  

1. Peserta merupakan mahasiswa aktif program sarjana (S1) atau Diploma (D3/D4) 

yang dibuktikan dengan scan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) atau Surat 

Keterangan dari Perguruan Tinggi masing-masing jika tidak memiliki KTM. 

2. Satu tim wajib terdiri 3 orang mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi yang 

sama. 

3. Peserta hanya boleh terdaftar dalam satu tim saja. 

4. Peserta tidak diperbolehkan untuk mengganti anggota tim setelah melakukan 

pendaftaran.  

5. Peserta diwajibkan untuk mengikuti seluruh rangkaian acara KOMBAT 2019 

6. Peserta diwajibkan untuk mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku di dalam 

booklet KOMBAT 2019. 

7. Apabila terdapat tambahan aturan, ketentuan, maupun perubahan jadwal akan 

diinformasikan lebih lanjut oleh panitia. 

8. Segala bentuk ketentuan dan keputusan panitia dan dewan juri KOMBAT 2019 

bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.  

B. Prosedur Pendaftaran 

1. Pendaftaran peserta dilakukan pada tanggal 10 Mei 2019 s.d 25 Agustus 2019 . 

2. Peserta mengisi formulir pendaftaran di bit.ly/PendaftaranKOMBAT2019 dan 

mengirimkan softcopy dalam bentuk .rar yang berisi: 

a. Pas foto berwarna 4x6 (1 lembar) dalam bentuk jpg. 

b. Scan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang masih berlaku (1 lembar) dalam 

bentuk jpg. 

3. Setelah mengisi formulir, peserta akan dihubungi panitia untuk melakukan 

konfirmasi (2x24 jam). 

4. Pendaftaran perlombaan dipungut biaya sebesar 

a. Gelombang 1 (11 Mei 2019 s.d 6 Juli 2019) Rp 175.000/tim 

b. Gelombang 2 (7 Juli 2019 s.d 25 Agustus 2019) Rp 200.000/tim 

Pembayaran dapat ditransfer ke 3649-01-021755-53-4 BRI a/n Rika Nur 

Widiastutik 

5. Pembayaran disesuaikan dengan gelombang waktu peserta mengisi formulir. 



 

 

6. Pembayaran harus dilakukan peserta dalam jangka waktu 7 hari setelah dihubungi 

oleh panitia.  

7. Peserta diwajibkan melakukan pembayaran sesuai periode pembayaran yang telah 

ditentukan. 

8. Setelah melakukan pembayaran, peserta wajib melakukan konfirmasi pembayaran 

ke CP : Ruth Christiana Pasaribu (ruthch6/085145391641) 

      Dewi Fathonah Septya Rahman (dewiftnh_/0823366941832) 

dengan format: 

Nama tim_Nama Ketua_Asal _Universitas 

Contoh: Garuda_Zulfikar Fikri Aziz_Universitas Brawijaya 

10. Peserta yang telah melakukan pembayaran, akan secara resmi terdaftar sebagai 

Peserta KOMBAT 2019. 

 

 

  



 

 

PENILAIAN 

Penilaian dalam KOMBAT 2019 mencakup: 

1. Isi (40%) 

Isi adalah logika argumentasi yang disampaikan oleh para pembicara, terlepas dari gaya 

bicaranya. Isi dinilai dari kekuatan logika, relevansi argumen, dan penggunaan data-data yang 

terkait dengan topik yang debat. Sanggahan terhadap argumentasi lawan juga memiliki bobot 

yang sama dengan argumen, namun harus dibuktikan logika serta relevansinya.  

2. Gaya/Penyampaian (30%) 

Gaya/Penyampaian adalah cara pembicara menyampaikan argumentasinya, 

menyangkut bagaimana pembicara mengontrol sikap tubuh, volume suara, kontak mata, dan 

variasi ekspresi untuk membuat pidatonya menarik dan enak didengarkan. 

3. Strategi (30%) 

Strategi menyangkut bagaimana pembicara memanfaatkan waktu yang diberikan 

dengan baik dan menggunakan strategi pembelaan dan perlawanan dengan baik. Struktur 

penyampaian isi argumentasi dan sanggahan juga termasuk dalam strategi. 

Secara individu, penilaian debat berdasarkan pada ketentuan berikut: 

67 : Pendebat tidak berbicara sama sekali 

68-69 : Pendebat berbicara tetapi pidatonya tidak berbobot 

70-73 : Substansi argument berbobot tetapi struktur tidak jelas 

74 : Substansi dan struktur pidato hampir lengkap 

75 : RATA-RATA (struktur lengkap, tugas terpenuhi, respon cukup, menerima/memberi 

interupsi, argument jelas meskipun terdapat kekurangan) 

76 : Argumentasi setingkat lebih tinggi di atas rata-rata 

77-79 : Struktur lengkap, ide revolusioner 

80-81 : Nilai yang layak untuk tim di babak final 

82-83 : Sempurna 

 



 

 

Untuk pembicara simpulan adalah sebagai berikut: 

33,5 : Pendebat tidak berbicara sama sekali 

34-34,5 : Pendebat berbicara tetapi pidatonya tidak berbobot 

35-36,5 : Substansi argument berbobot tetapi struktur tidak jelas 

37 : Substansi dan struktur pidato hampir lengkap 

37,5 : RATA-RATA (struktur lengkap, tugas terpenuhi, respon cukup, menerima/memberi 

interupsi, argument jelas meskipun terdapat kekurangan) 

38 : Argumentasi setingkat lebih tinggi di atas rata-rata 

38,5-

39,5 

: Struktur lengkap, ide revolusioner 

40-40,5 : Nilai yang layak untuk tim di babak final 

41-41,5 : Sempurna 

 

  



 

 

TIMELINE KEGIATAN 

 

Pendaftaran       : 10 Mei 2019 s.d 25 Agustus 2019 

Pembayaran      

● Gelombang 1 (Rp 175.000/tim)  : 11 Mei 2019 s.d 6 Juli 2019 

● Gelombang 2 (Rp 200.000/tim)  : 7 Juli 2019 s.d 25 Agustus 2019 

Penutupan Pendaftaran     : 25 Agustus 2019 

Technical Meeting      : 14 September 2019 

Hari Pertama KOMBAT 2019*   : 14 September 2019 

Hari Kedua KOMBAT 2019*    : 15 September 2019 

 

(*dapat berubah sewaktu-waktu)  



 

 

SUSUNAN ACARA 

Sabtu, 14 September 2019 

1. Technical Meeting 

2. Pembukaan 

3. Plotting mosi dan pembagian pro kontra 

4. Babak penyisihan sesi 1 

5. Babak penyisihan sesi 2 

6. Penutupan 

Minggu, 15 September 2019 

1. Pembukaan 

2. Babak penyisihan sesi 3 

3. Babak perempat final 

4. Pembagian mosi impromptu  

5. Babak semifinal 

6. Babak perebutan juara 3 

7. Babak grandfinal 

8. Awarding  

 

 

 

 


