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1. Peserta SD, kelas 5 dan 6 (seluruh Indonesia).

2. Lomba berbahasa Indonesia.

3. Tiap tim terdiri dari 2 orang (dalam sekolah yang sama, kelas boleh berbeda).

4. Setiap sekolah diperbolehkan mengirimkan lebih dari satu tim.

5. Semua lomba akan dijalankan menggunakan aplikasi Zoom. Link akan 

    dikirimkan sesuai jadwal tiap tim.

6. Menyelesaikan pengisian form dan pembayaran pendaftaran.

1. Tim wajib hadir dalam webinar 10 menit sebelum lomba dimulai (sesuai 

jadwal masing-masing).

Lomba terdiri atas 2 babak :
- Babak Penyisihan
- Babak Semifinal & final

1. Babak Penyisihan
- Babak penyisihan terdiri atas 1 (satu) kali pertandingan debat.
- Panitia akan mengumumkan lawan dari tiap tim sebelum pertandingan.
- 10 tim dengan urutan nilai tertinggi dapat melanjutkan ke babak semifinal.
- Urutan nilai ditentukan berdasarkan skor masing-masing tim.
- Jika terdapat nilai skor yang sama, urutan nilai ditentukan berdasarkan 
   margin (rentang nilai).

2. Babak Semifinal dan final
- 10 tim terpilih akan bertanding lagi dengan tema yang berbeda.
- Dalam babak ini, video dokumentasi akan di upload ke Youtube untuk 

menentukan juara favorit.
- Tiga urutan nilai teratas otomatis menjadi juara 1, 2, dan 3.

20 Juli : Penutupan pendaftaran (17.00WIB)

21 Juli : Pengiriman jadwal penyisihan

23-24 Juli : Penyisihan lomba debat.

27 Juli : Pengumuman 10 tim terbaik untuk masuk babak selanjutnya.

    Dan upload youtube untuk mencari juara favorit via like.

1 Agustus : Pengiriman jadwal babak final

3 Agustus : Babak Final

14 Agustus : Penutupan like Youtube (22.00 WIB)

17 Agustus : Pengumuman 1, 2, 3 (juri) dan favorit

JADWAL

KETENTUAN UMUM

KETENTUAN TEKNIS

SISTEMATIKA LOMBA

2. Urutan penampilan lomba ditentukan berdasarkan hasil 

undian yang telah dilaksanakan panitia, setelah tanggal 

pendaftaran berakhir.

3. Guru atau orangtua bisa ikut menyaksikan jalannya lomba 

tapi tidak bisa membantu berbicara atau mengomentari (link penonton 

akan diberikan H-1 pada semua perlombaan).

4. Tim yang tidak tepat waktu akan dinyatakan gugur. Batas tunggu 10 menit.

5. Setiap tim berhak mendapat e-sertifikat. Bagi pemenang juara 1, 2, 3 dan 

juara favorite akan mendapatkan uang tunai, sertifikat dan goodie bag (akan 

dikirim ke alamat yang tertera).



1. Topik debat penyisihan :

 - Belajar o�ine atau online?

 - New normal versi kamu

 - Gadget: kawan atau lawan?

2. Topik debat semifinal dan final :

 - Baca buku cetak itu kekinian/jadul?

3. Tema akan diundi seperti penentuan tim pertandingan.

1. Pakaian tim adalah seragam sekolah.

2. Direkomendasi menggunakan laptop dan headset.

3.  Setiap tim wajib masuk ke Zoom 10 menit sebelum pertandingan.

4.  Setiap tim dilarang melakukan serangan secara pribadi terhadap tim lainnya 

selama pertandingan.

5. Setiap tim dilarang menggunakan bahasa kasar atau mengandung unsur SARA.

6. Setiap tim dilarang melakukan tindakan yang dapat mengganggu konsentrasi 

tim lain selama pertandingan.

7. Pendukung dilarang membantu atau mengganggu jalannya pertandingan.

 

MEKANISME DEBAT

PENILAIAN

TATA TERTIB

1. Alur debat

 - Pembukaan oleh moderator

 - Perkenalan peserta lomba dan dewan juri

 - Sesi 1 : Pemaparan argumen dari setiap tim (masing-masing 5 menit)

 - Sesi 2 : Menjawab pertanyaan dari juri (masing-masing 5 menit)

 - Sesi 3 : Adu argumen dari pertanyaan yang diberikan (total 10 menit)

 - Kesimpulan/penilaian umum dari juri

 - Penutupan oleh moderator

2. Penilaian :

 - Isi materi yang disampaikan

 - Sikap tubuh, penguasaan bahasa, waktu

 - Sistematika argumen, penyajian materi

3. Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat.


