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KATA PENGANTAR
Pengembangan kompetensi mahasiswa dilakukan secara utuh dalam aspek kognitif,
afektif, dan psikomotorik, serta dalam pengembangan kompetensi tersebut diperlukan
berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas mahasiswa. Salah satu kompetisi akademik
tersebut adalah Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia (KDMI).
Kompetisi debat ini menuntut wawasan yang luas, kemampuan berbahasa yang baik,
dan kemampuan berargumentasi. Kemampuan bahasa yang baik akan meningkatkan
kemampuan komunikasi mahasiswa dalam berinteraksi dengan masyarakat nasional maupun
internasional, sedangkan kemahiran dalam berargumentasi akan meningkatkan kemampuan
mahasiswa untuk membuat keputusan berdasarkan analisis yang logis dan faktual.
Pelaksanaan USA baru pertma kali dilaksanakan pada tahun ini. Berkaitan dengan situasi ini,
maka pelaksanaan USA diselenggarakan dengan cara offline di kampus.
Menyadari pentingnya kompetisi debat bagi peningkatan kualitas lulusan dari
Perguruan Tinggi, Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
mengembangkan kegiatan ini melalui kegiatan Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia
(KDMI). Maka dari itu Universitas Bandar Lampung menyelenggarakan USA (UBL
STUDENT AWARD) agar menjadi ajang positif bagi mahasiswa UBL untuk menunjukkan
kemampuan terbaiknya dalam berpikir kritis dan berkomunikasi, meningkatkan kepercayaan
diri, mengembangkan jejaring antar perguruan tinggi, dan memupuk rasa kesatuan dan
kebanggaan terhadap kebhinekaan bangsa dan budaya. Petunjuk pelaksanaan ini disusun agar
penyelenggaraan USA dapat terlaksana dengan baik. Kepada semua pihak yang membantu
tersusunnya petunjuk pelaksanaan ini kami mengucapkan terima kasih.
Bandar Lampung 6 Mei 2021

Dra. Yulfriwini, M.T
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PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang terdapat pada Undang-Undang Nomor
20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pusat Prestasi Nasional menetapkan pola
pembinaan mahasiswa untuk memberi wadah berkembangnya potensi mahasiswa agar
menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif,
terampil, kompeten dan berbudaya. Salah satu usaha pembinaan tersebut adalah melalui
kompetisi debat, yang telah dirumuskan dalam Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia
(KDMI).
Kompetisi debat Mahasiswa Indonesia merupakan upaya yang utuh dalam membangun
6 C, yaitu collaboration (kerjasama), creativity (kreatifitas), critical thinking (berfikir kritis),
communication (berkomunikasi), citizenship (kewarganegaraan), character (karakter). Dalam
kompetisi debat secara berkesinambungan beberapa unsur dalam 6C dibangun dan
dikuatkan.Terutama bobot tertinggi adalah membangun dan mengembangkan karakter dan
kemampuan berpikir analitis dan kritis mahasiswa.
Kegiatan debat menuntut mahasiswa tidak hanya mampu mengungkapkan ide dalam
bahasa Indonesia, tetapi juga menuntut mahasiswa mampu menguasai pengetahuan global,
menganalisis, membuat judgement, dan meyakinkan publik. Di dalam debat, mahasiswa akan
dihadapkan pada persoalan-persoalan nyata yang dihadapi suatu masyarakat atau bangsa.
Mahasiswa harus mampu menentukan posisi dan meyakinkan publik bahwa posisi mereka
benar dan tepat. Oleh karena itu, debat merupakan media yang tepat dalam melatih
kemampuan negosiasi dan argumentasi mahasiswa.
2. Tujuan
1.1. Meningkatkan daya saing mahasiswa melalui media debat ilmiah.
1.2. Meningkatkan kemampuan Bahasa Indonesia, dan menciptakan kompetisi yang
sehat antar mahasiswa.
1.3. Meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk berpikir kritis, berpikir kreatif,
kemampuan berkomunikasi, kemampuan berkolaborasi, logis dan analitis, sehingga
mahasiswa mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.
1.4. Mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam menyampaikan pendapat secara
logis dan sistematis.
1.5. Memperkuat karakter mahasiswa melalui pemahaman akan permasalahan nasional
dan internasional beserta alternatif pemecahannya melalui kompetisi debat.
3. Sasaran
Sasaran USA adalah semua mahasiswa aktif Program Sarjana di lingkungan Universitas
Bandar Lampung.
4. Penjelasan
1.1. Pendebat adalah 2 (dua) orang peserta yang mengikuti lomba debat
1.2. Dewan Juri adalah seorang juri yang memimpin pengaturan penjurian dan kompetisi
seleksi
1.3. Juri Institusi (juri N1) adalah juri yang berasal dari tim peserta yang harus mengikuti
proses akreditasi penjurian
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MEKANISME KOMPETISI
1. Mekanisme Penjaringan Peserta
1.1. Penjaringan peserta KDMI tingkat nasional berdasarkan atas hasil seleksi yang
dilaksanakan oleh program USA Universitas Bandar Lampung. Pemenang akan
diajukan untuk mewakili universitas ke tingkat Wilayah.
1.2. Untuk seleksi di Universitas, para juri yang berasal dari UBL diberikan wewenang
untuk memilih setiap peserta untuk maju mewakili universitas ke tingkat wilayah
berdasarkan dari Juara 1, 2, dan 3.
1.3. Pemilihan peserta yang maju ke tingkat wilayah diambil per individu dari setiap tim
yang menang.
2. Mekanisme Seleksi Universitas
Mekanisme seleksi harus memeperhatikan hal-hal berikut ini;
2.1. Seleksi Presentasi
Seleksi ini yaitu setiap tim diberikan waktu 7 menit untuk mempresentasikan materi
yang telah disiapkan oleh panitia.
2.2. Seleksi Pro Kontra
Seleksi ini yaitu setiap tim akan diadu dengan tim lainnnya dan pemberian tema pro
atau kontra ditentukan oleh panitia.
2.3. Seleksi Uji Langsung
Seleksi ini yaitu proses dimana juri akan mempersilahkan setiap tim
mempresentasikan 1 mosi yang berasal dari tema yang telah disiapkan oleh juri dan
juri akan mengajukan pertanyaan yang meanyangkut tentang materi yang peserta
presentasikan.
3. Mekanisme Seleksi;
3.1. Semua tim peserta akan diberikan mosi oleh panitia
3.2. Peserta akan diberikan waktu 15 menit untuk mempersiapkan argumennya
3.3. Durasi presentasi per tim adalah selama 7 menit
3.4. Juri akan melakukan penilaian terhadap setiap tim dan akan memilih, menyeleksi
dan juga menentukan tim yang layak untuk mengikuti proses seleksi ke tahap
berikutnya.

4. Ketentuan Umum USA 2021
Pelaksanaan USA Tahun 2021 ini, Universitas Bandar Lampung akan melaksanakan
kegiatan USA (UBL STUDENT AWARDS) dengan metode tatap muka (offline), sehingga
para peserta USA 2021 bisa mengikuti kegiatan kompetisi ini secara langsung.

5. Format Sistem Debat Parlemen Inggris
Sistem yang digunakan dalam KDMI adalah sistem Parlemen Inggris (BP). Sistem ini
adalah sistem yang digunakan dalam World University Debating Championship (WUDC)
atau lomba debat antar perguruan tinggi tingkat dunia.
5.1. Jumlah pendebat
Satu tim terdiri atas dua pendebat. Dalam satu babak debat, terdapat empat tim yang
berdebat dalam satu ruangan
5.2. Mosi
Mosi debat dalam sistem Parlemen Inggris bersifat dadakan (impromptu), yakni
mosi diberikan menjelang perdebatan dimulai. Setiap tim mempunyai masa
penyiapan kasus selama 15 menit.
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5.3. Tabulasi
Semua informasi tim, skor, nama juri, ranking tim, mosi dan proses perlombaan
tercatat di tabulasi dan diberikan kepada peserta.

PESERTA

1. Persyaratan
1.1. Peserta USA adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan Kartu
Tanda Penduduk (KTP).
Peserta USA adalah mahasiswa aktif Universitas Bandar Lampung yang dibuktikan
dengan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) serta berada di lingkungan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
1.2. Satu tim wajib terdiri atas 2 pendebat dan 1 orang juri institusi (N1).
Juri N1 adalah mahasiswa aktif/dosen dari perguruan tinggi asal Pendebat yang
dibuktikan dengan Surat Tugas yang ditandatangani oleh pimpinan perguruan tinggi.
Pendebat adalah mahasiswa aktif Program Sarjana (maksimal semester 6)
1.3. Peserta wajib mengikuti Sosialisasi Debat
Jika ada peserta pada saat pelaksanaan KDMI tingkat nasional sudah lulus atau
melebihi batasan semester yang telah ditentukan diatas, maka yang bersangkutan
harus digantikan oleh peserta yang lain.
2. Pendaftaran
2.1. Setiap peserta dapat mendaftarkan per tim maupun per individu.
2.2. Pendaftar bisa mendaftar dengan cara mengubungi cp (contact person) yang tertera
2.3. Pelaksana seleksi universitas menetapkan 1 Tim perwakilan tingkat universitas
terbaik (juara 1 di tingkat universitas) ke panitia KDMI Tingkat Wilayah.
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JURI DAN PENILAIAN

1. Dewan Juri
Juri di KDMI USA 2021 terdiri atas Ketua Dewan Juri, Wakil Ketua Dewan Juri, dan Juri
Undangan, penunjukan juri tersebut dilakukan oleh:
1.1. Ketua Dewan Juri dipilih oleh Ketua Pelaksana USA 2021.
1.2. Wakil Ketua Juri dipilih oleh PIC Utama KDMI USA 2021
1.3. Juri Undangan dipilih oleh Panitia beserta dosen Universitas Bandar Lampung
2. Kriteria Penilaian
2.1. Isi
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 debat. Sanggahan terhadap argumentasi lawan
juga memiliki bobot yang sama dengan argumen, yang harus dibuktikan logika serta
relevansinya.
2.2. Gaya/Penyampaian
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.
2.3. Strategi
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 sebagai berikut:
67
: Pendebat tidak berbicara sama sekali
68-69 : Pendebat berbicara tetapi pidatonya tidak berbobot
70-73 : Substansi argumen berbobot tetapi struktur tidak jelas
74
: Rata-rata (struktur lengkap, tugas terpenuhi, respon cukup, menerima/memberi
interupsi, argumen jelas meskipun terdapat kekurangan)
75-76 : 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
Format Lembar Penilaian KDMI sebagai berikut:
Tim Pro:
Urutan
Pembicara

Nama
Pembicara

Isi (40%)

Gaya
Penyampaian
(20%)

Strategi
(40%)

Waktu

Total

1
2
3
Kesimpulan
Total Nilai
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Tim Kontra:
Urutan
Pembicara

Nama
Pembicara

Isi (40%)

Gaya
Penyampaian
(20%)

Strategi
(40%)

Waktu

Total

1
2
3
Kesimpulan
Total Nilai
SUSUNAN ACARA DAN JADWAL KEGIATAN

1. Susunan KDMI USA 2021
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

Pembukaan
Seminar penjelasan teknis sistem serta strategi kompetisi perlombaan kepada peserta
Tahap Presentasi
Tahap Pro Kontra
Tahap Uji Langsung
Pengumuman Pemenang Juara 1,2 dan 3
Pemilihan perwakilan ke Tingkat Wilayah oleh Juri
Foto Bersama
Penutupan

5.2 Jadwal Kegiatan KDMI USA 2021
Jadwal kegiatan KDMI USA 2021 adalah:
Mekanisme Pelaksanaan
Tahapan
Sosialisasi Universitas
Pendaftaran
Seleksi Tatap Muka

Tingkat Universitas

• Pengumuman Pemenang
• Pemberian Hadiah
• Pemilihan Tim
Perwakilan Universitas
ke Tingkat Wilayah
Coaching

Seleksi Tingkat Wilayah

Waktu
10 Mei 2021
10-16 Mei 2021
18-19 Mei 20021

20 Mei 2021
20 Mei – 31 May 2021
Juni 2021

PENGHARGAAN
Penghargaan Seleksi KDMI USA 2021 adalah sebagai berikut.
1. Sertifikat bagi peserta dan pemenang Seleksi Tingkat Universitas
2. Piala bagi juara 1,2 dan 3 seleksi Tingkat Universitas
3. Goodie Bag juara 1,2 dan 3 seleksi Tingkat Universitas
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PENUTUP
Pedoman ini digunakan sebagai acuan pelaksanaan Kompetisi Debat Mahasiswa
Indonesia (KDMI) USA Tahun 2021. Pelaksanaan KDMI diharapkan bisa berjalan dengan
lancar dengan dilaksanakannya tata aturan yang sudah tertuang dalam Pedoman ini. Pedoman
KDMI USA 2021 ini diharapkan mampu memberikan informasi yang memadai terkait
kompetisi ini. Dengan selalu mematuhi aturan kompetisi, peserta diharapkan mampu
menyerap dan meningkatkan keterampilan dan nilai-nilai pendidikan melalui kegiatan
KDMI.
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