
 

 

PENDAFTARAN PESERTA 
KETENTUAN UMUM 

 

1. Pendaftar mendaftarkan diri via Online melalui website KRISTAL 9 AL-MULTAZAM 

dengan mengisi google form. 

2. Pendaftaran bisa dilakukan secara langsung dengan cara datang ke kantor 

kesekretariatan KRISTAL 9 dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan dan 

akan dibuka dari tanggal 7 januari  2020 s.d. 4 Februari 2020. 

3. BIAYA PENDAFTARAN GRATIS  

4. kami membuka donasi untuk palestina, Yang dapat di transfer melalui No. Rekening a.n 

PENSANTREN AL – MULTAZAM bank Syariah mandiri 7007539341 

5. Bukti transfer dikirim via whatsapp dengan keterangan lomba yang diikuti. 

6. Pendaftaran via online mulai dibuka pada tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan 

tanggal 4 Februari 2020 selama kuota perlombaan belum terpenuhi. 

7. Setiap peserta hanya boleh mengikuti satu lomba. 

8. Konfirmasi penggantian peserta atau pembimbing bisa dilakukan paling lambat 3 hari 

sebelum technical meeting. 

9. Setiap pendaftar yang telah resmi menjadi peserta KRISTAL IX akan dimasukkan ke grup 

whatsapp perlomba sebagai lini komunikasi. 

10. Hal-hal yang belum tercantum dan perubahan dalam ketentuan lomba akan disampaikan 

melalui website dan ketika technical meeting 

 

Contact Person  

❖ 0877-2231-8706 - Ust. Ahmad Mulyana, S.Pd. 

    0897-6635-574 - Usth.Pitriah indriani, S.Pd. 
    0823-1948-7920 - Kesekretariatan 

 

 

TECHNICAL MEETING 
KETENTUAN UMUM 

 

1. Setiap peserta yang mendaftarkan diri harus hadir atau mengirim perwakilan untuk 

mengikuti technical meeting masing-masing lomba pada tanggal 4 februari 2020 pukul 

13.00 s.d. selesai di Pondok Pesantren Terpadu Al-Multazam Kampus 1, Desa Maniskidul, 

Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. 

2. Setiap sekolah minimal mengirimkan 1 (satu) orang resmi dari sekolah yang 

bersangkutan. 

3. Peserta technical meeting hadir selambat-lambatnya 15 menit sebelum acara 

berlangsung. 

4. Peserta technical meeting yang tidak hadir dianggap menyetujui hasil pertemuan. 

5. Peserta technical meeting berpakaian sopan dan menutup aurat. 

6. Pengundian nomor urut peserta dilakukan pada saat technical meeting. 

7. Hasil dari technical meeting akan diunggah di media social KRISTAL IX dan grup whatsapp 

per lomba. 

8. Untuk info lebih lanjut, dapat menghubungi Contact Person KRISTAL IX dan dengan 

mengunjungi KRISTAL 9 ALMULTAZAM 

 

 



 

 

LOMBA DEBAT BAHASA INDONESIA 
 

Hari, Tanggal : Jum’at, 7 Februari 2020 

Tempat  : Ruang kelas PonPes Terpadu Al-Multazam 1  

Waktu  : 08.00 s.d. selesai 
 

A. KETENTUAN PESERTA 
1. Sekolah yang akan mendaftar berada di wilayah Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten 
2. Peserta adalah siswa/i SMA/SMK/MA yang merupakan perwakilan sekolahnya 

masing-masing. 
3. Setiap sekolah maksimal mengirimkan 2 tim. 
4. Persyaratan pendaftaran sebagai berikut : 

a. Surat  rekomendasi dari sekolah 
b. Formulir pendaftaran 
c. Fotokopi kartu identitas siswa/i (1 lembar/orang) 

5. Pembimbing maksimal 1 orang persekolah. 
6. Setiap sekolah mengirimkan 1 kelompok, yang terdiri dari 3 orang peserta (tim putra 

dan putri terpisah). 
7. Pendaftaran dibuka hanya untuk 24 tim pertama yang mendaftar. 

 
B. PERSYARATAN UMUM 

1. Tim terdiri atas 3 peserta yaitu pembicara pertama, kedua dan pembicara ketiga. 

2. Mosi yang akan diperdebatkan adalah mosi yang diberikan panitia. 

3. Tim pro adalah tim yang setuju terhadap pernyataan mosi debat dan bertugas 

memberikan argumentasi untuk mendukung pernyataan topik tersebut. 

4. Tim kontra adalah tim yang tidak setuju terhadap pernyataan mosi debat dan bertugas 

memberikan argumentasi untuk menentang pernyataan mosi tersebut. 

5. Pembicara adalah salah satu tim yang sedang memaparkan argumennya. 

6. Moderator adalah salah satu panitia yang  bertugas memfasilitasi jalannya 

perdebatan, sekaligus mengawasi jalannya lomba. 

7. Pencatat waktu adalah salah satu panitia yang bertugas mengawasi alur waktu dalam 

perdebatan. 

8. Dewan juri adalah pihak yang mempunyai kewenangan untuk memberikan penilaian 

sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam lomba. 

9. Sistem debat yang digunakan adalah sistem perlemen Asia. 

Evaluasi verbal adalah pertimbangan-pertimbangan penilaian dewan juri mengenai 

hasil debat yang disampaikan secara verbal setelah babak perdebatan selesai. 

10. Penyusun argumen adalah waktu yang diberikan pada tim sebelum debat dimulai 

untuk mempersiapkan materi serta argumen yang akan diperdebatkan. 

 

C. TEKNIS PERLOMBAAN 

1. Tim wajib mengisi daftar hadir yang telah disediakan oleh panitia. 

2. Tim wajib mengenakan nomor urut tim yang disediakan oleh panitia. 

3. Urutan penampilan lomba ditentukan berdasarkan hasil undian yang telah 

dilaksanakan saat technical meeting. 

4. Tim harus hadir diruangan perlombaan 15 menit sebelum dimulai. 

5. Tim yang dipanggil 3 kali, tetapi tidak menampilkan diri tanpa keterangan yang jelas 

dianggap gugur. 

6. Mosi yang akan diperdebatkan adalah. 



 

 

• Pergantian tugas akhir kuliah skripsi menjadi jurnal internasional. 

• Pergantian UN menjadi assement competion dinilai lebih akurat dalam mengukur 

kemampuan siswa. 

• Penenggelaman kapal asing yang tertangkap dilaut Indonesia. 

• Kebijakan impor Indonesia mendatangkan dampak buruk bagi produk nasional. 

• Disinsentive finansial bagi penduduk untuk berurbanisasi kekota besar. 

• Kewirausahaan diusia mudaakan menurunkan semangat mengenyam Pendidikan. 

• Penghapusan seragam dalam duniapendidikan. 

• Latar belakang keluarga menjadi masalah utama Pendidikan. 

• Public speaking merupakan cerminan dari tingkat intelektual seseorang. 

• Eksistensi perguruan tinggi menentukan mutu Pendidikan. 

• Kepemimpinan lebih baik dipegang oleh orang muda berpendidikan daripada orang 

tua perpengalaman. 

• Penggunaan Bahasa ibu pada anak harus menggunakan Bahasa Indonesia. 

• Kurikulum 2013 (K-13) lebih baik daripada kurikulum 2006 (KTSP). 

•  Penggunaan Bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari menunjukan kurangnya 

rasa nasionalisme. 

• Para koruptor di Indonesia harus dihukum mati. 

 

7. Pilihan pernyataan mosi akan ditentukan melalui undian. 

8. Pada setiap pertandingan akan terdapat 2 tim yang akan terbagi menjadi tim pro, tim 

kontra. 

9. Penentuan tim pro, tim kontra, akan dilakukan sebelum pertandingan dimulai. 

10. Sistematika lomba: 

• Babak kualifikasi 

• Babak perempat final 

• Babak semifinal 

• Babak final 

 

D. KETENTUAN TEKNIS 

1. Peserta wajib memakai pakaian sopan, rapi, dan islami selama rangkaian lomba 

berlagsung. 

2. Seluruh pertandingan dilakukan dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik 

dan benar. 

3. Setiap peserta wajib hadir 1 jam sebelum pertandingan dimulai dengan melakukan 

Pendaftaran ulang. 

4. Apabila tidak dapat memenuhi ketentuan butir 3 maka minimal 1 jam sebelum 

pertandingan wajib memberitahukan perihal tersebut kepada panitia. 

5. Setiap peserta tidak diperkenankan membawa catatan dalam bentuk apapun serta 

menggunakan perangkat elektronik selama debat berlangsung. 

6. Setiap peseta yang terbukti melanggr ketentuan butir 5 akan didiskualifikasi dalam 

pertandingan babak tesebut. 

7. Setiap peserta harus memberitahukan urutan pembicara dalam memaparkan 

argument kepada moderator sebelum pertandingan dimulai. 



 

 

8. Setiap peserta pertama dan kedua wajib datang 15 menit sebelum babak pertama 

dimulai. Jika salah satu atau keduanya belum hadir sampai babak pertama dimulai, 

secara otomatis kedua tim tersebut akan menjadi peserta terakhir. 

 

E. WAKTU PELAKSANAAN LOMBA 

1. Waktu pelaksanaan Babak kualifikasi : 

hari,tanggal  : Jumat, 07 Februari 2020 

waktu  : 08.00 -  09.30 WIB 

Tempat  : Ruang kelas Al-Multazam 

2. Waktu pelaksanaan Babak perempatfinal : 

hari,tanggal  : Jum’at, 07 Februari 2020 

waktu  : 09.30-13.30 WIB 

tempat  : Ruang kelas Al-Multazam 

 

3. Waktu pelaksanaan Babak semifinal : 

hari,tanggal  : Jum’at, 07 Februari 2020 

waktu  : 13.30-15.00 WIB 

tempat  : Ruang kelas Al-Multazam 

 

4. Waktu pelaksanaan Babak final : 

hari,tanggal  : Jum’at, 07 Februari 2020 

waktu  : 15.30-16.30 WIB 

tempat  : Panggung Utama Kristal 9 

 

F. SISTEM LOMBA 

1. Sistem debat yang digunakan di lomba ini adalah sistem parlemen Asia mulai dari  

babak kualifikasi sampai babak final. 

2. Dalam setiap petandingan terdiri dari 2 tim,yang akan dibagi menjai tim pro dan tim 

kontra secara bergiliran untuk membawakan satu mosi. 

3. Penentuan tim pro dan tim kontra akan dilakukan sebelum penyusunan argumen. 

4. Setiap tim terdiri dari tiga pembicara ; pembicara pertama, pembicara kedua, 

pembicara ketiga. 

5. Setiap tim dapat melakukan interupsi,dengan toleransi waktu maksimal 30 detik dan 

dibatasi hanya untuk tiga kali inteupsi.  

6. Pertandingan dimulai oleh pembicara pertama tim pro dilanjutkan oleh pembicara 

pertama tim kontra, kemudian dilanjutkan oleh pembicara kedua tim pro dilanjutkan 

oleh pembicara kedua tim kontra,kemudian dilanjutkan oleh pembicara ketiga tim pro 

dilanjutkan oleh pembicara ketiga tim kontra dilanjutkan oleh kesimpulan tim kontra 

lalu dilanjutkan oleh kesimpulan tim pro. 

7. Panitia memberikan sebagian mosi ini kepada peserta pada 1 bulan sebelum hari 

pertandingan. Dan peserta diwajibkan menyusun argumen dari seluruh mosi yang 

telah disediakan sebelum pertandingan berlangsung. 

8. Dari 24 kelompok dibagi menjadi 2 tempat. Peserta yang lolos dari masing-masing 

tempat akan dilombakan kembali dibabak perempatfinal. Peserta yang lolos dibabak 

perempatfinal akan dilombakan kembali dibabak semifinal. Peserta yang lolos dibabak 

semifinal akan dilombakan kembali dibabak final, untuk memperebutkan juara 1, 2, 

dan 3.  



 

 

G. SIKLUS DEBAT 

a. Babak kualifikasi 

Tim pro             Tim kontra 

Pembicara 1(4’)     Pembicara 1(4’) 

Pembicara 2(4’)     Pembicara 2 (4’) 

Pembicara 3(4’)      Pembicara 3 (4’) 

Kesimpulan (1’)     Kesimpulan (1’)          

 

b. Babak perempatfinal 

     Tim pro             Tim kontra 

Pembicara 1(4’)     Pembicara 1(4’) 

Pembicara 2(4’)     Pembicara 2(4’) 

Pembicara 3(4’)     Pembicara 3(4’) 

Kesimpulan (1’)     Kesimpulan (1’)  

 

c. Babak semifinal 

Tim pro              Tim kontra 

Pembicara 1(4’)     Pembicara 1(4’) 

Pembicara 2(4’)     Pembicara 2(4’) 

Pembicara 3(4’)     Pembicara 3(4’) 

Kesimpulan (1’)                                                      Kesimpulan(1’) 

 

d. Babak final  

Tim pro               Tim kontra 

Pembicara 1(4’)     Pembicara 1(4’) 

Pembicara 2(4’)     Pembicara 2(4’) 

Pembicara 3(4’)     Pembicara 3(4’) 

Kesimpulan (1’)                                                           Kesimpulan (1’) 

 

 

 

 

H. MEKANISME DEBAT 

1. Babak Kualifikasi, Perempatfinal, Semifinal, Final. 

Jangka waktu yang dimiliki pembicara dalam menyampaikan argumennya adalah  

sebagai berikut. 

a. Babak kualifikasi  

Pembicara pertama, kedua, dan ketiga diberikan waktu 4 menit, dengan ketentuan: 

1) Pada menit pertama, timekeeper akan memberikan kode berupa 1 kali ketukan  

sebagai tanda pertandingan dimulai.   

2) Pada menit kedua, timekeeper akan memberikan kode berupa ketukan 

sebanyak 1 (satu) kali sebagai tanda bahwa interupsi sudah dapat dilakukan. 

3) Pada menit ketiga, timekeeper akan memberikan kode berupa ketukan 

sebanyak 2 kali sebagai tanda bahwa waktu interupsi telah habis. 

4) Pada menit ketiga, timekeeper akan memberikan kode berupa ketukan 2 kali 

sebagai tanda bahwa pemaparan argumen telah habis.  



 

 

5) Pada menit keempat lewat tiga detik timerkeeper akan memberikan kode 

berupa ketukan secara terus-menerus sampai pembicara menyelesaikan 

pemaparan argumentnya sebagai tanda bahwa pembicara telah melebihi waktu 

yang diberikan. 

b. Babak Perempat final  

Pembicara pertama, kedua, dan ketiga dibeikan waktu 4 menit, dengan ketentuan 

sebagai berikut.  

1) Pada menit pertama, timekeeper akan memberikan kode berupa 1 kali ketukan  

sebagai tanda pertandingan dimulai.   

2) Pada menit kedua, timekeeper akan memberikan kode berupa ketukan 

sebanyak 1 (satu) kali sebagai tanda bahwa interupsi sudah dapat dilakukan. 

3) Pada menit ketiga, timekeeper akan memberikan kode berupa ketukan 

sebanyak 2 kali sebagai tanda bahwa waktu interupsi telah habis. 

4) Pada menit ketiga, timekeeper akan memberikan kode berupa ketukan 2 kali 

sebagai tanda bahwa pemaparan argumen telah habis.  

5) Pada menit keempat lewat tiga detik timerkeeper akan memberikan kode 

berupa ketukan secara terus-menerus sampai pembicara menyelesaikan 

pemaparan argumennya sebagai tanda bahwa pembicara telah melebihi waktu 

yang diberikan. 

c. Babak Semifinal 

Pembicara pertama, kedua, dan ketiga dibeikan waktu 4 menit, dengan ketentuan 

sebagai berikut.  

1) Pada menit pertama, timekeeper akan memberikan kode berupa 1 kali ketukan  

sebagai tanda pertandingan dimulai.   

2) Pada menit kedua, timekeeper akan memberikan kode berupa ketukan 

sebanyak 1 (satu) kali sebagai tanda bahwa interupsi sudah dapat dilakukan. 

3) Pada menit ketiga, timekeeper akan memberikan kode berupa ketukan 

sebanyak 2 kali sebagai tanda bahwa waktu interupsi telah habis. 

4) Pada menit ketiga, timekeeper akan memberikan kode berupa ketukan 2 kali 

sebagai tanda bahwa pemaparan argumen telah habis.  

5) Pada menit keempat lewat tiga detik timerkeeper akan memberikan kode 

berupa ketukan secara terus-menerus sampai pembicara menyelesaikan 

pemaparan argumentnya sebagai tanda bahwa pembicara telah melebihi waktu 

yang diberikan. 

d. Babak Final 

Pembicara pertama, kedua, dan ketiga dibeikan waktu 4 menit, dengan ketentuan 

sebagai berikut. 

1) Pada menit pertama, timekeeper akan memberikan kode berupa 1 kali ketukan  

sebagai tanda pertandingan dimulai.   

2) Pada menit kedua, timekeeper akan memberikan kode berupa ketukan 

sebanyak 1 (satu) kali sebagai tanda bahwa interupsi sudah dapat dilakukan. 

3) Pada menit ketiga, timekeeper akan memberikan kode berupa ketukan 

sebanyak 2 kali sebagai tanda bahwa waktu interupsi telah habis. 

4) Pada menit ketiga, timekeeper akan memberikan kode berupa ketukan 2 kali 

sebagai tanda bahwa pemaparan argumen telah habis.  

5) Pada menit keempat lewat tiga detik timerkeeper akan memberikan kode 

berupa ketukan secara terus-menerus sampai pembicara menyelesaikan 



 

 

pemaparan argumentnya sebagai tanda bahwa pembicara telah melebihi waktu 

yang diberikan. 

 

2. Waktu INTERUPSI 

a. Pada babak kualifikasi, babak semifinal, babak final, peserta diperkenankan 

menyampaikan interupsi diantara menit pertama hingga menit kedua ketika 

pembicara sedang memaparkan argumennya. 

b. Waktu maksimal untuk menyampaikan interupsi adalah 30 detik. 

c. Interupsi yang melebihi batas waktu 30 detik alan dihentikan oleh timekeeper. 

d. Permohonan inteupsi wajib dilekukan dengan cara mengangkat tangan sambil 

berdiri dan mengacapkan “interupsi”. 

e. Interupsi dilakukan atas izin moderator 

f. Setelah diberikan izin oleh moderator sebagaimana dimaksud dalam butir 5, 

interupsi dilakukan sambil berdiri. 

 
 

 

I. PENJURIAN 

1. Dewan juri pada babak kualifikasi terdiri dari 3 orang. 

2. Semua pedebatan dalam lomba ini akan dinilai dan diputuskan oleh Dewan juri. 

3. Putusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak apa diganggu gugat. 

4. Penjurian akan dilakukan dengan memperhatikan 6 (aspek), yaitu : 

a. Kesesuaian wawasan dengan mosi yang telah ditentukan. 

b. Kemampuan berargumen yang logis. 

c. Kemampuan komunikasi dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. 

d. Sikap dan etika. 

e. Teamwork (kejasama anggota). 

f. Bahasa tubuh. 

5. Dewan juri memiliki waktu 10 menit untuk memusyawarahkan hasil tiap pertandingan 

debat. 

6. Selama dewan juri bermusyawarah, peserta dipersilahkan menunggu di luar ruangan 

pertandingan. 

7. Dewan juri akan memberikan evaluasi verbal selama 5-10. menit setelah 

bermusyawarah sebagaimana dimaksud dibutir 6. 

8. Evaluasi verbal sebagaimana dimaksud dalam butir 7 hanya diberikan pada babak 

kualifikasi, final, dan grandfinal. 

 
J. PENDUKUNG 

1. Jumlah pendukung peserta yang diperkenankan untuk menyaksikan jalanya 

pertandingan di kelas sebanyak-banyaknya adalah 5 orang tiap sekolah. 

2. Pendukung dilarang mengganggu jalanya pertandingan. 

3. Pendukung dilarang keluar masuk ruangan lomba sepanjang pembicara sedang 

memaparkan argumennya. 

4. Pendukung yang melanggar ketentuan butir 2 dan 3 akan diberikan peringatan hingga 

dua kali, jika peringatan diabaikan maka pendukung tersebut akan dikeluakan dari 

ruangan lomba. 

 



 

 

K. MOSI 

1. Daftar mosi akan diberikan 1 bulan sebelum pelaksanaan lomba dan dapat dilihat pada 

website resmi KRISTAL 9. 

2. Mosi dari babak penyisihan sampai semifinal akan diambil dari daftar mosi. 

3. Mosi pada babak final dan grandfinal akan diberikan secara mendadak pada saat 

pertandingan akan dimulai. 

4. Mosi yang telah ditentukan bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 

 

L. TATA TERTIB 

1. Setiap peserta tidak diperkenankan emosi yang berlebihan selama pertandingan, 

misalnya membentak-bentak lawan atau pembicara. 

2. Setiap peserta tidak diperkenankan melakukan serangan secara pribadi tehadap 

peserta lainnya selama pertandingan. 

3. Setiap peserta tidak dipekenankan menggunakan bahasa kasar yang tidak senonoh, 

dan atau menyinggung SARA. 

4. Setiap peserta tidak diperkenankan melakukan tindakan yang dapat mengganggu 

konsentrasi peserta lain selama pertandingan, misal memukul-mukul meja. 

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

memaparkan agument sepanjang sinyal tesebut tidak mengganggu jalanya 

perdebatan. 

6. Pembicara tidak diperkenankan berkomunikasi verbal dengan rekan timya selama 

memaparkan argumenya. 

7. Selama pertandingan berlangsung, peserta yang tidak menjadi pembicara 

diperbolehkan untuk melakukan diskusi sepanjang tidak mengganggu jalanya 

perdebatan. 

8. Pelanggaran ketentuan diatas mengakibatkan pengurangan skor. 
 

M. NARAHUBUNG 
Ust. Wahyudi, S. Pd. : 0896-0614-0511 

 

 


