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KONTRAK Technical Meeting (TM)

1. Peserta TM merupakan perwakilan dari masing-masing tim yang 

berasal dari unsur peserta, pembina, pelatih atau pihak yang 

ditunjuk.

2. Peserta TM memiliki hak bertanya dan meminta keterangan 

terhadap seluruh pembahasan dalam TM.

3. Peserta TM yang tidak dapat hadir dalam acara TM, wajib 

menyetujui hal-hal yang telah disetujui dalam TM.

4. Apabila peserta TM pulang sebelum waktu TM ditutup dan tidak 

kembali lagi, maka dianggap menyetujui hasil TM yang telah 

disepakati.

5. Peserta TM wajib menjaga suasana dan kondisi TM yang kondusif.

6. Panitia VW 3 berhak menegur peserta TM yang membuat 

keributan dan menimbulkan suasana yang kurang kondusif.



7. Tata cara bertanya peserta TM :

• Penanya menyampaikan nama terang dan asal sekolah.

• Penanya berhak menyampaikan timbal balik (feedback) dengan

persetujuan panitia.

8. Sistem pertanyaan dengan sistem sesi/termin, dan setiap sesi/termin

terdiri dari 3 pertanyaan.

9. Setiap sesi pertanyaan, hal yang ditanyakan sesuai dengan tema yang 

sedang didiskusikan, di luar itu akan dijawab di akhir sesi pertanyaan.

10. Apabila tidak ada lagi pertanyaan, kritik ataupun saran, maka hasil 

technical meeting dianggap telah disepakati oleh seluruh peserta TM.

11. Hasil TM yang telah disepakati, ditandatangani oleh seluruh peserta

TM sebagai tanda bahwa seluruh peserta kegiatan VW 3 wajib

menerima dan melaksanakan hasil TM.

12. Hasil TM yang telah disepakati akan diupload di website dan sosial

media Volunteer Week III.



KETENTUAN UMUM VW III
A. Peserta

1. PMR Wira yang berasal dari SMA atau sederajat

2. PMR Madya yang berasal dari SMP atau sederajat

B. Peserta kegiatan merupakan anggota PMR dari masing-masing

sekolah, dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota atau Surat 

Keterangan Anggota PMR.

C. Pihak yang terdaftar sebagai peserta yaitu yang TELAH 

melengkapi syarat administrasi pendaftaran.

D. Setiap sekolah maksimal mengirimkan 1 tim.

E. Peserta Kegiatan berjumlah 11 orang dan 2 orang Pendamping

Tim yang dapat berasal dari unsur pembina, pelatih, atau orang 

yang ditunjuk pihak sekolah untuk mendampingi Tim PMR 

tersebut.



F. Syarat Pendaftaran Peserta Kegiatan antara lain :

• Formulir Pendaftaran hardcopy dan softcopy yang dikirim lewat

email VW 3 (vwyvc.ksr@gmail.com)

• Foto peserta ukuran 3x4 berwarna

• Fotocopy Kartu Tanda Anggota (KTA) atau Surat Keterangan anggota

PMR sekolah tersebut

• Surat Tugas dari Kepala Sekolah untuk mengikuti kegiatan.

• Kontribusi : 

PAKET 1 Rp 200.000,00 (sertifikat, buku panduan, cocard, 

souvenir sekolah, stiker, kujungan wisata); 

PAKET 2 Rp 530.000,00 (makan 5 kali untuk 11 orang, 

sertifikat, buku panduan, cocard, souvenir sekolah, stiker, 

kujungan wisata)

*)setiap kontingen dapat memilih salah satu paket

G. Urutan Lomba sesuai dengan urutan Daftar Ulang pada hari Jumat, 27 

Desember 2013 yang dibuka pada pukul 10.00-15.00 WIB di Student 

Center UNS.



B. Bagi pendaftar yang syarat administrasi pendaftaran belum 

lengkap, masuk dalam peserta waiting list.

C. Batas waktu kelengkapan pendaftaran hari Sabtu, 7 Desember 

2013 pukul 23.59 WIB.

D. Apabila pada hari Sabtu, 7 Desember 2013 pukul 23.59 WIB 

peserta waiting list belum melengkapi pemberkasan dan kuota 

belum penuh, maka panitia akan memperpanjang waktu untuk 

melengkapi pemberkasan hingga 5 hari setelah TM.

E. Peserta waiting list yang tidak masuk dalam list peserta 

kegiatan, biaya pendaftaran dan berkas pendaftaran akan 

dikembalikan.



PELAKSANAAN KEGIATAN VW III

Hari : Jumat – Minggu 

Tanggal : 27 – 29 Desember 2013

Tempat : Gedung FKIP Kampus UNS

Tempat menginap : 

• Gedung E FKIP UNS (untuk 13 orang)

• Asrama Mahasiswa atau Hotel yang 

direkomendasikan (biaya dan transport 

ditanggung peserta)



Rundown Acara VW III
WAKTU ACARA TEMPAT

JUMAT, 27 DESEMBER 2013

10.00-15.00 Daftar Ulang Peserta Studet Center

15.00-17.30 Opening Ceremony Stadion 

17.30-19.00 Ishoma Student Center 

19.30-22.00 Welcome Celebration Student Center

22.00 Istirahat Gedung E FKIP

SABTU, 28 DESEMBER 2013

04.00 – 06.00 MCK, sholat Gedung E FKIP

06.00 – 07.00 Makan Gelora pendidikan 

07.00 – 07.30 Persiapan lomba Gelora pendidikan

07.30-08.00 Pengkondisian peserta ke tempat lomba Masing-masing Tempat Lomba

08.00 – 17.30

Lomba Volunteer Week and Youth Volunteer Competition III 

(PP, PK, PRS, MADING dan DEBAT)

PP: gedung B FKIP

PK: gedung D FKIP

PRS: gedung C FKIP

DEBAT: gedung C FKIP

MADING: gedung D FKIP

17.30 – 19.30 Ishoma dan persiapan pensi Gelora Pendidikan

19.30-22.00 Pentas Seni Gelora Pendidikan

22.00 Peserta istirahat Gedung E FKIP 

MINGGU, 29 DESEMBER 2013

04.30-06.00 MCK Gedung E FKIP

06.00 – 06.30 Senam Pagi Gelora Pendidikan

06.30-07.30 Morning milk dan sarapan Gelora Pendidikan

07.30 – 12.00 Karya wisata ke Sangiran Sangiran, Sragen 

07.30 - 12.00

Peserta non-karyawisata berkumpul:

a. Baksos di Griya PMI dan wisata ke Cenderamata Javenir 

b. Futsal persahabatan

Depan Gedung B

Lapangan FKIP

08.00 – 10.00 Evaluasi Lomba (perwakilan per mata lomba) Gedung FKIP

12.00 – 13.00 Ishoma dan Persiapan Pulang Gelora Pendidikan 

13.00-15.00 Pengumuman Pemenang + Closing Ceremony Student Center



PERATURAN UMUM VW III

KEWAJIBAN :

A. Peserta diwajibkan untuk mengikuti seluruh rangkaian acara 

Volunteer Weeks and Youth Volunteer Competition III (VW III) dan 

wajib menginap dari hari Jumat, 27 Desember 2013.

B. Peserta diwajibkan untuk selalu menjaga kebersihan, ketertiban, 

keamanan dan kenyamanan selama rangkaian acara berlangsung.

C. Setiap tim diwajibkan membawa minimal tiga trash bag dan tiap 

orang diwajibkan membawa payung atau jas hujan.

D. Bagi peserta yang beristirahat di Asrama Mahasiswa atau hotel 

yang direkomendasikan panitia, hanya diperbolehkan kembali ke 

tempat menginap di waktu beristirahat atau tidur.



E. Peserta diwajibkan untuk tepat waktu dalam mengikuti seluruh 

rangkaian acara VW.

F. Peserta diharuskan hadir di lokasi lomba 15 menit sebelum lomba 

dilaksanakan.

G. Selama lomba, peserta hanya diperbolehkan berada di area lomba 

masing-masing yang telah ditentukan panitia.

H. Peserta akan mendapatkan 3 kali pangggilan peringatan untuk 

menghadiri lomba. Apabila tidak kunjung dipenuhi maka dianggap 

gagal dalam menjalani lomba yang akan diikuti dan tidak 

mendapatkan nilai.

I. Segala informasi mengenai VW dapat ditanyakan kepada LO 

masing-masing kontingen atau langsung kepada pusat informasi 

VW.



LARANGAN

A. Peserta dilarang untuk keluar masuk area acara VW tanpa seizin 

LO.

B. Peserta laki – laki dilarang berkunjung ke ruang penginapan

perempuan, begitu pula sebaliknya.

C. Peserta dilarang menggunakan kata-kata yang mengandung unsur

SARA, dan menjelek-jelekan peserta lain.

D. Peserta tidak diperkenankan membuang sampah sembarangan di 

seluruh area yang didatangi oleh peserta.

E. Peserta dilarang melepaskan tanda pengenal (cocard peserta) 

selama kegiatan berlangsung. 

F. Peserta dilarang membawa handphone, laptop, Tablet, ipad atau 

alat komunikasi lainnya ke dalam ruang isolasi dan ruang lomba.

G. Pendamping tim tidak diperkenankan mendampingi peserta lomba 

ke area lomba dan ke ruang isolasi.



DESKRIPSI KEGIATAN

A. LOMBA (KOMPETISI)

1. Kategori SMP (PMR Madya) : TRILOMBA Palang Merah (PP, PK dan PRS) 

dan Lomba Pendukung (MADING 3D)

2. Kategori SMA (PMR Wira) : TRILOMBA Palang Merah (PP, PK, dan PRS)

dan Lomba Pendukung (Debat)

B. Morning Milk dan Senam Sehat

C. Futsal Persahabatan : perwakilan 2 orang laki-laki setiap tim

D. Kunjungan Wisata ke Situs Purbakala Sangiran : perwakilan 2 orang 

setiap tim

E. Bakti Sosial ke Griya PMI (Rehabilitasi Pasien Gangguan Jiwa) dan 

kunjungan ke Toko Cenderamata Javenier : perwakilan 1 orang setiap 

tim

• setiap tim diwajibkan menyumbangkan pakaian dalam baru dewasa

untuk pria atau wanita, dan pakaian bekas dewasa layak pakai

masing-masing minimal 5 buah) 



G. Pentas Seni

Peserta dapat mendaftar sebagai pengisi pentas seni dengan kuota 

10 tim, pendaftaran dibuka hingga tanggal 14 Desember 2013 (CP : 

085642203458)

H. Evaluasi Lomba : perwakilan 1 orang setiap mata lomba

I. Tim Favorit 

Penilaian berdasarkan angket yang disebarkan kepada tim lain dan 

panitia, serta nilai tambah dari tim yang tampil pentas seni.



LOMBA

A. TRILOMBA

1. Pertolongan Pertama (PP)

2. Perawatan Kedaruratan di Rumah 

(PK)

3. Pendidikan Remaja Sebaya (PRS)

B. LOMBA PENDUKUNG

• Madya : MADING 3D

• Wira : DEBAT



DEWAN JURI

Unsur juri terdiri dari relawan yang telah mendapat 

rekomendasi dari:

• PMI Pusat

• PMI Provinsi Jawa Tengah 

• PMI Kota Surakarta 

• Juri lain yang Kompeten di Bidangnya

*) Juri bukan merupakan pelatih dari sekolah manapun 

dan kompeten dibidangnya (terspesialisasi).



KEJUARAAN
A. JUARA UMUM

• Juara umum akan memperoleh trophy bergilir, sertifikat tim

dan hadiah tambahan

• Penentuan juara umum berdasarkan perolehan poin pada

TRILOMBA (80 %) dan Lomba Pendukung (20 %).

• Tim yang hanya mengikuti salah satu lomba dari Trilomba

maupun Lomba Pendukung, tidak berhak mendapatkan juara

umum.

B. TRILOMBA

• Trilomba memperebutkan juara I, II, dan III dan akan

memperoleh trophy dan sertifikat juara.

• Penentuan juara menggunakan akumulasi dari point PP, PK, 

dan PRS. Dengan persebaran sebagai berikut :



1. Pertolongan Petama (40 %)

Lomba Pertolongan Pertama memperebutkan juara I, II, III, 

harapan I, II, III ; masing-masing  akan memperoleh medali 

dan sertifikat juara. 

2. Perawatan Kedaruratan di Rumah (35 %)

Lomba Perawatan Kedaruratan di Rumah memperebutkan 

juara I, II, III, harapan I, II, III ; masing-masing  akan 

memperoleh medali dan sertifikat juara. 

3. Pendidikan Remaja Sebaya (25 %)

Lomba PRS memperebutkan juara I, II, III, harapan I, II, III ; 

masing-masing  akan memperoleh medali dan sertifikat juara.

C. LOMBA PENDUKUNG : MADING 3D (Madya) & DEBAT (Wira)

MADING 3D dan DEBAT memperebutkan juara I, II, dan III yang 

akan memperoleh trophy dan sertifikat juara.



Lain-lain

• Setiap tim membawa minimal 2 alas tidur

• Bagi peserta dan pendamping tim yang ingin menginap 

di asrama mahasiswa atau hotel yang direkomendasikan 

panitia, ditunggu konfirmasinya hingga 10 Desember 

2013

• Setiap tim membawa 1 buah souvenir/cenderamata 

dari sekolah masing-masing dengan ketentuan harus 

buatan tangan (handmade)

• Disarankan untuk membawa : senter, rol kabel, obat 

pribadi



PETUNJUK TEKNIS

Volunteer Week III
LOMBA PMR MADYA dan WIRA 

Se-Pulau Jawa



Pertolongan Pertama

A. MADYA

1. PP diikuti oleh 4 orang, dengan 3 orang sebagai

penolong dan 1 orang sebagai korban

2. Penentuan pemeran dan tugas sebagai korban diundi

oleh panitia

3. Peserta yang bertugas sebagai korban mengerjakan soal 

teori yang hasilnya akan dijumlah dengan nilai praktik

4. Soal teori terdiri dari 30 soal pilihan berganda, 

dikerjakan dalam waktu 15 menit

5. Waktu keseluruhan PP selama 15 menit, terdiri dari: 1 

menit pembacaan soal, 10 menit pertolongan, dan 4 

menit evaluasi.



6. Waktu dimulai ketika LEADER mengatakan “SIAP” dan 

diakhiri ketika LEADER mengatakan “SELESAI”

7. Buku Panduan yang digunakan adalah Buku Pedoman 

Pertolongan Pertama edisi kedua cetakan tahun 2009 

penerbit Markas Pusat Palang Merah Indonesia, disesuaikan 

dengan kurikulum PMR Madya

8. Penilaian menggunakan sistem grid sempurna, tidak 

sempurna dan tidak dilakukan

9. Peralatan PP disediakan panitia, kecuali APD

10. Komplain tidak dilayani setelah peserta meninggalkan 

ruangan lomba



B. WIRA

1. Pertolongan Pertama diikuti oleh 4 orang, dengan 3 

orang sebagai penolong dan 1 orang sebagai korban.

2. Penentuan pemeran dan tugas sebagai korban diundi

oleh panitia.

3. Peserta yang bertugas sebagai korban mengerjakan soal 

teori yang hasilnya akan dijumlah dengan nilai praktik.

4. Soal teori terdiri dari 30 soal pilihan berganda, 

dikerjakan dalam waktu 15 menit.

5. Waktu keseluruhan PP selama 20 menit, terdiri dari: 1 

menit pembacaan soal, 15 menit pertolongan, dan 4 

menit evaluasi.

6. Waktu dimulai ketika LEADER mengatakan “SIAP” dan

diakhiri ketika LEADER mengatakan “SELESAI”



7. Buku Panduan yang digunakan adalah buku Pedoman 

Pertolongan Pertama edisi kedua cetakan keempat tahun 

2009 penerbit markas Pusat Palang Merah Indonesia 

(disesuaikan dengan kurikulum PMR Wira)

8. Penilaian menggunakan sistem grid dengan penilaian 

sempurna, tidak sempurna, dan tidak dilakukan.

9. Peralatan PP disediakan oleh panitia, kecuali APD.

10. Komplain tidak dilayani setelah peserta meninggalkan 

ruangan lomba



Perawatan Kedaruratan di Rumah

WIRA

1. Perawatan Kedaruratan di Rumah

diikuti oleh 3 orang, dengan 1 orang 

sebagai narator, 1 orang  pelaku, dan 1 

orang menjadi penderita / si sakit

2. Penentuan pemeran dan tugas sebagai

narator, pelaku 1, dan si sakit diundi

oleh panitia



3. Peserta yang bertugas sebagai korban 

mengerjakan soal teori yang hasilnya 

akan dijumlah dengan nilai praktik

4. Soal teori terdiri dari 30 soal pilihan 

berganda, dikerjakan dalam waktu 15 

menit



5. Waktu keseluruhan PK selama 20 

menit terdiri dari 1 menit pembacaan 

soal, 1 menit persiapan alat, 15 menit 

peragaan, dan 3 menit evaluasi

6. Waktu dimulai ketika NARATOR 

mengatakan “SIAP” dan diakhiri ketika 

NARATOR mengatakan “SELESAI



7. Penilaian menggunakan sistem grid 

dengan penilaian sempurna, tidak  

sempurna, dan tidak dilakukan

8. Buku Panduan yang digunakan adalah 

buku Panduan Perawatan Kedaruratan 

di Rumah yang diterbitkan oleh Kantor 

Pusat Palang Merah Indonesia 

diterbitkan oleh Markas Besar Palang 

Merah Indonesia tahun 2011, 

disesuaikan dengan kurikulum PMR Wira



9. Peralatan disediakan oleh Panitia

10.Komplain tidak dilayani setelah

peserta meninggalkan ruangan lomba



PK MADYA

1. Perawatan Kedaruratan di Rumah

diikuti oleh 3 orang, dengan 1 orang 

sebagai narator, 1 orang  pelaku, dan

1 orang menjadi penderita / si sakit

2. Penentuan pemeran dan tugas sebagai

pelaku dan si sakit diundi oleh panitia



3. Peserta yang bertugas sebagai korban 

mengerjakan soal teori yang hasilnya 

akan dijumlah dengan nilai praktik

4. Soal teori terdiri dari 30 soal pilihan 

berganda, dikerjakan dalam waktu 15

menit



5. Waktu keseluruhan Perawatan 

Kedaruratan di Rumah selama 20 menit 

terdiri dari 1 menit pembacaan soal, 1 

menit persiapan alat, 15 menit 

peragaan, dan 3 menit evaluasi

6. Waktu dimulai ketika NARATOR 

mengatakan “SIAP” dan diakhiri ketika 

NARATOR mengatakan “SELESAI”



7. Penilaian menggunakan sistem grid

dengan penilaian sempurna, tidak  

sempurna, dan tidak dilakukan

8. Buku Panduan yang digunakan adalah 

buku Panduan Perawatan Kedaruratan di 

Rumah yang diterbitkan oleh Kantor 

Pusat Palang Merah Indonesia tahun 

2011, disesuaikan dengan kurikulum PMR 

Madya 



9. Peralatan disediakan oleh Panitia

10.Komplain tidak dilayani setelah peserta 

meninggalkan ruangan lomba



Pendidikan Remaja Sebaya

PMR MADYA

1. Setiap tim mengirimkan 1 orang sebagai

fasilitator.

2. Tidak boleh ada orang tambahan atau

official yang membantu fasilitator saat

lomba berlangsung.



3. Tema PRS yang diangkat antara lain:

• Jejaring Sosial,

• Geng Motor,

• Pornografi,

• Game Online,

• Masturbasi.

Fasilitator memilih salah satu tema yang

disediakan.

4. Waktu yang diberikan untuk ber-PRS selama

15 menit.



5. Waktu dimulai ketika fasilitator

mengatakan SIAP dan diakhiri ketika

fasilitator mengatakan SELESAI.

6. Penilaian menggunakan sistem grid.

7. Panitia menyediakan peralatan berupa:

Flipchart, Spidol, doubletape, dan

whiteboard untuk peralatan lain

disiapkan oleh peserta.



8. Peserta dapat mempersiapkan media

untuk lomba dari rumah masing-masing

9. Media yang digunakan harus murah,

simpel, kreatif, dan non elektronik

10. Audien ditentukan panitia.

11. Komplain tidak dilayani setelah peserta

meninggalkan ruangan lomba



PMR WIRA

1. Setiap tim mengirimkan 1 orang

sebagai fasilitator.

2. Tidak boleh ada orang tambahan

atau official yang membantu

fasilitator saat lomba berlangsung



3. Tema PRS yang diangkat antara lain:

• Married by Accident (MBA), 

• Hedonisme (gaya hidup berlebihan), 

• behel imitasi, 

• diet instan, dan 

• bullying di sekolah. 

Fasilitator memilih salah satu tema yang 

disediakan.

4. Waktu yang diberikan untuk ber-PRS selama 15 

menit.



5. Waktu dimulai ketika fasilitator

mengatakan SIAP dan diakhiri

ketika fasilitator mengatakan

SELESAI.

6. Penilaian menggunakan sistem

grid.



7. Panitia menyediakan peralatan

berupa: Flipchart, Spidol,

doubletape, dan whiteboard untuk

peralatan lain disiapkan oleh

peserta.

8. Peserta dapat mempersiapkan

media untuk lomba dari rumah

masing-masing.



9. Media yang digunakan harus

murah, simpel, kreatif, dan non

elektronik.

10. Audien ditentukan panitia.

11. Komplain tidak dilayani setelah

peserta meninggalkan ruangan

lomba.



PETUNJUK TEKNIS

VOLUNTEER WEEK III

LOMBA PENUNJANG PMR 

MADYA (SMP/MTS)



LOMBA MADING 

1. Peserta adalah PMR Madya yang terdiri dari 3 orang

2. Tema mading adalah “GO GREEN dalam peran relawan 

sebagai agen perubahan”

3. Isi mading inspiratif dan informatif, tidak mengandung 

unsur SARA, pornografi, penghinaan dan kekerasan

4. Mading dibuat dalam bentuk 3 dimensi (panjang x lebar x 

tinggi) ukuran bebas

5. Artikel pada mading ditulis tangan di tempat perlombaan

6. Mading dibuat di tempat perlombaan dengan waktu yang 

diberikan selama 240 menit (4 jam)



7. Selama perlombaan peserta diwajibkan membawa ID Card 

lomba, menjaga ketertiban dan dilarang membuat

keributan

8. Bahan mading harus mengandung bahan-bahan yang dapat

didaur ulang dan tidak diperkenankan menggunakan

Styrofoam dalam pengerjaan mading

9. Panitia hanya menyediakan kertas koran sebanyak 2 lembar 

dan harus dipakai sebagai bagian dari mading

10. Mading dibuat semenarik mungkin

11. Isi mading tidak boleh menyimpang diluar tema yang sudah

ditentukan

12. Alat dan bahan yang disiapkan peserta berupa: alat tulis, 

gunting, cutter, lem, dan aksesoris lainnya yang dianggap

perlu



13. Keputusan panitia dan dewan juri bersifat mutlak dan tidak

dapat diganggu gugat

14. Kriteria Penilaian:

• Isi (Kesesuaian dengan tema)

• Bahasa, pilihan kata, dan gaya penulisan

• Kreatifitas

• Artikel dapat terbaca dengan jelas

15. Rubrik yang wajib di dalam mading:

• Artikel berupa gagasan mengenai peran relawan PMI 

sebagai agen perubahan dalam bidang lingkungan

• Isu-isu kesehatan akibat dari perubahan lingkungan

terkini

• Tips tentang berperilaku hidup sehat remaja

• Info alat-alat yang dapat digunakan sebagai PP alternatif



16. Rubrik tambahan:

Peserta menentukan 2 rubrik tambahan sesuai kreatifitas 

masing-masing

Keterangan Sanksi :

 Sanksi diskualifikasi : pada poin 1,2,4,5,8 dan 9

 Sanksi berupa pengurangan poin : pada poin 3,12,15 dan 16



Petunjuk Pelaksanaan

LOMBA DEBAT 

VOLUNTEER WEEK AND YOUTH VOLUNTEER 

COMPETITION III



Sistematika Lomba

1. Setiap tim terdiri dari 3 orang

2. Seluruh tim akan melalui dua kali babak penyisihan

dalam 4 line yang berbeda.

3. Debat akan dilaksanakan dengan sistem terbuka

4. 2 tim terbaik dari masing-masing lain akan melaju ke

babak quarter final dimana akan diberlakukan sitem

knock out untuk mendapatkan juara 1 dan 2

5. Juara 3 akan ditentukan berdasar poin yang diberikan

juri pada babak semi final



6. Sebelum lomba dimulai pada hari jumat 27 Desember

2013 pukul 19.00 setiap tim dari masing- masing

kontingen akan melalui babak pra-penyisihan.

7. Setiap tim akan mempresentasikan pendapatnya

kepada juri akan isu-isu terkini yang ada di masyarakat.



TEKNIS BERDEBAT
1. Masing-masing tim akan diberikan waktu 5 menit untuk membangun

argumen sebelum debat dimulai

2. Debat akan dilaksanakan selama 10 menit. Dengan sistematika sebagai

berikut :

• Tim pro akan diberikan waktu maksimal 2 menit untuk menyampaikan

argumennya. Selama waktu 2 menit tersebut baik salah satu ataupun

ketiga pembicara berhak menyampaikan argumennya.

• Jika telah selesai menyampaikan argumen, tim harus mengangkat bendera

untuk menandai akhir gilirannya, pada saat yang sama giliran tim lawan

dimulai.

• Tim kontra kemudian diberikan waktu 2 menit untuk menyanggah

argumen lawan dan menyampaikan argumen ketidaksetujuan terhadap

mosi.

• Setelah giliran tim kontra selesai giliran kembali kepada tim pro, dst

3. Setelah waktu 10 menit berakhir, salah satu pembicara dari kedua tim

akan diberikan waktu masing-masing 2 menit untuk memberikan kesimpulan



4. Pembicara dari masing-masing tim tidak diperkenankan

untuk menyampaikan argumen lebih dari 2 menit dan tim

yang setelah dijumlah penggunaan waktunya lebih dari 6

menit, akan dikurangi poinnya (1 detik = 1 poin)



MOSI
1. Mosi yang akan diperdebatkan terdiri dari mosi persiapan (yang

telah diberitahukan sebelumnya) dan mosi improptu

(diberitahukan 5 menit sebelum debat dimulai)

2. Pantia memiliki kewenangan penuh untuk menampilkan mosi

persiapan pada babak manapun.

3. Mosi debat melingkupi tema kesehatan, pendidikan dan sosial-

lingkungan

4. Dalam setiap pertandingan mosi akan diberikan dalam bentuk

paket (berisi 3 mosi) untuk selanjutnya dibuat prioritas

berdasarkan pilihan kedua tim yang akan berdebat

5. Mosi persiapan untuk babak penyisihan dapat di download pada

www.ksruns.wordpress.com/volunteer-week/ atau di Facebook :

Volunteer Week III

http://www.ksruns.wordpress.com/volunteer-week/


PENILAIAN

1. Aspek-aspek yang akan dinilai antara lain :

• Ketajaman analisis mosi

• Konsistensi dan kebenaran isi argumen

• Data dan fakta pendukung argumen

• Waktu penyampaian argumen

• Respon (bantahan) terhadap argumen lawan

• Tata cara penyampaian argumen

• Etika

• Kerjasama/pembagian argumen

• Sistematika penyampaian argumen

2. Pemilihan tim yang akan lolos ke babak quarter final tidak

didasarkan pada nilai kemenangan tetapi dari poin yang diberikan

oleh juri



PERATURAN LOMBA DEBAT
1. Peserta harus datang maksimal 5 menit sebelum debat dimulai.

2. Kelompok yang tidak datang/ pesertanya tidak lengkap sampai

pada 5 menit sebelum debat dimulai akan dinyatakan kalah.

3. Peserta akan diberikan waktu 5 menit untuk membangun

argumen dan selama waktu tersebut sampai dengan berakhirnya

debat peserta tidak diperkenankan untuk : membawa hp, laptop

atau alat pencari informasi lainnya. Kecuali materi yang telah di

bawa dalam bentuk print out, buku, dsb yang telah disetujui

panitia. Peserta juga tidak diperkenankan untuk bicara selain

kepada anggota kelompoknya dan panitia perlombaan

4. Etika berdebat termasuk salah satu bahann penilaian juri. Selama

berdebat peserta dilarang :

• Menyampaikan argumen yang mengandung SARA

• Mengeluarkan kata-kata kasar

• Menuding wajah, melakukan penyerangan pribadi (baik melalui

kata-kata ataupun tindakan) maupun tindakan provokatif lainnya.



5. Penonton diharap tenang selama debat berlangsung

6. Penontonn dilarang memberikan petunjuk (clue)

apapun kepada peserta debat pada saat waktu

membangun argumen telah dimulai sampai waktu debat

selesai

7. Pelanggaran terhadap peraturan tersebut diatas akan

dikenakan sanksi yang bervariasi tergantung pada jenis

pelanggaran yang dilakukan (mulai dari dikurangi poinnya

hingga dinyatakan gugur)

8. Juri berhak mengingatkan dan atau menghentikan

debat jika terdapat pelanggaran selama debat

berlangsung

9. Keputusan juri tidak dapat di gangu gugat



POIN JUARA UMUM

1. Lomba debat ini menyumbangkan poin 20 % dalam 

penentuan juara umum, dengan rincian : 

• Juara I 500 POIN

• Juara II 400 POIN

• Juara III 300 POIN

• Lolos semifinal 250 poin

• Lolos quarter final 200 poin

• Peringkat 3 di masing-masing ruang penyisihan 150 

POIN

• Peringkat 4 di masing-masing ruang penyisihan 140 poin 

dst



SEKIAN

TERIMA KASIH





Selamat Bertanding! 


