KETENTUAN LOMBA “DISKUSI”
PARADE CINTA TANAH AIR TAHUN 2013
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Lomba Diskusi diikuti tim terdiri dari 3 orang siswa/i SLTA/SMK/MA dari seluruh
Indonesia.
Tema Lomba Diskusi ”Bangkitkan Prestasi, Cintai Indonesia, Hidupkan
Karaktermu“ (Awaken Performance, Love Indonesia and Spark Your character).
Setiap sekolah diperkenankan mengirimkan paling banyak 4 tim Diskusi.
Peserta lomba Diskusi adalah siswa kelas X dan XI SLTA atau sederajat di masing-
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masing provinsi.
Setiap tim Diskusi didampingi oleh 1 orang guru pendamping/pembimbing.
Apabila sebuah sekolah mengirimkan lebih dari 1 tim Diskusi, maka guru
pembimbing juga berlainan.
Peserta lomba Diskusi DAPAT MERANGKAP menjadi peserta lomba artikel yang
diadakan dalam Parade Cinta Tanah Air Tahun 2013, begitu pula sebaliknya.
Pendaftaran peserta Diskusi dilaksanakan melalui Koordinator Daerah Kementerian
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Pertahanan, dengan jumlah peserta Diskusi maksimal 30 tim untuk setiap provinsi.
Tidak diadakan Technical Meeting di setiap kota tujuan. Sebagai pengganti
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technical meeting, setiap peserta diwajibkan mempelajari tata cara/ketentuan
lomba dan contoh format yang bisa diakses melalui Website Desk PPKP Kemhan
(www.d-ppkp.com), yang disediakan di halaman beranda berita untuk Program
Parade Cinta Tanah Air Tahun 2013.
10. Pengambilan Nomor Undian peserta Diskusi akan diadakan pada hari H, Pk. 07.00
– 08.00 waktu setempat bersamaan dengan registrasi ulang seluruh peserta
lomba Diskusi. Usai registrasi, panitia akan memberikan briefing kepada seluruh
peserta sebelum lomba berlangsung.
11. Pada babak penyisihan, akan diambil 5 tim dengan peringkat tertinggi/terbaik,
untuk selanjutnya maju ke babak Semifinal pada hari itu juga.
12. Pada babak semifinal, akan diambil 3 tim terbaik dengan peringkat tertinggi untuk
maju ke babak Final.
13. Setiap Diskusi akan bertanding 2 – 4 tim yang saling berhadapan, dengan dipandu
seorang moderator, dengan durasi Diskusi antara 15 – 30 menit, bergantung
jumlah peserta yang mengikuti Diskusi.
14. Dalam setiap sesi Diskusi, Moderator dan Dewan Juri akan menguji peserta
dengan berbagai pertanyaan yang relevan dan saling dikonfrontasi dengan tim
peserta lain jika dipandang perlu.
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15. Setiap putaran babak penyisihan lomba Diskusi, moderator akan mengajukan
pertanyaan yang sesuai dengan tema, yang tiap pertanyaan akan dibagi dalam 3
(tiga) Bagian atau Segmen:
a.

Segmen Pertama, setiap tim Diskusi akan diminta oleh moderator untuk
menyampaikan sebuah pernyataan (respons/pendapat) awal selama
maksimal 1 menit atas sebuah pernyataan atau pertanyaan yang
diberikan oleh moderator.

b.

Segmen Kedua, moderator mempersilakan Juri untuk melontarkan
pertanyaan ujian kepada masing-masing tim. Tiap tim diberi waktu
maksimal 3 (Tiga) menit untuk menjawab pertanyaan juri tersebut. Tidak
semua juri akan bertanya, hanya diwakilkan kepada salah satu juri di
setiap putaran.

c.

Segmen Ketiga, moderator akan melempar pertanyaan yang akan didiskusikan
secara bebas oleh para peserta, dengan sistem siapa cepat dia mendapat
giliran pertama menjawab. Selanjutnya jika ada jawaban yang berlawanan
antar tim, maka tugas moderator untuk mempertandingkan jawaban-jawaban
tersebut. Durasi Diskusi pada Segmen Ketiga ini secara keseluruhan
berlangsung antara 7 – 10 menit. Saat berlangsung uji argumen bebas antar
tim, moderator akan mengendalikan suasana agar tidak terjadi debat kusir
antar tim yang sedang bertanding. Dewan juri hanya akan menyaksikan dan
sekaligus menilai kualitas argumen dari setiap tim tersebut.

16. Pada babak Semifinal dan Final, sistem Diskusi menggunakan Segmen Kedua.
Langsung dipandu Moderator, Juri tidak perlu lagi bertanya.
17. Setiap pendapat memperoleh apresiasi sama. Tidak ada vonis benar atau salah
dalam berpendapat. Juri akan menilai dari sisi substansi pendalaman masalah dan
logika solusi yang ditawarkan, serta gaya komunikasi yang ditampilkan oleh
peserta. Termasuk soal etika dalam berbicara.
18. Saat sesi Diskusi berlangsung di ruangan, semua peserta (tim-tim yang sudah atau
belum bertanding) diperbolehkan masuk mengikuti jalannya Diskusi.
19. Agar tidak muncul potensi saling menjiplak argumentasi, moderator dan juri akan
menyusun dan melontarkan isu-isu berdasarkan sub tema/topik yang berlainan dari
isu-isu sebelumnya.
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20. Selama Diskusi, para peserta diwajibkan menggunakan bahasa Indonesia yang
baku, dan bukan bahasa daerah apalagi bahasa “gaul”.
21. Dewan Juri sebanyak 3 (tiga) orang (unsur Kemdikbud, Akademisi Perguruan
Tinggi Lokal, dan Unsur lainnya), akan menilai performa para peserta Diskusi.
Parameter penilaian meliputi:
a.

Penguasaan masalah/tema (40%) -> Juri dari Unsur Kemdikbud;

b.

Logika pendapat yang dikemukakan (30%) -> Juri dari Unsur Akademisi
Perguruan Tinggi Lokal;

c.

Penampilan, meliputi Intonasi, gaya bicara, dan etika bicara (30%) -> Juri dari
Unsur lainnya.

22. Panitia akan memberikan hadiah hiburan bagi 3 (tiga) tim pemenang tingkat
provinsi.
23. Keputusan Dewan Juri adalah mutlak dan tidak bisa diganggu gugat.
24. Pemenang Pertama Lomba Diskusi di setiap kota terdiri dari 3 (tiga) orang siswa,
akan diundang ke Jakarta untuk mengikuti Grand Final Lomba Diskusi guna
menentukan pemenang Tingkat Pusat, sekaligus beramah-tamah dengan Menteri
Pertahanan RI. Seluruh biaya perjalanan ke dan dari Jakarta ditanggung oleh
Panitia Lomba.
25. Pemenang Pertama Tingkat Pusat dalam Grand Final Lomba Diskusi akan
memperoleh piagam Menteri Pertahanan RI, dan dana pembinaan.
26. Pemenang lomba diskusi tingkat provinsi dan tingkat pusat pada tahun 2012, tidak
berhak mengikuti lomba tahun 2013, baik secara perorangan maupun dalam
bentuk tim.
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