1. CABANG DEBAT BAHASA ARAB
A. Ketentuan Umum
a. Setiap Perguruan Tinggi hanya boleh mengirimkan satu tim.
b. Satu tim terdiri dari dua debater.
c. Debater adalah mahasiswa aktif di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam
Negeri di Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa
(KTM) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku.
d. Anggota tim tidak boleh diganti dengan alasan apapun.
e. Debat disampaikan dalam bahasa Arab Fushah dengan menggunakan
nalar dan argumentasi yang logis, serta tidak mengandung unsur SARA.
f. Debater tidak boleh melafalkan ayat dan atau hadits.
B. Waktu dan Tempat
a. Waktu perlombaan pada tanggal 16 s.d 21 Juli 2019.
b. Tempat perlombaan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Ruang
perlombaan akan diumumkan melalui website pionir.uin-malang.ac.id
pada tanggal 8 Juli 2019.
C. SistemPerlombaan
Sistem perlombaan menggunakan British Parliamentary (BP). Pada setiap
sesi, terdapat 4 tim yang bertanding; Opening Government (OG), Closing
Government (CG), Opening Opposition (OO), dan Closing Opposition (CO).
Adapun urutan pembabakan sebagai berikut :
a. Babak Penyisihan (preliminary round).
Terdapat 3 babak penyisihan dengan perkiraan jumlah tim maksimal 58
tim dari seluruh PTKIN, selanjutnya dari 58 tim diambil 16 tim terbaik
berdasarkan victory point dan total score untuk menuju babak perempat
final.
b. Babak Perempat Final (Quarterfinal round).
Babak ini menggunakan sistem gugur, artinya tim hanya melakukan
sekali perdebatan. 16 tim yang berdebat akan dibagi dalam empat
ruangan dan diambil 2 tim terbaik dari masing-masing ruangan untuk
maju ke babak semifinal.
c. Babak Semifinal (semifinal round).
Babak ini akan mempertemukan 8 tim terbaik yang terbagi dalam dua
ruangan dan 2 tim terbaik dari masing-masing ruangan akan maju ke
babak grand final.

d. Babak Final (grand final round).
Babak ini merupakan babak puncak yang mempertemukan 4 tim terbaik
untuk memilih juara 1, 2, dan 3.
D. Mekanisme Penilaian
a. Penilaian

ditentukan

berdasarkan

aturan

dalam

sistem

British

Parliamentary (BP);
b. Penilaian mengikuti skala berikut:
Grade

Mark

Meaning

A

90-100

Excellent

B

80-89

Above average

C

70-79

Average.

D

60-69

Below average.

E

50-59

Poor

E. Motion (tema debat)
a. Motion dalam perlombaan terdiri dari preparedmotion dan impromptu
motion.

Prepared

motion

akan

diumumkan

satu

bulan

sebelum

pelaksanaan lomba dan terbagi dalam 5 kategori, yaitu politik, ekonomi,
sosial/budaya, pendidikan, dan lingkungan. Sementara itu, impromptu
motion akan diumumkan pada hari-H perlombaan.
b. Prepared motion digunakan di dua kali babak penyisihan (preliminary
round), babak perempat final (quarterfinal round), dan babak final (grand
final round), sedangkan impromptu motion digunakan di satu kali babak
penyisihan (preliminary round) dan babak semifinal (semifinal round).
F. Lain-lain
Hal-hal yang belum tercantum dalam ketentuan ini akan ditentukan pada
waktu technical meeting pada tanggal 15 Juli 2019 pukul 10.00 WIB s.d
12.00 WIB.

