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Musabaqah Debat Kandungan Al Qur’an dengan Bahasa Inggris (MDBI)
1. Lomba dimulai pada pukul 07:30 Wib
2. Peserta wajib:
a) Peserta harus berada di tempat pelaksanaan lomba 15 menit sebelum lomba dimulai
b) Peserta mengisi daftar hadir dan dipersilahkan duduk di tempat yang telah disediakan
panitia.
c) Memakai seragam sekolah masing-masing.
d) Bersepatu tertutup.
e) Menggunakan ID Card peserta dan ID Card tidak boleh hilang.
f) Mengikuti semua peraturan yang ada selama mengikuti perlombaan.
3. Teknis Debat
a) Peserta debat disebut dengan DEBATERS. Debat bahasa inggris menggunakan sistem
British Parliementary System terdiri dari 4 tim :
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b) Pihak positif (affirmative/government team) terdiri dari 2 tim, yaitu tim opening
government dan closing. Kedua tim bertugas mendukung topik (motion) dengan sudut
pandang yang berbeda.
c) Pihak negatif (opposition team) terdiri dari 2 tim, yaitu tim opening opposition dan
closing opposition. Kedua tim bertugas untuk menentang atau tidak setuju dengan topic
(motion).
d) Dalam setiap tim terdiri dari 2 debaters, yang akan berperan sebagai pembicara pertama
dan pembicara kedua.
d) Urutan penyampaian pendapat dalam debat:
1. Leader of government/First speaker opening government
2. Leader of opposition/First speaker opening opposition
3. Deputy Prime Minister/Second speaker opening government
4. Deputy Opposition Leader/Second speaker opening opposition

5. Member for the Government/First speaker closing government
6. Member for the Opposition/First speaker closing Opposition
7. Government Whip/Second speaker closing government
8. Opposition Whip/Second speaker closing opposition
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4. Penjurian
Dalam debat bahasa inggris, jumlah juri selalu ganjil untuk menghindari adanya
“seri”. Juri dalam debat disebut adjudicator. Dalam debat bahasa inggris ada juga yang
disebut dengan chairperson yaitu orang yang memimpin jalannya debat, dan ada juga time
keeper yaitu orang yang bertugas menghitung waktu bicara debaters. Standar waktu bicara
untuk tiap debater adalah 5 menit.
5. Topik Debat yang diperdebatkan dalam debat bahasa inggris disebut MOTION. Motion
biasanya diawali dengan:
a) THW (This House Would....)
b) THBT (This House Believe That.....)
c) Motion debat akan diunggah maksimal dua minggu sebelum pelaksanaan lomba.
6. Tema Debat Ilmiah Kandungan Al-Quran Dalam Bahasa Inggris adalah:
a) Al-Quran, ekonomi dan entrepreneurship
b) Al-Quran, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
c) Al-Quran dan daya saing bangsa
d) Al-Quran, karakter bangsa, dan akhlaq mulia
e) Al-Quran dan anti-korupsi
7. TIMING DALAM DEBAT BAHASA INGGRIS
a) Setiap debater diberi waktu 5 menit untuk menyampaikan materinya.
b) Selama debater menyampaikan pendapatnya, time keeper akan memberikan penanda
waktu dengan perincian sebagai berikut:
Pada menit ke-1 akan diberikan ketukan sebanyak 1 kali.
Pada menit ke-4 akan diberikan ketukan sebanyak satu kali.
Pada menit ke-5 akan diberikan ketukan sebanyak dua kali.

Setelah 5 menit lebih 20 detik debater masih belum menyelesaikan penyampaian
materinya, time keeper akan mengetuk berulang-ulang.
c) Selama seorang debater menyampaikan pendapatnya, debater dari pihak berlawanan
boleh menyampaikan sanggahan singkat atau pertanyaan yang disebut POI (Point of
Information). POI bisa diberikan setelah time keeper memberikan tanda bunyi ketukan
1 kali (menandakan debater yang sedang menyampaikan pendapat sudah menghabiskan
waktu 1 menit) sampai time keeper memberikan tanda bunyi ketukan satu kali lagi
(menandakan debater yang sedang menyampaikan pendapat sudah menghabiskan
waktu 4 menit). Penyampaian POI hanya di beri waktu 15 detik, bila sudah 15 detik
time keeper akan mengatakan "ORDER" dan time keeper juga yang harus menertibkan
debater, misalkan dalam debat ini ada debaters yang POI- nya terlalu sering maka time
keepers dan Adju juga akan mengatakan ORDER.
8. Teknis Perlombaan
a) Lomba terdiri dari tiga babak: penyisihan, semifinal, dan babak final.
b) Setelah babak penyisihan akan diambil 8 tim yang akan melanjutkan ke babak
semifinal.
c) Penentuan mosi dan posisi (affirmative dan opposition) dilakukan sesaat sebelum
tampil.
d) Peserta akan diberikan waktu selama 15 menit untuk menyusun materi yang akan
disampaikan saat debat (case building).
e) Selama waktu menyusun materi yang akan disampaikan (case building), peserta tidak
diperbolehkan menggunakan telepon genggam,internet, atau bertanya kepada
pembimbing.
f) Peserta tidak diperkenankan meninggalkan lokasi lomba kecuali ada izin dari panitia.
g) Peserta dipanggil sampai 3 kali, jika tidak hadir maka dianggap mengundurkan diri dan
tidak ada toleransi untuk MDBI.

