
 

Petunjuk Teknis Festival Santri Aktif Bersama CSS MoRA (FSAC) Page 1 

 

DEBAT BAHASA ARAB 

TINGKAT PONDOK PESANTREN SE JAWA TIMUR 

 

A. Tempat  : Aula Fakultas Humaniora dan Budaya Lt. 1 

B. Sistem Perlombaan 

1. Perlombaan ini akan dilakukan dalam 3 babak, yaitu: babak I, II dan III 

2. Setiap 1 kali debat terdiri atas 4 tim, 2 tim pro dan 2 tim kontra, dan diambil 1 tim untuk 

maju ke babak selanjutnya 

3. Babak I adalah 32 tim = 8 kali, Babak II 8 tim = 2 kali dan Babak III 2 tim akan 

ditentukan juara I dan II 

4. Waktu setiap 1 kali debat adalah 30 menit pada babak I dan II dan 40 menit pada babak 

III 

5. Tema yang akan digunakan (selanjutnya terlampir) pada 

Babak I adalah 8 tema A1, A2, A3, B1, B2, C1, C2, C3 

Babak II 2 tema yaitu D1, D2  

Babak III 1 tema yaitu D3 

6. Quota Peserta dibatasi, maksimal 32 tim. 

 

C. Teknis Perlombaan 

1. Job Deskripsi Masing-Masing Pembicara: 

 Pihak Pro 

 Pembicara I: Mendefinisikan topik, memberikan batasan masalah dan memberikan 

argumen yang mendukung. 

 Pembicara II: Mengkritisi argumen pembicara I tim kontra. 

 Pembicara III: Menanggapi pembicara II tim kontra dan menguatkan argumen 

pembicara I dan II tim pro. 

 Pihak Kontra 

 Pembicara I: Mendefinisikan topik, memberikan batasan masalah dan memberikan 

argumen yang mendukung. 

 Pembicara II: Mengkritisi argumen pembicara I tim pro dan memperkuat argumen 

pembicara I tim kontra. 

 Pembicara III: Menanggapi pembicara II tim pro dan menguatkan argumen 

pembicara I dan II tim kontra. 

2. Tanda Peringatan Lomba 

 Ketukan 1x (satu kali) tanda dimulainya lomba 

 Ketukan 3x (tiga kali) tanda berakhirnya lomba 

 Setiap tim akan menemui 3 nyala bola lampu sebagai tanda berikut ini: 

  Hijau  : tanda waktu bicara pembicara I 

Kuning : tanda waktu bicara pembicara II 

Merah  : tanda waktu bicara pembicara III 

 Setiap bola lampu padam bertanda habisnya kesempatan bicara bagi masing-masing 

peserta  

3. Durasi Waktu Bicara 

Masing-masing pembicara pada tiap tim diberi kesempatan bicara maksimal 2 menit. 

 

D. Tema Debat Bahasa Arab 

a. Gender 

1. Presiden wanita (A1) 

2. Wanita karir (A2) 

3. Pengiriman TKW (A3) 



 

Petunjuk Teknis Festival Santri Aktif Bersama CSS MoRA (FSAC) Page 2 

 

b. Hukum 

1. Hukuman mati bagi koruptor (B1) 

2. Hukuman mati bagi mafia obat-obat terlarang (B2) 

c. Pendidikan  

1. Penutupan Pesantren yang beraliran syi’ah (C1) 

2. Pelarangan Internet bagi anak-anak (C2) 

3. Larangan pemukulan pada siswa/i yang melanggar peraturan (C3) 

d. Makanan dan Kesehatan 

1. Bahan makanan-yang mengandung unsur babi bagi ternak (D1) 

2. Keharaman makanan yang mengandung formalin atau boraks (D2) 

3. Dokter dengan pasien lawan jenis (D3) 

 

E. Sistem Penilaian 

1. Materi: kesesuaian argumen dengan tema debat, ketuntasan pembahasan, kualitas 

gagasan, logika dan keaslian pemikiran. (Nilai 30) 

2. Team work: kesinambungan penyampaian gagasan antar anggota, kerjasama. (Nilai 20) 

3. Manner: kesantunan, volume suara, bahasa tubuh. (Nilai 20) 

4. Bahasa: keselarasan bahasa, dan ketepatan bahasa. (Nilai 30) 

 

F. Peraturan dan Regulasi 

1. Peserta tidak diizinkan untuk membawa referensi tertulis atau referensi digital selama 

perdebatan. Membawa sebuah catatan kecil atau ringkasan diperbolehkan. 

2. Dalam menyampaikan argumen, peserta diharuskan menyampaikan secara sopan, dan 

tidak diperkenankan ada unsur SARA dalam menyampaikan argumen. 

3. Diharuskan berpakaian rapi dan sopan. 

4. Diharuskan memakai pin peserta. 

5. Makan dan merokok tidak diperbolehkan selama acara berlangsung. 

6. Setiap peserta diharapkan hadir di ruang prlombaan 15 menit sebelum pertandingan 

dimulai. 

7. Apabila ada tim yang belum hadir di ruang perlombaan 5 menit setelah waktu 

perlombaan yang semestinya dimulai, maka dianggap mengundurkan diri. 

8. Apabila peserta tim kurang dari 3 orang, maka untuk kesempatan bicara adalah sebanyak 

jumlah peserta yang hadir. 

 

G. Diskualifikasi 

Apabila ada ada peserta yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan di atas dan atau 

ada indikasi kecurangan, maka panitia berhak untuk mempertimbangkan 

pendiskualifikasiannya. 

 

H. Aturan Tambahan 

Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan di atas, akan diatur dan ditetapkan di 

kemudian sesuai dengan kebutuhan. 

 

Contact Person : Mulya Afif (085733233709) 

 


