
 
 

REGULASI LOMBA DEBAT BAHASA INGGRIS 

JAWA POS SMA AWARDS 2022 

 
A. PERATURAN UMUM 

1. Peserta adalah pelajar aktif dari sekolah SMA Negeri dan Swasta yang ada di Provinsi 

Jawa Timur 

2. Peserta harus melengkapi syarat-syarat pendaftaran yang ditentukan panitia sesuai 

kategori lomba masing-masing 

3. Melampirkan Surat Rekomendasi dari Kepala Sekolah untuk mengikuti Lomba SMA 

Awards 2022, diunggah pada website http://smaawards.jawapos.co.id 

4. Melampirkan surat pernyataan sehat bebas covid-19, format surat pernyataan dapat 

diunduh di website http://smaawards.jawapos.co.id 

5. Menggunakan peralatan protokol kesehatan yaitu: masker dan hand sanitizer 

6. Pendaftaran lomba melalui website http://smaawards.jawapos.co.id 

Login: 

User : Nomor NPSN 

Password : Nomor NPSN 

Mengisi biodata peserta pada masing-masing lomba yang diikuti 

7. Peserta wajib memakai Name Tag dengan format dari panitia SMA Awards 2022 untuk 

dipakai peserta saat taping Video karya yang akan diikutkan lomba 

8. Akan diadakan seleksi internal berdasarkan hasil penjelasan peserta menggunakan video 

recording yang diunggah peserta pada channel YouTube 

9. Peserta diperkenankan merangkap sebagai peserta lomba pada kategori yang lain dalam 

SMA Awards 2022 

10. Peserta tidak diperkenankan menampilkan karya yang mengandung unsur pornografi,  

kata-kata kotor, dan SARA 

11. Peserta yang melanggar peraturan yang sudah ditetapkan panitia akan didiskualifikasi 

12. Keputusan hasil perlombaan dari panitia tidak dapat diganggu gugat 
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B. KETENTUAN LOMBA 

1. Lomba Debat Bahasa Inggris adalah lomba jenis individu, setiap sekolah hanya 

diperbolehkan mendaftarkan satu perwakilan terbaiknya. 

2. Panitia akan memberi 2 (dua) mosi kepada peserta secara serempak pada tanggal 

20 September 2022 (beserta rundown lomba debat bahasa Inggris) tentang isu terkini 

yang ada di Indonesia 

3. Setelah Mosi dipublish oleh panitia, peserta diberi kesempatan untuk menonton link video 

Mosi yang telah dibagikan di website dengan batasan waktu 90 menit. 

4. Peserta kemudian diberi kesempatan untuk merekam pidatonya. Persiapan perekaman 

adalah 15 menit. 

5. Peserta merekam pidatonya sesuai dengan format bicara seorang debater. Waktu bicara 

adalah 5 menit. 

6. Tidak boleh ada proses editing dalam pidato yang akan diunggah 

7. Peserta kemudian mengumpulkan pidato tersebut dengan cara mengunggah ke Instagram 

TV dengan menyertakan hashtag #JawaPosSMAAwards2022 dan hashtag sesuai 

kategori lomba yang diikuti #DebatBahasaInggrisJawaPosSMAAwards2022, dan 

mengirimkan alamat URL video Instagram TV ke dalam website 

http://smaawards.jawapos.co.id 

8. Setelah mosi pertama dikerjakan, panitia akan membuka akses Mosi ke-2 dengan rundown  

pengerjaan seperti pada mosi pertama. 

9. Jika peserta tidak mengirimkan alamat URL sesuai dengan batas waktu yang ditentukan 

oleh panitia, maka peserta dianggap gugur dalam proses seleksi tahap 2. 

10. Peserta akan diambil 5 besar finalis untuk mengikuti seleksi final di Surabaya 

11. Final yang akan diadakan di Surabaya akan dipilih juara 1, 2 dan 3 yang akan diumumkan 

saat Awarding Night 

 

C. PENILAIAN 

Penilaian kompetisi debat akan dilakukan pada aspek-aspek berikut: 

1. Isi (content) 

Isi adalah logika argumentasi yang disampaikan oleh pembicara, terlepas dari gaya 

bicaranya. Isi dinilai dari kekuatan logika, relevansi argumen, dan penggunaan data-data 

yang terkait dengan topik debat. Sanggahan terhadap argumentasi video dari dewan juri 

harus di buktikan logika serta relevansinya. Komponen ini memiliki bobot 40% dari 

keseluruhan penilaian. 
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2. Penyampaian (style) 

Penyampaian adalah cara pedebat menyampaikan argumentasinya menyangkut 

bagaimana pembicara mengontrol dan mengelola bahasa tubuh, volume suara, kontak 

mata dan variasi ekspresi untuk membuat video pidatonya menarik dan enak didengarkan. 

Komponen ini memiliki bobot 40% dari keseluruhan penilaian. 

3. Strategi (strategy) 

Strategi menyangkut bagaimana pembicara memanfaatkan waktu yang diberikan dengan 

baik, dalam pembuatan video tahap-1 dan menggunakan strategi pembelaan dan 

perlawanan (tanggapan) dengan baik terhadap video yang diberikan pada tahap-2. 

Struktur penyampaian juga termasuk dalam strategi. Komponen ini memiliki bobot 20% 

dari keseluruhan penilaian. 

Standard penilaian adalah sebagai berikut 
 

Standar Overall (/100) Style (/40) Content (/40) Strategy (/20) 

Exceptional 80 32 32 16 

Excellent 76-79 31 31 15-16 

Extremely Good 74-75 30 30 15 

Very Good 71-73 29 29 14-15 

Good 70 28 28 14 

Satisfactory 67-69 27 27 13-14 

Competent 65-66 26 26 13 

 
D. SANKSI DAN PELANGGARAN 

Semua pelanggaran yang menyebabkan diskualifikasi akan dikenai sanksi berupa denda. Jika 

tidak menjalankan prosedur yang telah ditentukan, sekolah bersangkutan akan dikenai sanksi 

tambahan berupa pemberitaan negatif di Jawa Pos dan dilarang mengikuti event Jawa Pos 

selama satu tahun ke depan. 

 
E. PROTES 

Protes yang diterima panitia hanyalah protes mengenai manipulasi peserta. Apabila terbukti 

manipulasi itu benar seperti yang diadukan, sanksinya adalah diskualifikasi. 

 
F. FORCE MAJEUR 

Segala sesuatu yang terjadi di luar kehendak manusia, yaitu sakit, kecelakaan, meninggal, dan 

bencana alam. Panitia berhak menilai sepenuhnya penggunaan alasan force majeur 

(contoh: ban bocor bukan force majeur, karena masih ada alternatif lain. Misal: berangkat lebih 

awal atau menggunakan angkutan umum). 



 
 

G. ATURAN TAMBAHAN 

1. Peraturan dapat berubah apabila terjadi force majeur dan atau kebutuhan dari panitia 

2. Perubahan peraturan hanya boleh dilakukan oleh panitia dan akan disosialisasikan kepada 

peserta (di website http://smaawards.jawapos.co.id atau melalui koran Jawa Pos) 

3. Tiap-tiap pasal dalam peraturan di atas diartikan menurut persepsi panitia 
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