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KETENTUAN UMUM LOMBA DEBAT ILMIAH KEDOKTERAN 

• Peserta lomba merupakan mahasiswa aktif Fakultas Kedokteran di Sumatera Utara 

(dibuktikan dengan kartu tanda mahasiswa) pada saat mendaftar lomba. 

• Peserta lomba mendaftar sebagai tim yang terdiri dari 3 orang dan berasal dari Universitas 

masing-masing. 

• Setiap perwakilan tim diwajibkan mendaftar melalui link yang tersedia di laman website 

dengan menggunakan KTM peserta lomba debat kesehatan. 

 

KETENTUAN KHUSUS LOMBA DEBAT KESEHATAN 

• Jumlah peserta yang mengikuti lomba adalah 12 tim, yang berasal dari 2 tim terbaik di 

setiap universitas. 

• Setiap tim terdiri dari 3 orang. 

• peserta wajib mengikuti technical meeting peraturan debat kesehatan. Technical meeting 

akan diberitahukan berikutnya. 

 

MEKANISME LOMBA DEBAT KESEHATAN 

• lomba dilakukan secara offline di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah 

Sumatera Utara, pada tanggal 7 Agustus 2021 

• Peserta yang mengikuti lomba wajib menunjukkan KTM saat lomba berlangsung. 

• Peserta diwajibkan menjaga jarak sesuai protokol kesehatan. 

 

BABAK LOMBA DEBAT KESEHATAN 

Tanggal 7 Agustus 2021: 

• Babak penyihan (12 tim yang bertanding, pemenang tim akan mengikuti babak 

selanjutnya). 

• Babak perempat final (6 tim yang akan bertanding, pemenang tim akan mengikuti babak 

selanjutnya). 

• Babak semi final (3 tim yang akan bertanding, pemenang hanya 2 tim yang akan mengikuti 

babak selanjutnya). 

 



Tanggal 21 Agustus 2021 

• Babak final (babak yang menentukan juara 1 dan juara 2 dalam lomba debat kesehatan). 

 

PENILAIAN 

• Isi (logika argumentasi yang disampaikan oleh peserta debat, dan terlepas dari gaya 

bicaranya, isi yang dinilai yaitu kekuatan debat, relevansi argument, penggunaan data-data 

yang terkait dengan topik debat, sanggahan terhadap argumen yang dibuktikan logika serta 

relevansi tersebut). 

• Penyampaian (cara peserta menyampaikan argumentasinya dan menyangkut bagaimana 

pendebat mengontrol dan mengatur Bahasa tubuh, volume suara, kontak mata dan ekspresi 

wajahnya). 

• Strategi (menyangkut bagaimana peserta memanfaatkan waktu dengan baik). 

Nb: waktu pelaksanaan lomba 30 menit setiap lomba berlangsung. 

 


