
 

MARKETING DEBATE COMPETITION 
 
 
1. Format yang akan digunakan adalah Asian Parliamentary System dengan 

ketentuan sebagai berikut. 

 
a. Satu tim terdiri dari tiga orang pembicara (First Speaker, Second Speaker, Third 

Speaker) yang masing-masing akan mendapatkan waktu bicara selama 7 menit. 

 
• Bel akan dibunyikan satu kali saat waktu mencapai 1 menit untuk 

 
menandakan POI bisa diberikan 

 
• Bel akan dibunyikan satu kali saat waktu mencapai 6 menit untuk 

 
menandakan POI sudah tidak bisa diberikan 

 
• Bel akan dibunyikan dua kali saat waktu mencapai 7 menit 

 
• Bel akan dibunyikan secara terus-menerus saat waktu mencapai 7 menit 

 
20 detik untuk mengindikasikan bahwa waktu speech telah habis 

 

 
b. Satu kali perlombaan akan dilakukan oleh dua tim, yaitu tim Affirmative (Pro) dan 

Negative (Kontra) 
 

• Posisi Pro-Kontra di babak preliminasi pertama akan ditentukan oleh 

Faranisa dan Maria Zerlinda (Penanggung jawab debate) 

 
• Posisi Pro-Kontra di babak preliminasi kedua sampai ke lima akan 

ditentukan melalui pemeringkatan dengan indicator Victory Point, Team 

Score, dan Margin 

• Posisi Pro dan Kontra di babak eliminasi akan ditentukan berdasarkan toss 

coin yang akan dilakukan oleh masing-masing tim yang akan berdebat. 



 

c. Debat akan dimulai dari First Speaker Affirmative, dilanjutkan First Speaker 

Negative, Second Speaker Affirmative, Second Speaker Negative, Third Speaker 

Affirmative, Third Speaker Negative, Reply Speaker Negative, dan Reply Speaker 

 
Affirmative. 

 
d. Reply Speech akan dilakukan setelah Third Speaker Negative selesai berbicara 

dan akan dimulai dari tim kontra. Reply Speech hanya boleh dilakukan oleh First 

Speaker atau Second Speaker. Dalam Reply Speech, argumen baru tidak boleh 

dikeluarkan dan hanya boleh memberikan kesimpulan untuk meyakinkan 

adjudicators (juri) kalau tim merekalah yang layak menang. POI juga tidak boleh 

diberikan oleh tim lawan di saat Reply Speech diberikan waktu untuk melakukan 

Reply Speech adalah 4 menit untuk masing-masing tim. 

• Bel akan dibunyikan satu kali saat waktu mencapai 3 menit  

• Bel akan dibunyikan 2 kali saat waktu mencapai 4 menit  

• Bel akan dibunyikan terus-menerus saat waktu mencapai 4 menit 20 deti 
 
 

 
2. Point of Information (POI) atau interupsi dari tim lawan hanya dapat dilakukan setelah 

menit pertama (setelah ketukan pertama). Lama POI maksimum 15 detik. Setelah menit 

 
ke 6, POI sudah tidak boleh diberikan. Speaker boleh menerima atau menolak POI, tetapi 

mereka disarankan untuk menerima paling tidak satu. 

 
 
3. Materi untuk mosi debat akan bersifat menyempit/mengerucut. Diawali dengan 

mosi untuk babak penyisihan, yakni mengenai general marketing. Sedangkan untuk 

babak eliminasi yang terdiri dari babak quarter final, semi final, dan grand final, 

mosi akan berturut-turut mengenai tema acara. 


