Teknis Pelaksanaan Mosi KDMI 2020
1. Seleksi tahap 2 diikuti oleh semua peserta yang sudah mendaftar dan mengirimkan portofolio pada
tahap 1.
2. Seleksi tahap 2 berupa pengumpulan alamat URL Youtube yang berisi rekaman debat.
3. Pada tanggal 24 Agustus 2020 pukul 09.00 (WIB), Dewan Juri akan memublikasikan mosi debat dan
argumentasi tertulis di IG Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas).
4. Peserta bertindak sebagai tim Oposisi.
5. Peserta menanggapi mosi dan argumentasi tertulis tim Afirmasi/Pemerintah. Tanggapan berupa
rekaman video ketiga pendebat.
6. Peserta mendapat waktu 90 menit.
a. 20 menit pertama setelah pengumuman mosi dan agumentasi tertulis, peserta melakukan
persiapan kasus (case building).
b. 20 menit kemudian, masing-masing peserta melakukan perekaman. Masing-masing peserta
merekam pidato berdurasi maksimal 5 menit sebagai Pembicara 1, 2, dan 3 tim Oposisi.
c. 50 menit kemudian merupakan waktu unggah. Ketiga peserta mengunggah video debat di akun
Youtube dengan menggunakan judul: kdmi2020_xx (nama LLDIKTI=memakai angka
Romawi)_Nama peserta_1/2/3 (posisi Pembicara, silahkan cantumkan salah satu).
Contoh: kdmi2020_V_Anwar Riyadi_2
d. Peserta mengunggah 3 (tiga) video debat (Pembicara 1, 2, dan 3) yang berbeda dalam 3 (tiga)
alamat URL Youtube.
e. Perekaman menggunakan kamera statis. Hasil rekaman video harus terdengar, terlihat jelas dan
memperlihatkan wajah, tidak direkayasa atau tanpa editing. Format file video adalah MP4
dengan resolusi minimal 480 pixel.
7. Peserta menyalin 3 (tiga) tautan hasil video yang sudah diunggah di Youtube.
8. Alamat URL Youtube Pembicara 1, 2, dan 3 di-entry oleh satu perwakilan peserta pada tautan
http://ringkas.kemdikbud.go.id/mosiKDMI.
9. Jadwal seleksi KDMI tahap 2 adalah sebagai berikut:
Waktu (WIB) Kegiatan
09.00 – 09.15
Pengumuman mosi dan argumentasi
09.15 – 09.35
Persiapan kasus (case building)
09.35 – 09.55
Perekaman
09.55– 10.45
Waktu pengunggahan
10.45 – 11.00
Pengumpulan URL Youtube dalam tautan:
http://ringkas.kemdikbud.go.id/mosiKDMI
10. Peserta yang gagal memenuhi batas waktu yang diberikan untuk mengunggah (upload) video atau
tidak memberikan tautan (link) video kepada tim juri, akan dinyatakan gugur/batal berpartisipasi
dalam proses seleksi.
11. Panitia atau tim juri akan menghubungi peserta jika video atau tautan video tidak bisa diakses atau
terjadi permasalahan.

