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PENGENALAN 
Sekretariat Akademik dan Sahsiah, Majlis Perwakilan Kolej, Kolej Tiga Belas (K13), Sesi 2019/2020 dengan 
kerjasama Bahagian Hal Ehwal Pelajar UPM dan Alumni Kelab Debat UPM serta pihak pengurusan Kolej Tiga 
Belas telah mengadakan Pertandingan Debat Belia Interkolej UPM 2020 yang dijadualkan pada semester kedua 
sesi pengajian 2019/2020 bagi mencapai matlamat yang telah digariskan oleh Universiti Putra Malaysia (UPM) 
melalui Putra ikon, antaranya ialah Putra Visibiliti dan PutraTalent. Pertandingan ini merupakan sambungan 
tradisi dari Pertandingan Debat Belia Interkolej UPM 2020 anjuran Kolej Mohamad Rashid yang sudah 3 kali 
penganjurannya.  Untuk pengetahuan, Pertandingan Debat Belia Interkolej UPM 2020 kali ini bukan sahaja 
terbuka kepada peserta dari setiap kolej di UPM malah dibuka kepada para pelajar dari setiap kolej di IPTA dan 
IPTS sekitar Selangor. Pertandingan ini akan berlangsung selama tiga hari dengan penyertaan 22 pasukan. 
Diharapkan pertandingan ini dapat mencapai objektif dan berjalan dengan jayanya. 
 
OBJEKTIF 

1) Memberi ruang kepada mahasiswa untuk menyampaikan idea serta pandangan tentang isu isu semasa tertentu 

dengan penuh jelas, terang, berkesan dan penuh keyakinan. 

2) Melatih mahasiswa untuk berkomunikasi dan menyampaikan huraian berserta bukti terhadap huraian yang 

disampaikan bagi mengukuhkan pendirian pasukan. 

3) Membentuk pemikiran kritis  dalam kalangan peserta bagi menyampaikan idea serta ketika membuat maklum 

balas terhadap pasukan lawan dan berkebolehan untuk menerima ilmu baru daripada orang lain. 

 
PELAKSANAAN 
Pertandingan Debat Belia Interkolej UPM 2020 ini berlangsung selama 3 hari. Hari pertama di Dewan Putra 1 
dimulakan dengan 3 pusingan, dengan usul belia berbeza di setiap pusingan. Hari kedua diteruskan dengan 3 
lagi pusingan, iaitu pusingan suku akhir dan pusingan separuh akhir. Di akhir hari kedua, pasukan MZH A, UIA 
Pagoh dan Asasi UITM Dengkil mara ke peringkat akhir. Perlawanan akhir diadakan di Panggung Percubaan 
UPM serentak dengan majlis penutupan Pertandingan Debat Belia Interkolej UPM 2020. 

 
HASIL PEMBELAJARAN 

1) Membentuk mahasiswa yang petah berucap di khalayak ramai dengan penuh   keyakinan dan mampu 

mengemukakan idea yang bernas. Selain itu, mahasiswa juga mampu menguasai kemahiran komunikasi yang 

lebih berkesan. Mahasiswa juga dapat berhujah dengan lebih efektif dan efisien dengan penuh fakta kerana 

mereka lebih peka tentang isu-isu semasa.  Selain itu, pertandingan ini juga dapat memperkenalkan pendebat 

– pendebat UPM dengan pendebat dari universiti lain sekaligus pertukaran buah fikiran dan pengalaman dapat 

dilaksanakan. 

2) Memupuk sikap masyarakat yang mampu bekerjasama bagi menjayakan sesuatu program dengan penuh 

semangat berpasukan. 

3) Membantu negara dalam melahirkan modal insan yang memiliki pemikiran yang kritis dan berupaya menjana 

idea yang bernas dan relevan di samping membentuk golongan mahasiswa yang berpengaruh dan 

berkepimpinan. 

 
PENGHARGAAN 
 

1) Majlis Perwakilan Kolej, Kolej Tiga Belas 
2) Pihak Pengurusan Kolej Tiga Belas 
3) Bahagian Hal Ehwal Pelajar, Universiti Putra Malaysia 
4) Dewan Bahasa dan Pustaka 
5) Kelab Debat Bahasa Melayu, Universiti Putra Malaysia 

 



 

 

 

 
Pihak pembangkang sedang memberi 

hujah menolak usul kerajaan.  
 

 
Persiapan 30 minit sebelum siding 

bermula. 

 

Sesi penyampaian hadiah pehargaan 
kepada pihak Dewan Bahasa dan 

Pustaka oleh Prof. Dr. Mohd Roslan 
Sulaiman. 

 

 

Sesi bergambar para pemenang tempat 
Kedua dan Pertama serta Pendebat 

Terbaik Akhir. 

 

Saudari Cempaka Edlin menyampaikan 
ucapan beliau sebagai pengarah 

Pertandingan Debat Belia Interkolej 
UPM 2020. 

 

Nyanyian lagu We Love UPM oleh 
saudara Zubair Nor Patwa, presiden 
Kolej Tiga Belas serta barisan MPK 

Kolej Tiga Belas. 


