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SYARAT DAN KETENTUAN LOMBA BARIS-BERBARIS  

PURNA PASKIBRAKA KABUPATEN GUNUNGKIDUL 

TAHUN 2017 

 

A. Peserta 

1. Peserta Lomba Baris Berbaris adalah pleton pelajar mulai dari tingkat SD/MI, SMP/MTs, 

dan SMA/MA/SMK se-kabupaten Gunungkidul. 

2. Kriteria pleton : 

a. SD/MI sederajat. 

- Setiap sekolah mengirimkan maksimal 4 pleton (2 pleton putra dan 2 pleton 

putri).  

- Satu pleton terdiri dari 22 orang (termasuk komandan pleton) tidak boleh 

kurang atau lebih. 

- Setiap pleton diperkenankan membawa 2 orang sebagai pasukan cadangan. 

- Tidak diperbolehkan ada pleton campuran putra dan putri. 

b. SMP/MTs sederajat. 

- Setiap sekolah mengirimkan maksimal 4 pleton (2 pleton putra dan 2 pleton 

putri). 

- Satu pleton terdiri dari 31 orang (termasuk komandan pleton) tidak boleh 

kurang atau lebih. 

- Setiap pleton diperkenankan membawa 3 orang sebagai pasukan cadangan. 

- Tidak diperbolehkan ada pleton campuran putra dan putri. 

c. SMA/MA/SMK sederajat. 

- Setiap sekolah mengirimkan maksimal 4 pleton (2 pleton putra dan 2 pleton 

putri). 

- Satu pleton terdiri dari 31 orang (termasuk komandan pleton) tidak boleh 

kurang atau lebih.  

- Setiap pleton diperkenankan membawa 3 orang sebagai pasukan cadangan. 

- Tidak diperbolehkan ada pleton campuran putra dan putri. 

d. Di semua tingkatan SD/MI tidak diperkenankan pleton yang mewakili UPT. 

e. Lomba Yel tingkat SMA/SMK/MA dan SMP/MTS dengan ketentuan sebagai berikut 

: 

1. Lomba yel dibagi menjadi 2 kategori yaitu Pleton Putra dan Pleton Putri 

2. Waktu yang diberikan maksimal 5 menit  

3.  Peserta akan berlomba di tempat yang sudah ditentukan 

4.  Waktu dimulai pada saat peserta sudah siap 

5. Isi yel-yel menggunakan bahasa yang sopan dan tidak menyinggung SARA  

6. Hadir 10 menit sebelum lomba dimulai 

7. Kriteria Penilaian : 

a. Kreatifitas 

b. Gaya 

c. Kekompakan  

d. Semangat 

 

 

 



B. Kejuaraan 

Lomba baris berbaris tingkat pelajar se-Kabupaten Gunungkidul memperebutkan kejuaraan 

sebagai berikut : 

1. Juara Umum tingkat SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK. 

2. Juara I pleton putra dan putri tingkat SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK. 

3. Juara II pleton putra dan putri tingkat SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK. 

4. Juara III pleton putra dan putri tingkat SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK. 

5. Juara I komandan pleton putra dan putri tingkat SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK. 

6. Juara II komandan pleton putra dan putri tingkat SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK. 

7. Juara III komandan pleton putra dan putri tingkat SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK. 

8. Juara I lomba yel  pleton putra dan putri tingkat SMA/MA/SMK 

9. Juara II lomba yel pleton putra dan putri tingkat SMA/MA/SMK 

10. Juara III lomba yel pleton putra dan putri tingkat SMA/MA/SMK 

11. Juara I lomba yel  pleton putra dan putri tingkat SMP/MTs 

12. Juara II lomba yel pleton putra dan putri tingkat SMP/MTs 

13. Juara III lomba yel pleton putra dan putri tingkat SMP/MTs 

 

C. Hadiah Kejuaraan 

1. Juara Umum  = Piala bergilir, piagam penghargaan. 

2. Juara I  = Piala tetap, piagam penghargaan, Uang pembinaan Rp 2.000.000 

3. Juara II  = Piala tetap, piagam penghargaan, Uang Pembinaan Rp 1.500.000 

4. Juara III = Piala tetap, piagam penghargaan, Uang pembinaan Rp 1.000.000 

5. Juara I Komandan pleton = Piala tetap, piagam penghargaan. 

6. Juara II Komandan pleton = Piala tetap, piagam penghargaan. 

7. Juara III Komandan pleton = Piala tetap, piagam penghargaan. 

8. Juara I Lomba Yel  = Piala tetap 

9. Juara II Lomba Yel  = Piala tetap 

10. Juara III Lomba Yel  = Piala tetap 

 

D. Pendaftaran Peserta 

1.  Pendaftaran peserta lomba baris berbaris tingkat pelajar se-kabupaten Gunungkidul 

dibuka mulai tanggal 9 Oktober s/d 20 Oktober 2017 bertempat di kantor Pemuda dan 

Olahraga Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul pada hari 

dan jam kerja. 

2.  Menyerahkan daftar pleton dan surat ijin dari kepala sekolah atau yang diberi 

wewenang.  

3.  Pendaftaran tidak dipungut biaya (GRATIS). 

 

E. Temu Teknik (Technical Meeting) 

1.  Temu teknik / technical meeting lomba akan dilaksanakan pada hari senin 9 oktober 

2017 pukul 08.30 WIB – sampai selesai bertempat di ruang rapat 1 PEMDA Kab. 

Gunungkidul. 

2.  Diwajibkan perwakilan sekolah/komandan pleton dapat hadir dalam technical meeting. 

3.  Pelaksanaan lomba Minggu, 29 Oktober 2017 bertempat di komplek Pemda 

Gunungkidul 

 

 

  

 

 

 

 

 



MATERI LOMBA BARIS-BERBARIS  

PURNA PASKIBRAKA KABUPATEN GUNUNGKIDUL 

TAHUN 2017 

 

A. Materi tingkat SD/MI/sederajat (1 Pos) 

Materi lomba baris berbaris tingkat pelajar se-Kabupaten Gunungkidul berpedoman pada 

Peraturan panglima TNI No.46 Tahun 2014 yang telah direvisi pada 6 Oktober 2016 di 

Cimahi. 

 

 

No. POS 1 

1 
Penghormatan, laporan 

pembuka 

2 Istirahat ditempat (parade) 

3 Sikap sempurna 

4 Hormat 

5 
Setengah lengan lencang 

kanan 

6 Lencang kanan 

7 Hitung (bersaf) 

8 Balik kanan 

9 
Setengah lengan lencang 

kiri 

10 Lencang kiri 

11 Hadap kiri 

12 Lencang depan 

13 Hitung (berbanjar) 

14 Hadap kanan 

15 Hadap serong kiri 

16 Hadap serong kanan 

17 4 langkah ke kanan 

18 3 langkah ke kiri 

19 4 langkah ke depan 

20 3 langkah ke belakang 

21 Jalan ditempat 

22 
Langkah tegap, hormat 

kanan, tegak, jalan 

ditempat 

23 Langkah biasa 

24 
2 langkah ke depan (Jalan 

ditempat) 

25 
2 langkah ke kanan (Jalan 

ditempat) 

26 
2 langkah ke kiri (Jalan 

ditempat) 

27 Hadap kanan maju,henti 

28 Hadap kiri maju,henti 

29 Periksa Kerapian 

30 
Laporan penutup, 

Penghormatan 

 

Kriteria penilaian pleton 

SD/MI/sederajat 

No. Kriteria 

1 
Ketepatan pelaksanaan 

gerakan  

2 Kekompakan 

3 Kerapian  

Kriteria penilaian komandan 

SD/MI/sederajat 

No. Kriteria 

1 Sikap dalam memimpin 

2 Penguasaan materi 

3 Penguasaan medan 

4 Vokalisasi/Intonasi Suara 

5 Kerapian 

 

 

 



Ketentuan Pelaksanaan: 

1. Waktu pelaksanaan seluruh materi gerakan adalah 10 (sepuluh) menit. 

2. Pelaksanaan materi gerakan harus urut sesuai dengan nomor materi yang dibuat di 

daftar materi. 

3. Semua materi gerakan harus dilaksanakan sampai selesai. 

4. Jika ada materi gerakan yang belum/tidak terlaksana sedangkan waktu yang tersedia 

telah habis maka materi tersebut tidak mendapat nilai. 

5. Materi gerakan yang dicetak miring dan tebal harus dilaksanakan berurutan tanpa ada 

aba-aba tambahan. 

6. Boleh melaksanakan gerakan tambahan (gerakan tambahan baris berbaris sesuai 

dengan perpang) untuk mempermudah pelaksanaan materi selanjutnya (kecuali yang 

telah disebutkan dalam poin 5)



B. Materi tingkat SMP/MTs/sederajat 

Materi lomba baris berbaris tingkat pelajar se-Kabupaten Gunungkidul berpedoman pada   

Peraturan panglima TNI No.46 Tahun 2014 yang telah direvisi pada 6 Oktober 2016 di Cimahi. 

 

 

No. POS 1 

1 
Penghormatan, laporan 

pembukaan 

2 Istirahat ditempat (parade) 

3 Sikap sempurna 

4 
Setengah lengan lencang 

kanan, lencang kanan 

5 Hitung bersaf 

6 
Istirahat di tempat, untuk 

perhatian 

7 
Empat langkah ke kanan, 

tiga langkah ke kiri 

8 
Hadap kanan, lencang depan 

, hitung (berbanjar) 

9 Jalan ditempat  

10 
4 langkah ke kanan, 3 langkah 

ke kiri 

11 Hadap kiri , balik kanan 

12 
Hadap serong kiri, hadap 

serong kanan 

13 
Setengah lengan lencang kiri, 

lencang kiri 

14 
Balik kanan maju, balik 

kanan henti 

15 

Balik kanan langkah tegap 

maju , balik kanan jalan 

ditempat 

16 Periksa kerapihan 

17 Bubar jalan 

18 Bersaf kumpul 

19 Berbanjar kumpul 

20 Berhimpun 

 

No. POS 2 

1 Langkah biasa 

2 
2 langkah ke kanan, 2 langkah 

ke kiri (langkah biasa) 

3 Langkah tegap, jalan ditempat 

4 Langkah biasa, henti 

5 Ganti langkah (langkah biasa) 

6 Belok kanan 

7 
Tiap-tiap banjar dua kali belok 

kanan 

8 Belok kiri 

9 
Tiap-tiap banjar dua kali belok 

kiri 

10 
Langkah tegap, hormat kanan, 

tegak, jalan ditempat, henti 

11 
Langkah biasa langkah 

perlahan, henti 

12 
Langkah biasa, buka barisan, 

tutup barisan, henti 

13 

Jalan ditempat, tiga langkah ke 

belakang, dua langkah 

kedepan, henti (berbanjar) 

14 
Balik kanan maju, hadap kiri 

henti  

15 
Hadap kanan maju balik kanan 

henti 



 

 

 

 

 

Kriteria penilaian pleton 

No. Kriteria 

1 
Ketepatan pelaksanaan gerakan 

sesuai perpang  

2 
Kekompakan dan Kerapihan 

Pleton 

 

 

Kriteria penilaian komandan 

No. Kriteria 

1 Sikap dalam memimpin 

2 Penguasaan materi 

3 Penguasaan medan 

4 Vokalisasi/Intonasi suara 

5 Kerapian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. POS 3 

1 Jalan di tempat 

2 Hadap kiri jalan di tempat 

3 Hadap kanan henti 

4 
Hadap kanan maju, hadap kiri 

henti 

5 Hadap serong kanan maju,henti 

6 Hadap serong kiri maju,henti 

7 
Langkah tegap, dua kali belok 

kanan, henti 

8 
Langkah biasa, dua kali belok 

kiri, henti 

9 
Lari maju, henti,lencang depan, 

hitung (berbanjar) 

10 
Maju Jalan, berhenti, lencang 

kiri (bersaf) 

11 
Langkah biasa, halauan kanan, 

henti, lencang kanan 

12 
Halauan kiri, langkah biasa , 

henti, lencang kiri 

13 

Langkah tegap, tiga langkah ke 

kanan, tiga langkah ke kiri, 

buka barisan, tutup barisan, 

henti 

14 

Jalan ditempat, tiga langkah ke 

kanan, tiga langkah ke kiri, 

henti (bersaf) 

15 

Jalan ditempat, empat langkah 

ke depan, tiga langkah ke 

belakang henti (bersaf) 

16 
Langkah biasa, melintang kiri, 

henti lencang kanan 

17 
Langkah biasa, melintang 

kanan, henti lencang kiri 

18 

Lari maju, Belok kanan lari, 

tiap-tiap banjar dua kali belok 

kanan lari, henti (berbanjar) 

19 

Lari maju,belok kiri lari,tiap-

tiap banjar dua kali belok kiri 

lari (berbanjar) 

20 
Laporan 

penutup,penghormatan 



 

Ketentuan Pelaksanaan: 

1. Waktu pelaksanaan materi gerakan untuk masing-masing lintasan adalah 

A.  lintasan 1 pos 1 adalah 10 (sepuluh ) menit, pos 2  

 adalah 10 (sepuluh) menit, dan pos 3 adalah 14 (empat belas ) menit. 

B.  lintasan 2 pos 1 adalah 10 (sepuluh ) menit, pos 2  

 adalah 10 (sepuluh) menit, dan pos 3 adalah 14 (empat belas ) menit. 

 

2. Pelaksanaan materi gerakan harus urut sesuai dengan nomor materi yang dibuat di daftar 

materi. 

3. Khusus di POS 2 lintasan 1 dan 2, danton tidak harus selalu berada di samping kanan pleton. 

4. Semua materi gerakan harus dilaksanakan sampai selesai. 

5. Jika ada materi gerakan yang belum/tidak terlaksana sedangkan waktu yang tersedia telah 

habis maka materi tersebut tidak mendapat nilai. 

6. Materi gerakan yang dicetak miring dan tebal harus dilaksanakan beruntun tanpa ada aba-aba 

tambahan. 

7. Materi gerakan yang dicetak tebal dan bergaris bawah, komandan wajib ikut melaksanakan 

materi. 

8. Boleh melaksanakan gerakan tambahan (gerakan baris berbaris sesuai dengan perpang) 

untuk mempermudah pelaksanaan materi selanjutnya (kecuali yang telah disebutkan dalam 

poin 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C. Materi tingkat SMA/MA/SMK/sederajat 

Materi lomba baris berbaris tingkat pelajar se-Kabupaten Gunungkidul berpedoman pada 

Peraturan panglima TNI No.46 Tahun 2014 yang telah direvisi pada 6 Oktober 2016 di Cimahi. 

 

 

No. POS 1 

1 
Penghormatan, laporan 

pembukaan 

2 Istirahat ditempat (parade) 

3 Sikap sempurna 

4 
Setengah lengan lencang kanan, 

lencang kanan 

5 Hitung bersaf 

6 
Istirahat di tempat, untuk 

perhatian 

7 
Empat langkah ke kanan, tiga 

langkah ke kiri 

8 
Hadap kanan, lencang depan , 

hitung (berbanjar) 

9 Jalan ditempat  

10 4 langkah ke kanan, 3 langkah ke kiri 

11 Hadap kiri , balik kanan 

12 
Hadap serong kiri, hadap serong 

kanan 

13 
Setengah lengan lencang kiri, 

lencang kiri 

14 
Balik kanan maju, balik kanan 

henti 

15 
Balik kanan langkah tegap maju , 

balik kanan jalan ditempat 

16 Periksa kerapihan  

17 Bubar jalan 

18 Bersaf kumpul 

19 Berbanjar kumpul 

20 Berhimpun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. POS 2 

1 Langkah biasa 

2 
2 langkah ke kanan, 2 langkah ke 

kiri (langkah biasa) 

3 Langkah tegap, jalan ditempat 

4 Langkah biasa, henti 

5 Ganti langkah (langkah biasa) 

6 Belok kanan 

7 
Tiap-tiap banjar dua kali belok 

kanan 

8 Belok kiri 

9 Tiap-tiap banjar dua kali belok kiri 

10 
Langkah tegap, hormat kanan, 

tegak, jalan ditempat, henti 

11 
Langkah biasa langkah perlahan, 

henti 

12 
Langkah biasa, buka barisan, tutup 

barisan, henti 

13 

Jalan ditempat, tiga langkah ke 

belakang, dua langkah kedepan, 

henti (berbanjar) 

14 Balik kanan maju, hadap kiri henti  

15 
Hadap kanan maju balik kanan 

henti 



 

 

 

 

 

Kriteria penilaian pleton 

No. Kriteria 

1 
Ketepatan pelaksanaan gerakan 

Sesuai Perpang 

2 
Kekompakan dan Kerapihan 

Pleton 

 

 

Kriteria penilaian komandan 

No. Kriteria 

1 Sikap dalam memimpin 

2 Penguasaan materi 

3 Penguasaan medan 

4 Vokalisasi/Intonasi suara 

5 Kerapian 

 

 

 

 

 

No. POS 3 

1 Jalan di tempat 

2 Hadap kiri jalan di tempat 

3 Hadap kanan henti 

4 
Hadap kanan maju, hadap kiri 

henti 

5 Hadap serong kanan maju,henti 

6 Hadap serong kiri maju,henti 

7 
Langkah tegap, dua kali belok 

kanan, henti 

8 
Langkah biasa, dua kali belok 

kiri, henti 

9 
Lari maju,henti, lencang depan, 

hitung (berbanjar) 

10 
Maju Jalan, berhenti, lencang 

kiri (bersaf) 

11 
Langkah biasa, halauan kanan, 

henti, lencang kanan 

12 
Halauan kiri, langkah biasa , 

henti, lencang kiri 

13 

Langkah tegap, tiga langkah ke 

kanan, tiga langkah ke kiri, 

buka barisan, tutup barisan, 

henti 

14 

Jalan ditempat, tiga langkah ke 

kanan, tiga langkah ke kiri, 

henti (bersaf) 

15 

Jalan ditempat, empat langkah 

ke depan, tiga langkah ke 

belakang henti (bersaf) 

16 
Langkah biasa, melintang kiri, 

henti lencang kanan 

17 
Langkah biasa, melintang 

kanan, henti lencang kiri 

18 

Lari maju, Belok kanan lari, 

tiap-tiap banjar dua kali belok 

kanan lari, henti (berbanjar) 

19 

Lari maju,belok kiri lari,tiap-

tiap banjar dua kali belok kiri 

lari (berbanjar) 

20 
Laporan penutup, 

penghormatan 



 

Ketentuan Pelaksanaan: 

1. Waktu pelaksanaan materi gerakan untuk masing-masing lintasan adalah 

A.  lintasan 1 pos 1 adalah 10 (sepuluh ) menit, pos 2 adalah 10 (sepuluh) menit, dan 

pos 3 adalah 14 (empat belas ) menit. 

B.  lintasan 2 pos 1 adalah 10 (sepuluh ) menit, pos 2  adalah 10 (sepuluh) menit, dan 

pos 3 adalah 14 (empat belas) menit. 

2. Pelaksanaan materi gerakan harus urut sesuai dengan nomor materi yang dibuat di 

daftar materi. 

3. Khusus di POS 2 lintasan 1 dan 2, danton tidak harus selalu berada di samping kanan 

pleton. 

4. Semua materi gerakan harus dilaksanakan sampai selesai. 

5. Jika ada materi gerakan yang belum/tidak terlaksana sedangkan waktu yang tersedia 

telah habis maka materi tersebut tidak mendapat nilai. 

6. Materi gerakan yang dicetak miring dan tebal harus dilaksanakan beruntun tanpa ada 

aba-aba tambahan. 

7. Materi gerakan yang dicetak tebal dan bergaris bawah, komandan wajib ikut 

melaksanakan materi. 

8. Boleh melaksanakan gerakan tambahan (gerakan baris berbaris sesuai dengan 

perpang) untuk mempermudah pelaksanaan materi selanjutnya (kecuali yang telah 

disebutkan dalam poin 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GAMBARAN UKURAN POS / ARENA LOMBA 
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SD/MI/sederajat 

POS 1 

SMP/MTs/sederajat dan 

SMA/MA/SMK/sederajat 

 

 

POS 3 

SMP/MTs/sederajat dan 

SMA/MA/SMK/sederajat 

 

POS 2 
SMP/MTs/sederajat dan 
SMA/MA/SMK/sederajat 

 



KOP SEKOLAH 

 

SURAT IJIN LOMBA 

 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama  : ………………………… 

NIP  : ………………………… 

Jabatan  : ………………………… 

 

Dengan ini memberikan ijin kepada pleton utusan sekolah ……………………………………………..,  

rincian : 

1. Pleton putra = . . . . pleton. 

2. Pleton putri = . . . . pleton. 

untuk mengikuti lomba baris berbaris tingkat pelajar se-kabupaten Gunungkidul tahun 2017 

yang akan dilaksanakan pada : 

Hari  : Minggu 

Tanggal  : 29 Oktober 2017 

Waktu  : 06.30 WIB – selesai 

Tempat  : Komplek kantor PEMDA Kab. Gunungkidul 

 

Demikian surat ijin lomba ini kami sampaikan semoga dapat dipergunakan sebagaimana 

mestinya. 

 

 

 

 

 

Gunungkidul, _____________ 2017 

Kepala Sekolah 

 

 

 

_______________________ 

NIP. 

 

 

 



 

FORMULIR PENDAFTARAN 

LOMBA BARIS BERBARIS TINGKAT PELAJAR SE-KABUPATEN GUNUNGKIDUL 2017 

Nama Sekolah  : ……………………………… 

Alamat Sekolah  : ……………………………… 

Pleton   : PUTRA/PUTRI 

Daftar nama anggota pleton 

*boleh digandakan untuk kepentingan pendaftaran 

 

No Nama Lengkap Tanggal Lahir Keterangan 

1.   Komandan pleton 

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22.    

23.    

24.    

25.    

26.    

27.    

28.    

29.    

30.    

31.    

32.   Cadangan 

33.   Cadangan 

34.   Cadangan 


