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BAB I 

KETENTUAN PERLOMBAAN 

 

PASAL 1 

 

1. Lomba Baris Berbaris “GEMA BINANGUN” XXI tingkat pelajar 

SD/MI-sederajat, SMP/MTs-sederajat, dan SMA/SMK/MA-sederajat 

Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Kulon Progo diselenggarakan 

oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo 

bekerjasama dengan Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Kulon 

Progo. 

2. Tata Tertib dan Tata Aturan Lomba Baris Berbaris “GEMA 

BINANGUN” XXI tingkat pelajar SD/MI-sederajat, 

SMP/MTs-sederajat, dan SMA/SMK/MA-sederajat Purna Paskibraka 

Indonesia Kabupaten Kulon Progo adalah kumpulan aturan yang 

berlaku dalam kegiatan Lomba Baris Berbaris tingkat pelajar 

SD/MI-sederajat, SMP/MTs-sederajat, dan SMA/SMK/MA-sederajat 

Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Kulon Progo tahun 2019. 

3. Tata tertib dan tata aturan perlombaan disampaikan ketika technical 

meeting peserta dan juri. 

4. Tata tertib dan tata aturan yang belum atau tidak tercantum akan diatur 

kemudian pada saat technical meeting. 

5. Hasil technical meeting baik berupa kesepakatan tertulis ataupun lisan 

wajib dipatuhi dan dilaksanakan selama perlombaan berlangsung. 

6. Panitia tidak menerima complain tentang ketentuan-ketentuan yang 

sudah disepakati pada saat technical meeting. 

7. Peserta yang telah mendaftar dianggap sudah menyetujui semua 

peraturan Lomba Baris Berbaris “GEMA BINANGUN XXI” tingkat 

pelajar SD/MI-sederajat, SMP/MTs-sederajat, dan 



SMA/SMK/MA-sederajat Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten 

Kulon Progo tahun 2019. 

PASAL 2 

 

1. Peserta perlombaan berasal dari SD/MI-sederajat, SMP/MTs-sederajat, 

dan SMA/SMK/MA-sederajat di Kabupaten Kulon Progo yang 

tergabung dalam pleton inti putra dan pleton inti putri masing-masing 

sekolah. 

2. Setiap pleton terdiri dari 30 anggota dan 1 komandan pleton, kecuali 

untuk pleton SD/MI-sederajat terdiri dari 15 anggota dan 1 komandan 

pleton. 

3. Setiap pleton bebas untuk menentukan seragam / uniform dalam 

mengikuti “GEMA BINANGUN” XXI, dengan berpenampilan rapi 

dan sopan.  

4. Peserta lomba tidak diperbolehkan mengenakan atribut 

PASKIBRAKA (dek teratai, corps PASKIBRAKA dan Merah Putih 

Garuda/ MPG warna hijau, merah, kuning, ungu, dan abu-abu).  

5. Peserta wajib menggunakan nomor dada yang telah ditentukan. 

6. Peserta dilarang menukarkan nomor dada dengan peleton lain untuk 

memanipulasi urutan main peleton. Jika diketahui terjadi penukaran 

nomor dada antar peserta baik satu sekolah maupun tidak, maka 

peleton yang bersangkutan akan di DISKUALIFIKASI.  

7. Peserta diharapkan untuk memastikan data pleton yang akan berlomba, 

peserta hanya diberi kesempatan 1 kali untuk membenarkan kesalahan 

nama hanya pada saat technical meeting, diluar waktu tersebut semua 

komplain mengenai kesalahan data peserta tidak akan diterima. 

8. Technical meeting peserta dilaksanakan pada hari Minggu, 13 Oktober 

2019 pada jam 07.30 WIB. 

9. Daftar ulang peserta hari Minggu, 27 Oktober 2019 dari jam 05.30 

WIB di Alun-alun Wates, Kabupaten Kulon Progo. 

 

 

 



PASAL 3 

 

1. Seluruh unsur peserta dan pendukungnya wajib menjaga ketertiban, 

fasilitas umum dan kebersihan lingkungan selama jalannya 

perlombaan.  

2. Tidak diperbolehkan bagi penonton/pendukung untuk memberi 

dukungan dalam bentuk tepuk tangan dan sorakan saat pleton sedang 

berlomba. 

3. Tepukan dan sorakan diijinkan selama masih dalam batas kewajaran 

dan kesopanan. Bila dirasa aktifitas ini melampaui batas, panitia akan 

menegur terlebih dahulu dan dapat dikenakan DISKUALIFIKASI 

bila teguran tidak dihiraukan. Dilarang melakukan tepukan dan 

sorakan sinis (karena melihat ada peleton melakukan kesalahan di 

dalam POS). 

4. Pihak peserta diharapkan untuk ikut membantu menjaga ketertiban 

penonton/pendukung saat pleton sedang berlomba. 

5. Untuk menjaga ketertiban dan kelancaran lomba, pleton yang telah 

menyelesaikan rangkaian lomba/ sudah melewati garis finish, agar 

segera diarahkan oleh pendamping untuk menuju basecamp masing – 

masing sekolah. 

6. Dilarang melakukan tindakan yang mengarah pada pelecehan seksual, 

pornoaksi, pornografi, penghinaan pribadi, kelompok serta SARA dan 

POLITIK yang memicu perpecahan, permusuhan dan sejenisnya.  

7. Pendamping, cadangan, dan penonton dilarang menggangu proses 

penjurian, baik itu berupa suara maupun kode-kode selama perlombaan 

berlangsung untuk membantu pleton melaksanakan/mengingat 

gerakan. Jika terbukti atau juri melihat ada yang melakukan 

pelanggaran ini, maka juri berhak memberi nilai minimal pada materi 

yang dilaksanakan baik dengan teguran terlebih dahulu maupun tidak. 

8. Tidak diperbolehkan bagi penonton/pendukung memasuki area juri dan 

terlalu dekat dengan pos. 

9. Seluruh unsur peserta dan pendukungnya wajib menjunjung jiwa 

sportivitas, persatuan, dan kesatuan. 

 



BAB II 

TATA ATURAN PERLOMBAAN 

 

PASAL 4 

 

1. Peserta upacara pembukaan adalah perwakilan masing-masing pleton 

peserta Lomba Baris Berbaris Purna Paskibraka Indonesia Tahun 2019. 

2. Peserta upacara wajib mengikuti upacara pembukaan dan penutupan. 

3. Pleton yang mengirimkan perwakilannya untuk mengikuti upacara 

pembukaan akan mendapat penambahan nilai 100 di masing-masing 

pos untuk nilai pleton. 

4. Jumlah anggota pleton untuk mengikuti upacara pembukaan adalah 5 

orang + 1 komandan bagi peserta tingkat SD/MI-sederajat, 

SMP/MTs-sederajat, dan SMA/SMK/MA-sederajat.  

5. Upacara pembukaan dimulai pukul 07.00 WIB menggunakan seragam 

lengkap menggunakan nomor dada. 

6. Peserta upacara pembukaan, penutupan, dan pengumuman hasil lomba  

dimohon sudah siap di tempat upacara 30 menit sebelum upacara 

dimulai. 

7. Start Lomba dimulai pukul 08.00 WIB. 

8. Perlombaan akan dihentikan sementara untuk jeda istirahat siang pada 

pukul 11.30 WIB – 12.30 WIB. Jika telah tiba saat jeda siang peleton 

tengah melaksanakan materi Pos (baik pos I, II, III atau IV), peserta 

dan dewan juri wajib menyelesaikan materi dan penilaian pada Pos 

tersebut. Dan ketika waktu perlombaan dimulai kembali, peleton 

meneruskan untuk Pos selanjutnya. 

9. Upacara penutupan dan pengumuman hasil lomba wajib dihadiri oleh 

seluruh peserta lomba dan peserta mempersiapkan perwakilan pleton 

maupun komandan dengan seragam lengkap untuk mengambil trophy 

kejuaraan. 

10. Upacara pembukaan, penutupan, dan pengumuman hasil dilaksanakan 

di Alun-alun Wates Kulon Progo. 

 



PASAL 5 

1. Pleton yang akan tampil diharap segera mempersiapkan diri di daerah 

persiapan (DP). 

2. Pihak peserta menunjuk seorang pendamping utama sebagai 

penanggung jawab terhadap pleton tersebut baik sebelum, saat maupun 

sesudah pleton berlomba. Pendamping utama akan diberi identitas 

khusus oleh panitia. 

3. Pemanggilan pleton yang akan tampil untuk menempatkan diri di DP 

dilakukan sebanyak 3 kali dengan rentang waktu 1 menit pada  setiap 

pemanggilannya. Pendamping pleton wajib melapor ke panitia bila 

pleton sudah di DP. 

4. Pleton yang belum menempatkan diri di DP dan telah dilakukan 

pemanggilan sebanyak 3 kali maka posisinya akan dilempar ke urutan 

terakhir pada kategorinya. 

5. Bila point 4 telah dilaksanakan maka pemanggilannya pleton 

selanjutnya akan dilakukan sebanyak 2 kali dengan rentang waktu 1 

menit pada setiap pemanggilannya. Bila setelah dilakukan 

pemanggilan, pleton tidak menempatkan diri di DP maka pleton 

otomatis akan dianggap gugur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PASAL 6 

1. Pleton yang telah memasuki pos dinyatakan telah siap melakukan 

rangkaian gerakan dalam lomba. 

 

2. Perhitungan waktu POS SD/MI : 

a. POS I  : 3 menit  

(dimulai saat “aba-aba penghormatan”  dan diakhiri dengan 

“materi selesai”)  

b. POS II  : 4 menit  

(dimulai saat semua anggota masuk POS dan diakhiri dengan 

“materi selesai)  

c. POS III   : 5 menit  

(dimulai saat semua anggota masuk POS dan diakhiri dengan 

“hormat laporan akhir”) 

d.  POS V  :  5 menit  

(dimulai saat semua anggota masuk POS dan diakhiri dengan 

trio pertama keluar pos)  

 

3. Perhitungan waktu POS SMA/SMK/MA dan SMP/MTS : 

a. POS I   : 5 menit  

(dimulai saat “aba-aba penghormatan”  dan diakhiri dengan 

“materi selesai”)  

b. POS II  : 4 menit  

(dimulai saat semua anggota masuk POS dan diakhiri dengan 

“materi selesai) 

c. POS III   : 8,5 menit  

(dimulai saat semua anggota masuk POS dan diakhiri dengan 

“materi selesai) 



d.  POS IV  :  7 menit  

(dimulai saat semua anggota masuk POS dan diakhiri 

dengan“hormat laporan akhir”) 

e. POS V  :  5 menit  

(dimulai saat semua anggota masuk POS dan diakhiri dengan 

trio pertama keluar pos)  

4. Format laporan pembuka komandan pos 1: “Lapor, peserta dengan 

nomor dada (...) siap melaksanakan materi lomba”. 

5. Format laporan penutup komandan pos 4 tingkat sma sederajat dan 

pos 3 tingkat sd sederajat: “Peserta dengan nomor dada (...) telah 

melaksanakan materi lomba, laporan selesai”. 

6. Nomor dada diucapkan dengan jelas 3 digit.  

Contoh:   

024 dibaca “nol, dua, empat”  

007 dibaca “nol, nol, tujuh”  

7. Formasi di POS 5 sepenuhnya diserahkan kepada peserta. Saat 

melakukan formasi tidak diperkenankan menyinggung SARA dan 

POLITIK serta menjelek-jelekkan peserta lain. Jika hal tersebut 

dilakukan peserta akan didiskualifikasi. 

8. Gerakan materi lomba dilaksanakan secara urut sesuai nomor di setiap 

pos. 

9. Diperbolehkan melakukan gerakan tambahan diantara materi gerakan 

di setiap pos kecuali untuk gerakan berangkai dalam satu nomor. 

10. Semua gerakan maksimal dilakukan 2 kali, selebihnya tidak 

mempengaruhi dalam penilaian. 

11. Jika Danton tidak mengucapkan “materi selesai”, waktu tetap berjalan 

(dengan catatan masih ada sisa waktu). Penghentian waktu dilakukan 

ketika trio terdepan keluar pos.  

12. Ketika waktu Pos telah berakhir, pleton diwajibkan untuk 

meninggalkan Pos sesegera mungkin. 

 



PASAL 7 

 

1. Diperbolehkan menyertakan dan mengganti anggota pleton dengan 

cadangan pleton sejumlah maksimal 4 anggota (kecuali komandan), 

dengan catatan pergantian personil dilakukan di luar pos. 

2. Komandan tidak boleh diganti, bila diganti, haknya untuk 

memperebutkan gelar juara komandan dicabut. 

3. Jika anggota pleton mengalami kendala di dalam pos (pingsan, jatuh, 

dll) sehingga anggota pleton tersebut tidak dapat melanjutkan 

perlombaaan, maka pleton tersebut diwajibkan untuk mengulangi 

seluruh materi di pos tersebut dengan keadaan kondisi peserta yang 

mengalami kendala dikosongi. Dan dapat diisi kembali oleh cadangan 

setelah menyelesaikan materi di pos tersebut.  

4. Apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dengan komandan 

(pingsan, jatuh, dll) didalam pos, sehingga tidak dapat melanjutkan 

komando, maka komandan digantikan oleh salah satu anggota yang 

berada didalam pos dengan mengulangi pos tersebut dari awal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

SISTEM PENILAIAN 

 

PASAL 8 

1. Penilaian materi lomba berdasarkan Peraturan Panglima Tentara 

Nasional Indonesia Nomor 58 Tahun 2018 tentang Peraturan Baris 

Berbaris Tentara Nasional Indonesia, Peraturan Panglima Tentara 

Nasional Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Penghormatan Militer Tentara Nasional Indonesia, dan kesepakatan 

juri perlombaan.  

2. Penilaian lomba menggunakan sistem point dengan interval nilai dari 

50 sampai 90. 

3. Ketika waktu sudah habis, maka gerakan selanjutnya tidak akan dinilai 

dan akan dikenakan pinalty point untuk komandan. 

4. Unsur penilaian pleton di pos 1 sampai pos 4 terdiri dari unsur teknik 

dan kekompakkan. 

5. Bobot Penilaian :  

a. Penilaian peleton   

- Kebenaran Teknik (KT) : Kekompakan Gerakan (KG) = 2 : 1  

- Bobot penilaian tingkat SD/MI 

POS I : POS II : POS III = 2 : 3 : 4 

- Bobot penilaian tingkat SMP/MTs dan SMA/MA  

POS I : POS II : POS III : POS IV = 2 : 4 : 5 : 6  

b. Penilaian Komandan  

- Bobot penilaian tingkat SD/MI 

POS I : POS II : POS III = 2 : 3 : 4 

- Bobot penilaian tingkat SMP/MTs dan SMA/SMK/MA 

POS I : POS II : POS III : POS IV = 2 : 4 : 5 : 6  

-  Unsur penilaian komandan terdiri sikap, penguasaan materi, 

penguasaan medan lapangan, suara. 



6. Unsur penilaian di POS 5 terdiri atas kreativitas, kekompakkan, 

kerapian, dan keserasian. 

7. Aturan batas pos menggunakan prinsip GARIS SEBAGAI GARIS 

(garis sebagai pembatas). 

Pengurangan nilai diberikan bila kaki dan bagian tubuh anggota 

peleton dan/atau komandan peleton menyentuh garis dan area di luar 

garis. 

8. Pelanggaran garis oleh peleton, dimasukkan juga sebagai 

pengurangan nilai bagi komandan. Keadaan sebaliknya tidak 

berlaku. 

 

BAB IV 

Penentuan Kejuaraan 

 

PASAL 9 

 

1. Penentuan Juara Peleton  

 Juara pleton adalah akumulasi nilai pleton di seluruh pos 

perlombaan. 

 Penentuan kejuaraan ditentukan dengan berdasarkan akumulasi 

nilai bersih pleton setiap pos. (Nilai bersih = (nilai asli + penalty 

+ nilai tambah)x pembobotan). 

 Bila didapat jumlah akumulasi nilai yang sama diantara 2 pleton 

maka peringkat antara kedua pleton tersebut ditentukan 

berdasarkan jumlah pengurangan nilai terkecil. 

 Bila masih sama maka ditentukan berdasarkan jumlah nilai teknik 

terbesar. 

 Bila masih sama maka ditentukan berdasarkan jumlah nilai 

kekompakkan terbesar. 

 Bila masih sama maka ditentukan berdasarkan jumlah nilai peleton 

terbesar di setiap pos :  

-Tingkat SMA/SMK/MA dan SMP/MTs dengan urutan prioritas 

sebagai berikut: 



i. POS 4 

ii. POS 3 

iii. POS 2 

iv. POS 1 

-Tingkat SD/MI dengan ketentuan sebagai berikut : 

 i. POS 3 

 ii. POS 2 

 iii. POS 1 

 Bila masih sama maka ditentukan dengan rapat pleno semua  

dewan juri LBB waktu itu. 

 Juara formasi terbaik ditentukan berdasarkan total nilai tertinggi di 

Pos 5 

 

2. Penentuan Juara Komandan  

 Juara komandan adalah akumulasi nilai pleton di seluruh pos 

perlombaan. 

 Penentuan kejuaraan ditentukan dengan berdasarkan akumulasi 

nilai bersih komandan setiap pos. (Nilai bersih = (nilai asli + 

penalty)+nilai tambah)x pembobotan). 

 Bila didapat jumlah akumulasi nilai yang sama diantara 2 

komandan maka peringkat antara kedua komandan tersebut 

ditentukan berdasarkan jumlah pengurangan nilai terkecil. 

 Bila masih sama maka ditentukan berdasarkan jumlah nilai terbesar 

penilaian komandan, dengan urutan prioritas sebagai berikut: 

i. Penguasaan materi 

ii. Penguasaan medan lapangan 

iii. Suara 

iv. Sikap/penampilan 

 Bila masih sama maka ditentukan berdasarkan jumlah nilai 

komandan terbesar di setiap pos, tingkat SMA/SMK/MA dan 

SMP/MTs dengan urutan prioritas sebagai berikut: 

i. POS 3  

ii. POS 2 



iii. POS 4  

iv. POS 1 

Untuk tingkat SD/MI dengan ketentuan sebagai berikut : 

i. POS 3 

ii. POS 2 

iii. POS 1 

 Bila masih sama maka ditentukan dengan rapat pleno semua  

dewan juri LBB waktu itu. 

 

3. Penentuan Juara Umum. 

 Juara umum dibagi menjadi  

-  Juara Umum tingkat SD/MI  

-  Juara Umum SMP/MTs  

-  Juara Umum SMA/SMK/MA. 

 Juara Umum setiap jenjangnya ditentukan dengan akumulasi Point 

Peleton dan Komandan dari satu peleton yang sama .(poin juara 

umum = poin peleton + poin komandan) 

 Bila didapat jumlah point juara yang sama, maka juara umum akan 

ditentukan dengan jumlah pengurangan nilai peleton dan komandan 

terkecil. 

 Bila masih sama maka ditentukan berdasarkan jumlah nilai peleton 

dan komandan terbesar di setiap pos,  

Untuk tingkat SD/MI dengan ketentuan sebagai berikut : 

i. POS 3 

ii. POS 2 

iii. POS 1 

Tingkat SMA/SMK/MA dan SMP/MTs dengan urutan prioritas 

sebagai berikut: 

i. POS 4  

ii. POS 3  

iii. POS 2  

iv. POS 1  



 Bila masih sama maka ditentukan dengan rapat pleno semua  

dewan juri LBB waktu itu. 

 Piala untuk juara umum akan menjadi hak milik tetap apabila 

suatu pleton memperoleh gelar juara umum sebanyak 3 kali 

berturut-turut. 

 Pleton sekolah yang membawa pulang piala bergilir wajib menjaga 

kondisi piala sebaik ketika diserahkan. 

4. Pengurangan nilai/pinalty point 

 pinalty pleton 

a) Kekurangan jumlah anggota pleton, pinalty point 

sebesar -50 point setiap personil, setiap pos. 

b) Melampaui garis batas, pinalty point sebesar -50 poin 

setiap jumlah pelanggaran, setiap pos. 

c) Ketika ada bagian pleton belum memasuki POS, dan 

danton sudah melakukan rangkaian gerakan lomba 

maka pleton terkena penalty, sebesar -50. 

d) Peserta akan diberi nomer dada sementara oleh panitia 

saat technical meeting. Nomer dada sementara tersebut 

wajib dijaga dan dibawa saat daftar ulang peserta. 

Hilangnya nomer dada sementara sebagai akibat 

kelalaian peserta akan mengurangi nilai sejumlah -100 

poin pada nilai akhir pleton. 

 pinalty komandan 

a) Melampaui garis batas, pinalty point sebesar -50 poin 

setiap jumlah pelanggaran, setiap pos. 

b) Melampaui estimasi waktu yang telah ditentukan, 

pinalty poin sebesar -50 poin setiap pos. 

5. Hasil dan keputusan 

1. Keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat 

diganggu gugat. 

2.  Juara 1,2, dan 3 masing -  masing kategori tingkat 

SMP/MTs-sederajat dan SMA/SMK/MA-sederajat, wajib 



mengikuti Lomba Baris Berbaris Purna Paskibraka Indonesia 

tingkat DIY.  

3. Tidak boleh mengundurkan diri dari Lomba Baris Berbaris 

Purna Paskibraka Indonesia tingkat DIY bagi para juara 

seperti yang dijelaskan point nomor 4. Jika mengundurkan diri 

lebih dari 3 hari setelah hasil keputusan lomba, maka akan ada 

sanksi bagi pleton sekolah itu, yaitu TIDAK BOLEH 

MENGIKUTI LOMBA BARIS BERBARIS “GEMA 

BINANGUN” PURNA PASKIBRAKA INDONESIA 

KABUPATEN KULON PROGO TAHUN BERIKUTNYA 

dan otomatis peringkat dibawahnya akan naik menjadi 

peserta LBB DIY di tahun 2019. 

 

 

 

 

 

 


