TATA TERTIB LOMBA BARIS BERBARI
TINGKAT SD,SMP DAN SMA/SMK SEDERAJAT
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2019

I.

II.

III.

PESERTA
:
1. Tingkat SD sederajat satu pleton 21 orang dengan 1 orang Danton dan
cadangan 3 orang
2. Tingkat SMP dan SMA/SMK sederajat satu pleton 30 orang dengan
Danton 1 orang Danton dan cadangan 4 orang
3. Untuk peserta SD tidak boleh campuran putra dan putri atau gabungan
mewakili UPT
4. Setiap sekolahan maksimal mengeluarkan 4 pleton terdiri dari 2 pleton
putra dan 2 pleton putri
5. Setiap pleton wajib didampingi oleh seorang pendamping yang ditunjuk
oleh sekolahan dengan surat tugas
WAKTU DAN TEMPAT :
1. Pendaftaran dimulai tanggal 27 September 2019 s/d 12 Oktober 2019 di
bidang PO Dinas Dikpora Kab. Gunungkidul
2. Tehnical Meeting dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober 2019 di bidang
PO Dinas Dikpora Kab. Gunungkidul
3. Pelaksanaan Lomba Baris Berbaris pada tanggal 20 Oktober 2019 di
parkir pasar hewan Siyonoharjo Playen Gunungkidul
4. Upacara pembukaan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 20 Oktober
2019 pada pukul 07.00 Wib agar 15 menit sebelum pelaksanaan peserta
agar siap ditempat upacara
5. Peserta Lomba Baris – Berbaris wajib mengikuti upacara pembukaan
6. Sart pertama LBB dilaksanakan pada pukul 08.00 Wib
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
:
1. Peserta wajib mengikuti tehnical meeting yang dilaksanakan pada tanggal
4 Oktober 2019 dengan mengikutsertakan Danton
2. Panitia tidak menerima komplain tentang ketentuan – ketentuan yang
sudah disampaikan pada saat TM baik yang tertulis maupun verbal
3. Peserta wajib menjaga atribut dan perlengkapan milik panitia yang
dibawanya sebaik mungkin
4. Peserta lomba tidak diperbolehkan mengenakan atribut PASKIBRAKA
( dek teratai, corps paskibraka dan MPG warna hijau, merah, kuning, ungu
dan abu – abu )
5. Diskualifikasi diberikan kepada peserta apabila :
a. Meganggu pleton lain mulai dari pra lomba maupun saat berlangsung
nya lomba, peserta yang merasa mendapat gangguan agar melapor
kan kepada panitia disertai bukti yang cukup
b. Tepukan dan sorakan yang melampui batas kewajaran / sinis ( karena
melihat ada pleton melakukan kesalahan di pos )
dan tidak
menghiraukan teguran dari panitia
c. Segala ucapan / tindakan yang mengarah ke pelecehan seksual,
pornografi, penghinaan pribadi dan kelompok, SARA perpecahan, dan
permusuhan. Disamping diskualifikasi pleton mendapat hukuman
keras berupa blacklist keikutsertaan sekolah dalam LBB tahun depan.

d. Pendamping dan atau cadangan mengganggu proses penjurian baik
berupa kode – kode maupun suara selama perlombaan berlangsung
untuk membantu pleton melaksanakan gerakan dan tidak menghirau
kan teguran panitia
e. Peserta menukarkan nomor dada kepada peserta lain baik satu
sekolah maupun tidak untuk memanipulasi urutan main pleton
IV.

TATA ATURAN LOMBA
:
1. Peserta yang sudah dipanggil diharap segera mempersiapkan diri di
daerah persiapan / DP, panggilan dilaksanakan 3x dengan rentang waktu
1 menit pada setiap panggilannya.
2. Pleton yang sudah dipanggil 3x untuk memasuki DP tetapi tidak datang
posisinya akan dilempar ke urutan terakhir dan dikenakan pinalti point
3. Waktu start berdasarkan nomor undian hanya sebatas estimasi/ perkiraan
oleh karena itu sebaiknya pleton hadir lebih awal untuk menghindari pinalti
point
4. Boleh mengganti anggota pleton diluar pos dan dilaporkan kepada
petugas pos dan anggota yang sudah digantikan tidak boleh dimasukan
lagi untuk melanjutkan perlombaan
5. Danton tidak boleh diganti, apabila diganti akan kehilangan haknya untuk
memperebutkan gelar kejuaraan Danton
6. Apabila Danton terjadi sesuatu yang tidak diinginkan ( jatuh pingsan ) di
pos maka Danton digantikan oleh anggota yang berada dalam pos dan
tidak ada penambahan waktu untuk penanganannya.
7. Penghitungan waktu di pos mulai saat semua anggota memasuki pos
kecuali pos 1 dimulai setelah Danton melaksanakan penghormatan
8. Peserta dihentikan dan Danton menempatkan diri untuk memaksimalkan
penggunaan lapangan baru melaksanakan materi sesuai materi pos
9. Peserta wajib melaksanakan secara berurutan dari nomor 1 sampai
terakhir
10. Danton SMP dan SMA/SMK wajib teriak “ materi selesai “ setelah
materi pos dilaksanakan untuk pos 1 dan pos 2
11. Perlombaan akan dihentikan sesaat untuk isoma pada pukul 11.30 s/d
12.30 Wib dan akan dimulai kembali pleton meneruskan untuk pos
berikutnya.
12. Penghitungan waktu Pos :
a. Pos 1 : 8 menit dimulai saat aba – aba penghormatan sampai “materi
selesai “
b. Pos 2 : 8 menit dimulai saat semua anggota masuk pos sampai
“materi selesai “
c. Pos 3 : 8 menit dimulai saat semua anggota masuk pos sampai
laporan dan penghormatan akhir
13. Format Laporan :
a. Laporan di Pos 1 : “ Lapor pleton dengan nomor dada ...... siap
melaksanakan materi gerakan lomba “
b. Laporan di Pos 3 : “ Pleton dengan nomor dada ...... telah
melaksanakan materi gerakan lomba, Laporan selesai “
c. Nomor dada diucapkan dengan jelas 3 digit
Contoh : 014 dibaca Nol Satu Empat
009 dibaca Nol Nol Sembilan

V.

PENILAIAN
:
1. Penilaian materi lomba disesuaikan dengan Perpang TNI No 58 tahun
2018 ttg Peraturan Baris Berbaris dan Perpang TNI No 45 tahun 2014 ttg
Peraturan Penghormatan Militer TNI
2. Juri menilai gerakan sesuai materi yang ada satu kali jika terjadi pengula
ngan gerakan yang sama tidak akan dinilai
3. Gerakan berangkai dalam satu nomor harus dilaksanakan sesuai materi
lomba apabila tidak dilaksanakan maka akan diberikan nilai minimal
4. Apabila waktu sudah habis maka gerakan selanjutnya tidak akan dinilai,
setelah waktu habis peserta sesegera mungkin meninggalkan Pos
5. Pleton dilarang melakukan gerakan tanpa komando dengan tujuan
menghindari pelanggaran apabila dilakukan mendapatkan pinalti point
6. Semua materi gerakan yang dilaksanakan tidak boleh dihitung contoh
gerakan periksa kerapian, bubar jalan
7. Peraturan garis pos menggunakan prinsip Garis sebagai batas apabila
pleton atau Danton menginjak dan atau melewati garis maka dianggap
melanggar dan dikenakan pinalti point
8. Keputusan Dewan Juri mutlak dan tidak dapat diganggu gugat

VI.

SISTEM PENILAIAN
1. Penilaian pleton terdiri dari penilaian kebenaran tehnik( sesuai Perpang )
dan penilaian kekompakan gerakan untuk setiap materi
2. Penilaian Komandan terdiri dari suara/intonasi penguasaan materi dan
lapangan, sikap serta laporan ( Pos 1 dan Pos 3 )
3. Bobot Penilaian :
a. Penilaian Pleton :
- Kebenaran Teknik : Kekompakan Gerakan = 2 : 1
- Pos 1 : Pos 2 : Pos 3 = 1 : 2 : 3
b. Penilaian Komandan = Pos 1 : Pos 2 : Pos 3 = 1 : 2 : 3
4. Pinalti point :
a. Pinalti Pleton :
- Tidak mengikuti upacara pembukaan
: 200 point
- Keterlambatan start
: 150 point
- Kekurangan satu anggota tiap pos
: 100 point
- Overtime
: 100 point / menit
- Pelanggaran garis pleton
: 150 point
- Gerakan tanpa komando
: 100 point
b. Pinalti Komandan :
- Materi tidak urut
: 100 point
- Overtime
: 50 point / menit
- Pelanggaran terhadap garis
: 50 point
( * ) pinalti point non tehnis POS
5. Penentuan Juara :
a. Juara Pleton dan Juara Komandan
- Urutan kejuaraan (rangking ) pleton ditentukan dari pengumpulan
nilai dikurangi pinalti point dan jumlah nilai tertinggi sebagai juara
- Apabila terjadi nilai yang sama akan ditentukan dari nilai Pos yang
memiliki bobot tertinggi dari Pos 3, Pos 2, Pos 1

-

Jika masih terjadi nilai yang sama maka ditentukan dari pinalti point
yang paling sedikit / kecil
b. Juara Umum :
- Juara umum ditentukan dari akumulasi perolehan point dari setiap
predikat kejuaraan ( pleton dan danton )
- Ketentuan point predikat kejuaraan LBB sebagai berikut –
 Pleton :
Juara 1
: 150 point
Juara 2
: 75 point
Juara 3
: 25 point
 Komandan Pleton :
Juara 1
: 50 point
Juara 2
: 25 point
Juara 3
: 10 point
- Jika terjadi kesamaan point maka ditentukan oleh pleton yang
memperoleh juara lebih tinggi / terbanyak
- Apabila masih sama ditentukan dengan akumulasi jumlah nilai
total Pleton dan Komandan pleton

