
 PERATURAN PERLOMBAAN GERAK JALAN BEREGU 

 
A. KETENTUAN UMUM  

 

I. Nama Kegiatan :  
Lomba Gerak Jalan Beregu Dalam Rangka Pencanangan Bulan Semarak Kemerdekaan 

Republik Indonesia Ke 72 Tahun 2017 

 

 

II. Waktu Pelaksanaan  
1. Hari / Tanggal : Minggu, 27 Agustus 2017 

2. Waktu  : 07.00- selesai 

3. Start/Finish          : Lapangan Upacara Kementerian Hukum dan HAM dan Kantor Wilayah  

Masing - Masing 

 

 

III. Ketentuan Peserta  
Pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Unit Pusat , Kantor Wilayah 

beserta UPT yang terdiri dari 1 regu putra dan 1 regu putri 

 

 

VI. Jumlah Anggota Regu, Susunan Barisan, Nomor Dada  
1. Jumlah anggota masing masing regu 11 orang, termasuk komandan regu;  

2. Beregu berbanjar dua kebelakang dengan komandan regu di depan kanan;  

3. Nomor dada dipakai oleh anggota regu paling kanan depan dan anggota regu paling  

    belakang kiri.  

 
V.  Sifat Lomba, Route, Jarak, Waktu Tempuh 

1. Sifat Lomba adalah ketepan waktu 

2. Route Lomba akan ditentukan pada saat teknikal meeting 

3. Beregu Putra  = +/- 7 Km,     7 Km/Jam 

4. Beregu Putri  = =/- 7 Km,     6 Km/Jam 

 

VI.  Pertemuan Teknis  

  Seluruh peserta wajib mendaftar dan mengikuti pertemuan teknis (waktu dan tempat 

diinformasikan dikemudian). 

 

B. KETENTUAN KHUSUS 

I. Tata Tertib Start/ Finish : 

a. Peserta harus sudah siap ditempat start setengah jam sebelum start dimulai dan 

melapor lebih dahulu kepada Panitia / Juri;  

b. Interval pemberangkatan adalah 3 (tiga) menit ; 

c. Aba-aba pemberangkatan 15, ……10,……5,4,3,2,1………ya….. ; 

d. Peserta dianggap telah sampai finish apa bila telah melewati garis finish.  

 

II. Tata Tertib Lomba 

a. Hal-hal yang yang diharuskan : 

1. Dalam sikap berjalan pada lajur kiri yang telah ditentukan ; 

2. Dalam ikatan regu (tidak berpencar/berantakan).  

 



b. Hal-hal yang diperbolehkan : 

1. Komandan regu diperbolehkan membawa peluit untuk memberikan aba-aba;  

2. Diperbolehkan menyanyikan lagu-lagu perjuangan dengan teratur;  

3. Diperbolehkan meneriakkan  yel-yel perjuangan dan lain-lain;  

4. Sebelum memasuki garis finish, peserta  diperbolehkan berkreasi melakukan 

gerakan tambahan;  

5. Diperbolehkan mendahului regu/peserta lain dengan ketentuan sebagai berikut :  

- Tidak diperbolehkan mengganggu peserta yang didahului, begitu pula peserta 

yang   didahului tidak diperbolehkan dengan sengaja menghalangai peserta 

yang didahului;  

- Berjarak paling sedikit 1 meter sebelah kanan dari peserta yang didahului; 

- Pada waktu memotong ke kiri dari regu yang didahului, berjarak 5 meter dari 

anggota regu paling belakang ; 

- Tidak diperbolehkan mendahului regu yang sedang mendahului atau 

pendahuluan rangkap tiga. 
 

 

c. Hal-hal yang dilarang : 

1. Lari-lari bersama;  

2. Istirahat bukan pada tempatnya;  

3. Membawa jam tangan atau petunjuk waktu lainnya;  

4. Mengadakan penggantian atau penambahan anggota regu waktu lomba;  

5. Mendapatkan informasi waktu;  

6. Mendapat bantuan dari luar berupa makanan atau minuman;  

7. Mengulur-ulur waktu;  

8. Dikawal oleh official atau kendaraan;  

9. Mengucapkan kata-kata tidak sopan;  

10. Berpakaian tidak sopan atau di luar ketentuan panitia;  

11. Mengadakan variasi barisan;  

12. Anggota regu kurang dari separuh;  

13. Lari-lari kecil dari anggota regu yang tertinggal;  

14. Anggota regu yang terlepas dari 10 meter, maka anggota tersebut dianggap 

gugur;  

15. Dilarang menggunakan jalur busway.  
 

 

C. KETENTUAN-KETENTUAN LAIN 

I. Penilaian 

a. Nilai waktu tertinggi 300  

Bila lebih cepat 1 menit, nilai dikurangi 3 ( tiga )  

Bila lebih lambat 1 menit, nilai dikurangi 6 ( enam )  

b. Nilai keutuhan regu tertinggi 200  

Bila kurang 1 anggota regu, nilai dikurangi 20 ( dua puluh )  

c. Nilai tata barisan tertinggi 100 terdiri dari :  

langkah kaki/ayunan tangan, sikap badan/pandangan jarak antar anggota regu.  

d. Nilai keseragaman tim tertinggi 100 

Jika terdapat anggota tim yang memakai pakaian yang berbeda dengan anggota 

tim lainnya dalam satu tim, maka mendapatkan pengurangan nilai. 

e. Nilai keindahan barisan tertinggi 100 

Keindahan barisan dinilai berdasarkan kerapihan barisan. 

 



II. Penentuan Pemenang 

1. Regu yang dinyatakan sebagai pemenang adalah regu yang mendapatkan nilai 

tertinggi dari kelompoknya setelah dikurangi pelanggaran/hukuman.  

2. Apabila terdapat nilai yang sama, maka akan ditinjau kembali dari urutan nilai 

waktu, keutuhan regu dan nilai tata barisan.  

3. Apabila nilai tersebut tetap sama, maka untuk menentukan pemenangnya akan 

diundi. 

 

 

III. Pemenang terdiri dari :  
Setiap kelompok akan mendapatkan masing-masing juara I, II dan III dan juara 

harapan I, II, III. 

 

 

IV. Penutup  
Dalam lomba gerak jalan ini protes ditiadakan, keputusan juri adalah mutlak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Depok,  27 Juli 2017 

Koordinator Lomba Gerak Jalan Beregu, 

 
Andi Dahrif Rafied 
NIP. 196009121980031001 



LEMBAR PENILAIAN 

LOMBA GERAK JALAN BEREGU 

 
Dalam Rangka Pencanangan Bulan Semarak Kemerdekaan Republik Indonesia 

Di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM 

 

Nama Juri  : 

 

Nama Kelompok : 

 

Jumlah Peserta  : 

 

 

Kriteria Penilaian  Nilai  

1. Ketepatan Waktu  

2. Keutuhan Regu  

3. Tata Barisan  

 

4. Keseragaman Tim 

 

 

5. Keindahan Barisan  

Total  

 

 

 

 

 

 

 



A. Pendahuluan 
 

Dalam rangka melaksanakan kegiatan “Pencanangan Bulan Semarak Kemerdekaan 

Republik Indonesia Ke 72 Tahun 2017” kami selaku panitia bermaksud mengadakan 

kegiatan Lomba Gerak Jalan untuk mempererat rasa persaudaraan, serta 

meningkatkan rasa nasionalisme dan semangat persatuan dan kesatuan antar pegawai 

di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. 

Panitia lomba memiliki ketentuan tersendiri dalam menilai suatu lomba gerak jalan. 

Ada beberapa hal yang menjadi bahan penilaian dalam pelaksanaan lomba gerak 

jalan. Selain penilaian perseorangan seperti sikap berdiri, sikap start dan sikap 

berjalan anggota tim, ada juga penilaian tim secara keseluruhan, antara lain : 

1. Keseragaman Tim 

 

Nilai bagi keseragaman tim meliputi keseragaman pakaian yang digunakan oleh 

peserta dan keseragaman gerak tim. Jika terdapat anggota tim yang memakai 

pakaian yang berbeda dengan anggota tim lainnya dalam satu tim, maka bisa 

mendapatkan pengurangan nilai. Begitu juga jika terdapat ketidakseragaman gerak 

dalam tim, tim tersebut bisa dikurangi nilainya. 

 

2. Keindahan Barisan 

 
Tidak hanya gerakan yang seragam yang mendapat penilaian, tapi keindahan dari 

barisan tim juga memiliki nilai tersendiri. Walau gerakan tim cukup seragam tapi 

jika barisan tidak diatur dengan rapi, maka bisa mengurangi penilaian tim tersebut. 

 

3. Kekompakan Tim  

 

Tim yang kompak tentu memiliki nilai tambah pada saat penilaian. Biasanya dalam 

lomba terdapat aturan yang melarang anggota tim makan dan minum saat lomba 

sedang berjalan. Tim yang melanggar aturan tersebut bisa dinilai tidak kompak dan 

bisa dikenai pengurangan nilai. 

 

4. Keutuhan Tim 

 

Saat mengikuti lomba, jumlah anggota dalam tim dari awal lomba hingga selesai 

harus sama. Jika pada akhir lomba terdapat tim yang anggotanya tidak lengkap, 

maka tim tersebut bisa mendapatkan pengurangan nilai. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Ketepatan Waktu 

 

Ketepatan waktu yang dihitung dalam lomba adalah lamanya peserta 

menyelesaikan lomba menempuh jarak yang telah ditentukan. Dalam menentukan 

nilai untuk ketepatan waktu, perlu diperhitungkan adanya tambahan waktu bagi 

peserta untuk beristirahat. 

 

Jika dari  hasil penilaian di atas terdapat dua tim yang sama, maka penentuan juara 

dilihat dari peserta yang berhasil menyelesaikan lomba terlebih dahulu, jika masih 

sama maka akan diundi. 

 

 

 


