
SYARAT DAN MATERI  
SELEKSI PASKIBRAKA KOTA MAGELANG 

 
 

1. Syarat Peserta 
a. Memiliki minat dan keinginan untuk menjadi Paskibraka dan aktif sebagai anggota 

Purna Paskibraka Indonesia. 
b. Siswa Kelas I SMA/SMK/MA pada saat seleksi diselenggarakan, dan berusia 16 s.d. 

18 tahun. 
c. Belum pernah menjadi Paskibraka, baik Tingkat Kota / Provinsi / Nasional. 
d. Tinggi Badan, tidak lebih dan tidak kurang dari persyaratan yang ditentukan. 

1) Kota Magelang 
a) Putra : 165 cm – 180 cm, diutamakan 170 cm – 175 cm. 
b) Putri : 160 cm – 175 cm, diutamakan 165 cm – 170 cm.  

2) Propinsi dan Nasional 
a) Putra  : 170 cm – 175 cm.  
b) Putri  : 165 cm – 170 cm. 

e. Berat badan ideal. Tidak kurang dan tidak lebih 5 kg dan berat badan ideal. 
f. Tegak dan tidak cacat, terutama gigi, kulit dan mata, kaki tidak berbentuk X atau O. 
g. Sehat jasmani dan rohani (tidak mempunyai penyakit kambuhan), dibuktikan dengan 

surat  keterangan dari dokter. 
h. Penampilan simpatik dan menarik. 
i. Berkepribadian dan berakhlak mulia. 
j. Nilai rapor di atas nilai rata-rata kelas. 
k. Diutamakan, memiliki kemampuan bahasa Inggris aktif (untuk tingkat provinsi dan 

nasional). 
l. Aktif mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan. 
m. Mendapat keterangan / ijin tertulis dari orang tua dan kepala sekolah. 
n. Diperbolehkan memakai jilbab. 
o. Tidak mutlak menjadi anggota Paskibra Sekolah, namun diutamakan yang menjadi 

Paskibra Sekolah. 
p. Diutamakan berdomisili di Kota Magelang. 

 
2. Materi Seleksi 

a. Akhlak dan kepribadian, terdiri dari : 
1) Mental spiritual yang dapat dipertanggungjawabkan. 
2) Taat menjalankan kewajiban agamanya. 
3) Berbudi pekerti dan bertingkah laku yang baik. 
4) Berjiwa sehat dan stabil. 
5) Bersahaja dan sopan santun. 
6) Berpenampilan gembira dan menarik. 
7) Mudah bergaul dan menyesuaikan diri. 

b. Kesegaran jasmani, berupa : 
1) Tes aerobik, lari 2.400 meter. 
2) Shit Up dan Push Up 

c. Fisik dan Penampilan, terdiri dari : 
1) Pengecekan umur, tinggi dan berat. 
2) Tidak cacat jasmani dan tegap. 
3) Sehat jasmani dan rohani. 
4) Pengecekan mata dan gigi (rapi dan sehat). 
5) Pengecekan kaki (tidak berbentuk O atau X, platefoot partial). 
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d. Pengetahuan Umum dan Prestasi Khusus, terdiri dari : 
1) Kewarganegaraan, Sejarah Indonesia. 
2) Kepemimpinan dan organisasi. 
3) Pengetahuan budaya dan pariwisata. 
4) Berita aktual dari media cetak maupun elektronika (politik, keuangan, ekonomi, 

pendidikan, dll) 
5) Prestasi; sosial, kemasyarakatan, kegiatan ekstrakurikuler, olahraga, dll. 

e. Kemampuan Baris Berbaris. 
Sub materi yang diberikan pada seleksi Baris Berbaris antara lain adalah : 
1) Sikap sempurna. 
2) Hormat. 
3) Jalan di tempat. 
4) Sikap istirahat. 
5) Langkah biasa. 
6) Langkah tegap. 
7) Meluruskan (lencang kanan / kiri, ½ lengan lencang kanan / kiri). 
8) Melangkah (kedepan – kebelakang, kekanan – kekiri). 
9) Hadap kiri / kanan / serong kanan / kiri. 
10) Balik kanan. 

f. Ketrampilan / Pengetahuan Seni Buday. 
Peserta menunjukkan kemampuan menggunakan bahasa daerah (jawa) dan memilih 
salah satu jenis ketrampilan seni daerah dan menampilkan kemampuannya tersebut di 
depan dewan juri. 

g. Kemampuan Bahasa Inggris. 
1) Tes Tertulis / Mengarang Bahasa Inggris. 
2) Wawancara Bahasa Inggris. 
3) Pidato Bahasa Inggris. 

 
3. Lain-lain 

Seleksi yang diselenggarakan di Tingkat Kota Magelang adalah seleksi untuk 
mempersiapkan Paskibraka Kota Magelang dan Provinsi Jawa Tengah. 

 
 
 

Catatan : 
Syarat dan materi sewaktu-waktu dapat berubah 

sesuai dengan kebijakan penyelenggara. 
 

www.kahlilpooh.wordpress.com  
bukan penyelenggara seleksi Paskibraka Tingkat 

Kota Magelang. 
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