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BUKU PANDUAN  

Tournament Futsal PIP PKS Jepang  

15 Desember 2013  

Buku panduan ini dibuat untuk memberikan penjelasan kepada para peserta mengenai aturan 
aturan yang akan diberlakukan pada Tournament Futsal PIP PKS 2013. Peserta dimohon membaca 
buku panduan ini terlebih dahulu sebelum bertanding. 

 
KEPESERTAAN 
 

1. Satu tim terdiri dari 5–10 orang yang terdaftar. 
2. Pendaftaran dilakukan melalui internet secara langsung atau secara individu melalui  

website www.pks-jepang.org/tanding-futsal-pks-jepang/ 
3. Jumlah peserta maksimal adalah 20 tim. 
4. Tiap tim diharapkan mempersiapkan kapten dan perwakilan untuk menjadi wasit dan 

asisten wasit. 
5. Setiap pemain diharuskan memiliki insurance card (houkenshou) dan membawanya saat 

pertandingan  
 

SISTEM PERTANDINGAN 
1. Sistem pertandingan dibagi dalam empat tahap yaitu tahap penyisihan, perempat final, 

semifinal, dan tahap final. 
2. Tahap penyisihan terdiri dari empat grup dan tiap grup terdiri 5 tim menggunakan system 

tournament liga. 
3. Peringkat dalam 1 group ditentukan oleh jumlah poin. Jika ada 2 tim yang memiliki poin 

sama, maka peringkat ditentukan secara urut oleh selisih gol, head‐to‐head, jumlah 
memasukkan gol, record kartu kuning/merah, dan yang terakhir ditentukan dengan undian 
koin. 

4. Perolehan poin berupa menang +3, seri +1, kalah 0. 
5. Juara dan runner-up tiap regu berhak melaju ke tahap perempat final. 
6. Tahap perempat final terdiri dari 8 tim dan merupakan system gugur. Juara group di tahap 

penyisihan akan bertanding melawan runner-up group lain.  Pemenang setiap pertandingan 
perempatfinal akan melaju ke tahap semifinal. Jika score sama diakhir pertandingan maka 
akan diadakan adu penalty, masing-masing 3 kali. Tidak ada babak tambahan. 

7. Tahap semifinal terdiri dari 4 tim yang merupakan juara di tahap sebelumnya. Jika score 
sama diakhir pertandingan maka akan diadakan adu penalty, masing-masing 3 kali. 
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Pemenang akan melaju ke tahap final, sementara yang kalah akan bertanding untuk 
menentukan posisi ke-3. 

8. Tahap final terdiri dari 2 tim. Jika score sama diakhir pertandingan, maka akan ada 
perpanjangan waktu 2x3menit. Kalau masih sama baru dilanjutkan adu penalty, masing-
masing 3 kali. 

9. Detail jadwal pertandingan terlampir, pengaturan group diundi oleh panitia terlebih dahulu 
mengingat waktu yang sangat terbatas saat hari pertandingan.  

10. Dikarenakan jumlah lapangan yang bisa disewa di tiga jam pertama cuman 3 lapangan, 
sementara jumlah group ada 4, maka diminta kepada setiap tim memperhatikan jadwalnya 
dgn ketat, lokasi pertandingan setiap tim tidak di satu lapangan saja. 

 
 

PERATURAN PERTANDINGAN 
 
Garis Besar Pertandingan 

1. Satu pertandingan terdiri dari dua babak, dengan satu babak berlangsung selama 5 menit, 
diselingi 1 menit istirahat.  

2. Wasit pertandingan menggunakan perwakilan wasit dari tim lain yang berada di group yg  
berbeda, dibantu asisten wasit yang juga bertugas sebagai time keeper.  

3. Satu tim terdiri dari 4 pemain + 1 kiper. 
4. Pemain harus menggunakan seragam sendiri atau memakai rompi (bibs) yang disediakan 

oleh panitia. 
5. Score board akan diatur oleh panitia. 

 

Aturan Teknis Pertandingan 
1. Pertandingan diawali dengan kick-off (ditentukan dengan undian koin). Pemain lawan harus 

mundur minimal 1 meter  dari bola saat kick-off  bola dilakukan. 
2. Saat terjadi bola keluar, pertandingan dimulai lagi dengan kick-in bola ke dalam  lapangan. 

Pemain lawan harus mundur minimal 1 meter dari bola saat kick-in bola dilakukan. Hal yang 
sama juga berlaku untuk aturan sepak pojok.  

3. Goal kick harus dilakukan oleh kiper. Tetapi, kiper juga boleh menggunakan tangan (goal-
throw). 

4. Saat kick-off, kick-in, goal-kick, tidak diperbolehkan tendangan langsung ke arah gawang 
lawan pada sentuhan pertama. 

5. Kiper diperbolehkan menggunakan tangan untuk menangkap bola di area yang ditentukan, 
kecuali back-pass secara sengaja dari pemain tim sendiri. 

 
Hal-Hal Yang Berkaitan Dengan Pelanggaran 

1. DILARANG MELAKUKAN SLIDING-TACKLE. 
2. Pelanggaran sliding-tackle dihukum dengan kartu kuning, tetapi pada kondisi-kondisi 

tertentu, wasit berhak mengeluarkan kartu merah langsung jika dikategorikan sebagai 
pelanggaran berat. 
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3. Pemain yang mendapatkan kartu kuning 2 kali, otomatis mendapat kartu merah.  
4. Pemain yang mendapat kartu merah, dipersilahkan meninggalkan lapangan. Tim yang 

bersangkutan meneruskan pertandingan dengan jumlah pemain yang berkurang hingga 
babak yang tengah berlangsung selesai. Jika babak yang tengah berlangsung adalah babak-1, 
maka tim yang bersangkutan dapat memasukkan pemain lain saat babak kedua dimulai. 
Hukuman untuk pemain yang mendapat kartu merah, selain dipersilahkan meninggalkan 
lapangan, adalah mendapat skorsing selama 2 pertandingan berikutnya. 

5. Pemain yang mendapat 2 kartu kuning berturut-turut dalam 2 pertandingan, dihukum 
Skorsing 1 pertandingan berikutnya. 

6. Selama pertandingan berlangsung, hanya kapten tim yang berhak melakukan protes kepada 
wasit. 

7. Segala bentuk ucapan maupun tindakan kasar, tidak sopan kepada wasit dikategorikan 
pelanggaran berat, dan dihukum kartu merah.  

 
Hal-hal lain yang belum tercakup pada panduan ini dapat dimusyawarahkan dan akan 
diberitahukan lebih lanjut oleh panitia. Keputusan akhir panitia dan wasit  adalah mutlak dan tidak 
dapat diganggu gugat. Mari kita junjung tinggi semangat  sportivitas! 
 

============================================================================ 

Jadwal Pertandingan Tahap Penyisihan dan Perempat Final 
 

 


