PERATURAN KHUSUS
FARMASI CUP 2017
FUTSAL COMPETITION
I.

Waktu dan Tempat Pelaksanaan
Tanggal

: 11 – 19 November 2017

Waktu

: Jadwal Pertandingan diberikan saat Malam Atlet

Tempat

: GOR Amongraga

II. Peraturan Khusus Futsal
A. Pemain
1. Jumlah Pemain
Setiap pertandingan dimainkan oleh dua tim, setiap tim terdiri dari tidak lebih dari lima pemain,
salah satu diantaranya adalah penjaga gawang.
2. Prosedur Pergantian Pemain
a. Jumlah pergantian pemain selama pertandingan adalah tidak terbatas. Seorang pemain yang telah
digantikan dapat kembali ke lapangan sebagai pemain pengganti untuk pemain lainnya.
b. Pergantian pemain dilakukan ketika bola masih berada di dalam atau keluar dari lapangan
permainan dan kondisi berikut adalah yang perlu diperhatikan:
 Pemain meninggalkan lapangan harus dilakukan dari zona atau wilayah pergantian timnya
sendiri.
 Pemain yang memasuki lapangan harus juga melakukannya dari zona wilayah penggantiannya
sendiri tetapi tidak sampai pemain yang meninggalkan lapangan telah melewati garis pembatas
lapangan.
 Penggantian pemain sangat bergantung pada kewenangan dan jurisdikasi dari wasit apakah
dipanggil untuk bermain atau tidak.
 Penggantian dianggap selesai ketika pengganti masuk ke dalam lapangan, dimana saat itu dia
menjadi pemain aktif dan pemain yang digantikan olehnya berhenti berperan sebagai seorang
pemain aktif.
 Penjaga gawang dapat berganti tempat dengan setiap pemain lainnya. (powerplay)
 Pemain cadangan wajib menggunakan rompi berwarna lain dari kostum yang dipergunakan.
 Pemain pengganti harus menyerahkan rompi kepada pemain yang diganti.

3. Pelanggaran dan Sanksi
Jika sementara penggantian pemain sedang dilakukan, pemain pengganti memasuki
lapangan sebelum pemain yang digantikannya belum meninggalkan lapangan maka:
a. Permainan diberhentikan
b. Pemain yang digantikan diintruksikan untuk meninggalkan lapangan
c. Pengganti diberi peringatan dan diberikan kartu kuning
d. Permainan diulang kembali dengan sebuah tendangan bebas tidak langsung yang diambil oleh tim
lawannya dari tempat dimana bola berada ketika permainan dihentikan. Jika bola berada di dalam
wilayah pinalti, tendangan bebas tidak langsung dilakukan dari garis wilayah pinalti pada tempat
terdekat dengan posisi dari bola saat permainan diberhentikan
e. Seorang pemain yang dikeluarkan oleh wasit (send off/kartu merah) tidak dapat ikut kembali
kepermainan yang sedang berjalan, maupun duduk dibangku pemain cadangan dan harus
meninggalkan sekitar lapangan.
f. Pemain cadangan dapat masuk ke lapangan dua menit setelah rekan timnya dikeluarkan, kecuali
tercipta gol oleh lawannya sebelum masa dua menitnya berakhir, dan pemain secara sah telah
diijinkan oleh pencatat waktu
4. Keputusan dan Penegasan
a. Pada awal permainan, setiap tim harus bermain dengan minimal empat pemain (termasuk penjaga
gawang).
b. Jika, dalam satu kejadian beberapa pemain dikeluarkan, pemain yang tersisa dari satu tim lebih
sedikit dari dua pemain (termasuk penjaga gawang), maka pertandingan harus diberhentikan dan
tim tersebut dinyatakan kalah.
B. Perlengkapan Pemain
1. Keselamatan
Seorang pemain dilarang keras menggunakan perlengkapan atau menggunakan segala yang
membahayakan dirinya atau pemain lainnya, termasuk setiap jenis perhiasan.
2. Perlengkapan Dasar Pemain
a. Dalam pelaksanaan FARMASI CUP 2017 FUTSAL COMPETITION, setiap tim wajib memiliki
sekurang-kurangnya 2 (dua) jenis kostum berwarna gelap dan berwana terang.
b. Jenis kostum yang digunakan pemain saat pertandingan tidak boleh bercelana panjang kecuali
penjaga gawang.

c. Untuk pemain berjilbab, diperbolehkan memakai training dengan syarat warna harus seragam.
d. Kostum pertandingan harus memilik nomor punggung dan nomor pada celana antara nomor 1-99
yang tidak boleh berganti selama berlangsungnya kompetisi.
e. Nomor punggung dan nomor pada celana pada jersey home dan away harus sama pada
masing-masing pemain.
f. Kostum pertandingan tidak boleh dimodifikasi (seperti dilakban ) kecuali dijahit dengan
kain berwarna senada.
g. Kaos kaki yang digunakan saat pertandingan harus berwarna sama dalam satu tim.
h. Selama pertandingan berlangsung, semua pemain harus memasukan baju seragam pertandingan
yang dipakainya kedalam bagian celana.
i. Alas kaki (sepatu), jenis sepatu yang diizinkan adalah sepatu kanvas atau kulit lembut atau sepatu
gymnastic dengan alas yang terbuat dari karet atau bahan sejenisnya.
j. Pada saat bertanding semua pemain cadangan yang berada di bangku cadangan wajib
menggunakan rompi berwarna lain dari kostum yang dipergunakan.
3. Pengaman Kaki (Shinguard)
a. Seluruh bagiannya harus dapat ditutupi oleh kaos kaki
b. Harus terbuat dari bahan-bahan yang layak (karet, plastik atau bahan-bahan sejenisnya).
c. Harus memberikan tingkat perlindungan yang cukup.
4. Penjaga gawang
a. Penjaga gawang diperbolehkan untuk menggunakan celana panjang.
b. Setiap penjaga gawang harus menggunakan warna yang dapat secara mudah membedakan dirinya
dari pemain lainnya dan wasit.
c. Jika seorang pemain yang berada diluar lapangan menggantikan seorang penjaga gawang, baju
seragam penjaga gawang yang dipakai oleh pemain harus ditandai dengan nomor punggung pemain
itu sendiri.
d. Penjaga gawang disarankan untuk memakai sarung tangan.
e. Apabila dalam satu tim memiliki lebih dari satu penjaga gawang maka warna seragam yang
digunakan harus sama.
Pelanggaran dan Sanksi
Untuk setiap pelanggaran dari peraturan ini:
Pemain, Official/Manager, dan Coach yang melakukan kesalahan diinstruksikan oleh wasit (bagi

pemain) untuk meninggalkan lapangan untuk melengkapi salah satu perlengkapan yang belum dipakai
atau hilang. Pemain tidak diperbolehkan kembali ke lapangan pertandingan tanpa memberikan laporan
terlebih dahulu kepada salah satu wasit, yang mana wasit tersebut akan memeriksa dan memastikan
bahwa perlengkapan pemain tersebut sudah benar. Sedangkan bagi Official/Manager dan Coach yang
melakukan kesalahan diinstruksikan oleh panitia untuk meninggalkan lapangan untuk melengkapi salah
satu perlengkapan yang belum dipakai dan dapat kembali ke lapangan setelah memenuhi perlengkapan
yang diwajibkan.
C. Durasi Pertandingan
1. Periode pertandingan
a. Sistem yang dipakai adalah sistem setengah kompetisi dilanjutkan dengan sistem gugur 16 besar
untuk tim Futsal Putra dan sistem setengah kompetisi dilanjutkan dengan sistem gugur 8 besar
untuk tim Futsal Putri
b. Jumlah grup sebanyak 8 grup terdiri dari 4 tim untuk tim Futsal Putra dan 4 grup terdiri dari 3 tim
untuk tim Futsal Putri.
c. Setiap grup diambil 2 terbaik yang kemudian ditandingkan dalam fase 16 besar sistem gugur untuk
tim Futsal Putra dan setiap grup diambil 2 terbaik yang kemudian ditandingkan dalam fase 8 besar
sistem gugur untuk tim Futsal Putri
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dimainkan dalam dua babak. Setiap babak

berdurasi 10 menit (waktu kotor) untuk babak grup dan babak gugur.
e. Untuk babak Semi Final durasi pertandingan 2 x 15 menit (waktu kotor), untuk babak Final durasi
pertandingan 2 x 20 menit (waktu kotor).
f. Istirahat antar babak adalah 3 menit.
g. Penentuan Juara Grup ditentukan berdasarkan :
 Jumlah Poin
- Setiap tim yang menang akan mendapat nilai 3 (tiga)
- Jika pertandingan dinyatakan seri atau imbang maka masing-masing tim akan diberikan nilai
1(satu).
- Setiap tim yang kalah tidak mendapatkan nilai.
 Selisih gol
 Jumlah gol yang dicetak
 Head to Head

 Jumlah kartu merah dan kartu kuning yang didapat. Tim yang paling
sedikit mendapat hukuman kartu akan lolos.
h. Untuk fase gugur, bila pertandingan 2 x 10 menit berakhir seri maka langsung diadakan adu
penalti: 3 penendang utama melakukan tendangan terlebih dahulu, bila hasil masih seri dilakukan
coin toss untuk menentukan tim mana yang menjadi penendang (sudden death)
i. Tim yang mangkir dari pertandingan / Walk Out (WO) dinyatakan kalah dan tim lawan dinyatakan
menang 3-0
j. Untuk fase grup setiap tim menyerahkan uang sportivitas sebesar Rp 200.000,00 kepada panitia
pada saat Techinical Meeting. Apabila pada fase grup ada tim yang mangkir / Walk Out (WO)
maka uang sportivitas tidak dikembalikan. Jika TIDAK ada tim yang mangkir / Walk Out (WO)
maka uang akan dikembalikan pada akhir fase grup kepada setiap tim yang bersangkutan.
2. Time Out
a. Tiap-tiap tim berhak mendapatkan satu time out satu menit tiap babak.
b. Jika pada babak pertama tidak mengambil time out, maka tim tidak berhak mendapatkan dua kali
time out di babak kedua
c. Time Out diajukan oleh pelatih kepada wasit saat timnya sedang menguasai bola
d. Ketika time out waktu pertandingan tetap berjalan
D. Peraturan Kompetisi
1. Pemain
a. Setiap fakultas/jurusan kesehatan mengirimkan 1 tim putra dan 1 tim putri.
b. Jika mengirimkan lebih dari 1 tim, maka tim kedua dan seterusnya akan masuk dalam urutan daftar
tunggu, berdasarkan urutan daftar dan keterwakilan seluruh fakultas kesehatan.
c. Seorang pemain tidak boleh membela lebih dari 1 tim walaupun masih dalam fakultas/jurusan yang
sama.
2. Pelanggaran
a. Pemain yang memperoleh 2 (dua) kartu kuning dalam satu pertandingan yang
sama atau berbeda tidak diperkenankan untuk bermain pada pertandingan
berikutnya sebanyak 1 (satu) kali.
b. Pemain yang mendapat kartu merah langsung tidak diperkenankan untuk bermain
pada pertandingan berikutnya sebanyak 2 (dua) kali.
c. Jika terkena kartu kuning akan dikenakan denda Rp 40.000,00

sedangkan terkena kartu merah akan dikenakan denda Rp 100.000,00
d. Jika akumulasi terjadi pada pertandingan yang sama maka denda yang dikenakan adalah denda
kartu merah langsung.
3. Syarat Administrasi
a. Wajib melengkapi syarat-syarat berupa co-card, KTM, ID card (KTP/SIM/Paspor yang masih
aktif), Uang Deposit (sebesar Rp 150.000,00) pada saat akan bertanding, dan uang sportivitas
(sebesar Rp 200.000,00 untuk fase grup) pada saat Technical Meeting kepada panitia.
b. Setiap tim wajib menandatangani Surat Kesanggupan di atas materai Rp 6.000,00 untuk tidak
berbuat anarkis dan kerusuhan baik di dalam stadion maupun di luar stadion.
c. Daftar Susunan Pemain (DSP) diserahkan kepada pengelola pertandingan selambat-lambatnya 30
menit sebelum kick-off atau tendangan pertama dimulai.
d. Perubahan Daftar Susunan Pemain (DSP) dapat diajukan kepada pengelola pertandingan setempat
selambat-lambatnya 10 menit sebelum kick-off atau tendangan pertama
E. Sanksi
Sanksi diberikan apabila :
1. Tim futsal tidak hadir atau menolak bertanding dari jadwal bertanding yang sudah ditentukan
dinyatakan kalah WO (walk out) dengan skor 3-0. kepada tim yang bersangkutan, tidak ada
penambahan waktu tunggu kedatangan tim.
2. Tim futsal yang hadir kurang dari 4 orang dinyatakan kalah WO (walk out) dengan skor 3-0
3. Terjadi perkelahian / pemukulan saat pertandingan antara 2 orang atau lebih (antara anggota tim
bertanding dengan siapapun) sanksi akan diberikan kepada tim yang bersangkutan.
4. Tim yang menggunakan pemain di luar kesatuan team (Fakultas/Jurusan Kesehatan, Universitas,
Sekolah Tinggi, Politeknik atau Institut) akan langsung gugur. Jika terbukti setelah pertandingan usai
maka yang berhak untuk maju ke babak selanjutnya adalah pihak lawan.
5. Tim yang menggunakan pemain di luar kesatuan tim (Fakultas/Jurusan Kesehatan, Universitas, Sekolah
Tinggi, Politeknik atau Institut) dan menjuarai FARMASI CUP 2017-FUTSAL COMPETITION, maka
bersedia untuk mengembalikan segala penghargaan dan hadiah kepada panitia. Dan panitia memegang
hak penuh untuk menentukan keputusan selanjutnya.
F. Wasit
1. Wasit yang memimpin pertandingan adalah wasit yang berasal dari PSSI.
2. Keputusan wasit bersifat mutlak dengan mengedepankan profesionalitas dan sportifitas.

3. Wasit yang memimpin pertandingan mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam
peraturan permainan PSSI, AFC, dan FIFA.
4. Penyusunan jadwal wasit dilakukan oleh koordinator wasit.

G. Petugas Meja
1. Petugas Meja adalah orang yang ditunjuk langsung oleh koordinator pertandingan untuk membantu di
bidang administratif dalam pencatatan hal-hal penting selama pertandingan.
2. Petugas meja bertanggung jawab untuk :
 Mengadakan koordinasi dengan panitia pertandingan tentang penugasan petugas meja dan wasit.
 Mengadakan pemeriksaan terhadap pemain, apakah sudah sesuai dengan daftar yang telah disahkan
dalam pertemuan teknis.
 Mencatat semua peristiwa yang penting sebagai bahan laporan pada score sheet.
H. Gangguan
Apabila terjadi gangguan (Force Majeur) yang mengakibatkan pertandingan terpaksa
dihentikan, maka penyelesaian gangguan tersebut ditunggu sampai 10 menit. Jika
gangguan tidak dapat diatasi, maka :
1. Apabila gangguan terjadi pada babak pertama pada menit ke 0 sampai menit ke-5,
maka pertandingan akan diulang dari waktu awal
2. Apabila gangguan terjadi pada babak pertama diatas menit ke 5, maka waktu akan diberhentikan dan
pertandingan dimulai kembali dengan sisa waktu yang tersedia
3. Apabila gangguan terjadi pada babak kedua, maka waktu akan diberhentikan dan pertandingan dimulai
kembali dengan sisa waktu yang tersedia
4. Apabila dengan suatu sebab terjadi kerusuhan dan oleh pengawas salah satu pihak dinyatakan bersalah,
maka sesuai surat perjanjian, pihak yang bersalah tersebut wajib membayar denda sesuai yang tertera
dalam PERATURAN UMUM FARMASI CUP 2017-FUTSAL
AND BASKETBALL COMPETITION dan disepakati dalam Surat Kesanggupan.
Note :
Peraturan ataupun persyaratan yang tidak tercantum akan mengacu pada peraturan umum PSSI, AFC, dan FIFA.
Panitia Pelaksana
FARMASI CUP 2017-FUTSAL COMPETITION

