
PERATURAN KHUSUS 
PERTANDINGAN BULUTANGKIS 

BARANTAN CUP 2018 
 

A. JENIS PERTANDINGAN : 
 
 Jenis pertandingan adalah ganda beregu putra 3 (tiga) partai 

 
B. SYSTEM PERTANDINGAN 

 

 System pertandingan menggunakan perhitungan Relly Point. 

 Pada babak penyisihan menggunakan system setengah kompetisi yang terbagi 
dalam 2 (dua) pool ( pool A dan Pool B ) 

 Setiap pool diambil juara dan runner up saja untuk melanjutkan keputaran ke dua 

 Pada putaran ke dua (semi final ) Juara pool A lawan Runner up Pool.B dan 

Runner up pool.A lawan juara pool.B 

 Peraturan yang digunakan adalah peraturan yang dianut PBSI yang disesuaikan 

dengan kondisi setempat. 
 
C. PESERTA  

 Peserta adalah karyawan aktif dan THL pada setiap Regional lingkup Badan 
Karantina Pertanian 

 Setiap tim mengirimkan 3 ganda pemain inti dan 2(dua) orang pemain cadangan 

 Setiap tim didampingi oleh 1(satu) orang tim manajer/Official. 

 Perlengkapan, akomodasi dan konsumsi pemain ditanggung Satker masing 
masing. 

 
D. PERATURAN PERTANDINGAN 

 Pertandingan mulai dari babak penyisihan sampai Final dilaksanakan di Balai Uji 

Terap Teknik dan Metoda Karantina Pertanian ,Rawa Banteng Bekasi dari 
tanggal, 4 s/d 5 Juli 2018 

 Shuttlecock yang digunakan disediakan dan ditentukan oleh panitia 

 Panitia pelaksana penyedikan 4(empat) buah Shuttlecock setiap partai yang akan 

dipertandingkan 

 Apabila saat pertandingan Shuttlecock yang digunakan melebihi dari yang 

disediakan oleh panitia, maka kelebihan pemakaian menjadi tanggung jawab 
kedua tim 

 Setiap tim yang bertanding diharapkan hadir 15 menit sebelum pertandingan 
dimulai, dan menyerahkan daftar nama pemain  dan daftar nama pemain yang 

sudah diserahkan tidak boleh diubah kembali 

 Apabila tim yang akan bertanding tidak hadir dilapangan lebih dari 15 menit dari 

waktu yang telah ditetapkan , tim tersebut dinyatakan kalah WO dengan sekor 3-0 

 Pemain/Atlet yang cidera pada waktu bertanding dan tidak dapat melanjutkan 

pertandingan (setelah ditunggu 5 menit) maka pemain tersebut dinyatakan kalah 

 Seluruh tim yang bertanding dibabak penyisihan harus menyelesaikan 3(tiga) 
partai pertandingan yang telah ditetapkan panitia 

 Apabila tim yang sedang bertanding tidak dapat memainkan salah satu dari partai 
yang telah ditentukan, maka partai yang tidak dipertandingkan itu dinyatakan 

kalah, dan partai yang telah diselesaikan dinyatakan sah. 

 Atlet/pemain boleh bermain rangkap sebanyak 1 kali dengan pasangan berbeda. 

 Apabila terjadi halangan / gangguan pada saat pertandingan berlangsung, maka 
pertandingan ditunda selama 30 menit, dan apabila setelah menunggu selama 30 

menit pertandingan tidak memungkinan untuk dilanjutkan, maka pertandingan 
ditunda dengan catatan game yang belum diselesaikan dianggap gugur(diulang 
dari 0 ) 

 Partai/pertandingan tunda dilaksanakan melalui kesepakatan kedua tim yang akan 
bertanding dan dengan persetujuan panitia pelaksana 

 
 

 
 
 

 



 
 

E. PERHITUNGAN KEMENANGAN / NILAI 

 Kemenangan ditentukan oleh nilai akhir dari setiap pertandingan dengan 

perincian, dalam 1 kali kemenangan (1 partai) setiap tim yang menang 
mendapatkan nilai 1(satu) point 

 Game yang dipakai dengan perhitungan nilai 42. 

 Pada pertandingan dengan system ½ (setengah ) kompetisi  untuk Penentuan juara 

dan runner up pool ditentukan secara berurutan  : 
o Nilai kemenangan Regu 
o Selisih partai kemenangan dan kekalahan 

o Selisih set yang menang dan kalah 
o Selisih poin kemenangan dan kekalahan 

 
 
F. PROTES  / SANKSI 

 

 Protes harus disampaikan secara tertulis yang disampaikan oleh tim manajer 

kepada panitia, sebelum dan atau pada saat pertandingan berlangsung dengan 
membayar administrasi sebesar Rp.100.000,-( seratus ribu rupiah ) 

 Apabila tim yang diprotes tidak dapat menunjukan bukti diri, maka tim tersebut 
terkena diskualifikasi (gugur) dan tidak bisa lagi mengikuti pertandingan 

selanjutnya. 

 Atlet/ pemain dilarang meremas / merusak dan atau menendang shuttlecock pada 
saat bertanding 

 Atlet/pemain dilarang berperilaku yang dapat memancing emosi para penonoton 
untuk membuat keributan 

 Apabila terjadi seperti pada butir 3 dan 4 maka maka wasit akan langsung 
memberikan peringatan kepada atlet yang melakukan pelanggaran, dan apabila 

atlet yang telah diberi peringatan masih melakukan tindakan serupa, maka wasit 
dapat pemberikan kartu kuning terhadap pemain tersebut, apabila setelah 

mendapatkan  kartu kuning pemain tersebut masih melakukan pelanggaran 
serupa, maka wasit berhak memberikan kartu merah, dan tim yang atletnya 
mendapatkan kartu merah terkena diskualifikasi (gugur) dan tidak apat mengikuti  

pertandingan selanjutnya. 

 Setiap pemain/ atlet harus mentaati setiap peraturan yang telah ditetapkan panitia  

 Setiap tim manager diharuskan menandatangani hasil technical meeting. 

 Bagi Tim yang tidak hadir dalam technical meeting, dianggap setuju dengan 

peraturan yang telah ditetapkan bersama 

 Wasit disiapkan oleh panitia 

 Segala keputusan wasit adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat  

 Linesman/Hakim garis berfungsi sebagai pembantu wasit 

 Hal hal yang belum tercantum dalam peraturan ini akan ditentukan kemudian  
 

G. WAKTU DAN TEMPAT 

 Pertandingan  akan dilaksanakan mulai tanggal,  4 Juli s/d 5 Juli 2018, dengan 

waktu pertandingan akan dimulai hari : 
- Rabu  : Pukul. 08.00 WIB – 11.00 WIB dan Pukul. 15 – 18.00 WIB 

- Kamis : Pukul. 08.00 WIB – 11.00 WIB dan Pukul. 14 – 21.00 WIB 
- Jum’at : Pukul. 08.30 WIB – 11.00 WIB ( Pembagian Hadiah) 

 

 Tempat pertandingan adalah Lapangan Bulu Tangkis Balai Uji Terap Teknik dan 
Metoda Karantina Pertanian , Jl. Raya Setu, Rawa Banteng, Bekasi, Jawa Barat 

 
H. LAIN LAIN 

 Skema dan jadwal pertandingan akan disusun pada waktu pengundian 

pertandingan 

 Hal hal yang tidak tercantun dalam peraturan ini akan ditetapkan oleh panitia 

berdasarkan musyawarah dan mufakat setelah mendapatkan persetujuan dari 
komisi teknik. 

 
 

 
 



 
PEMBAGIAN REGIONAL LINGKUP BADAN KARANTINA PERTANIAN 

 
A. REGIONAL SUMATERA DARATAN : 

1. BBKP Belawan 
2. BKP Kelas II Medan 
3. BKP Kelas I Palembang ( Koordinator ) 

4. BKP Kelas I Bandar Lampung 
5. BKP Kelas I Pekanbaru 

6. BKP Kelas I Padang 
7. SKP Kelas I Bengkulu 
8. SKP Kelas I Banda Aceh 

 
B. REGIONAL SUMATERA KEPULAUAN 

1. BKP Kelas II Tanjung Pinang ( Koordinator ) 
2. BKP Kelas I Batam 
3. BKP Kelas II Pangkal Pinang 

4. SKP Kelas I Tanjung Balai Asahan 
5. SKP Kelas II Tanjung Balai Karimun 

 
C. REGIONAL JAWA DAN MADURA 

1. BKP Kelas I Semarang ( Koordinator ) 

2. BKP Kelas II Yogyakarta 
3. BBKP Surabaya 

4. SKP Kelas II Bangkalan  
5. BBKP Tanjung Priok 
6. BBKP Soekarno Hatta 

7. BKP kelas II Cilegon 
8. SKP Kelas I Cilacap 

9. SKP Kelas I Bandung 
 

D. REGIONAL KALIMANTAN 

1. BKP Kelas I Balikpapan 
2. BKP Kelas I Banjarmasin ( Koordinator ) 

3. BKP Kelas II Palangkaraya 
4. BKP Kelas I Pontianak 
5. BKP Kelas II Tarakan 

6. SKP Kelas I Samarinda 
7. SKP Kelas I Entikong 

 
E. REGIONAL SULAWESI 

1. BBKP Makassar ( Koordinator ) 

2. BKP Kelas I Manado 
3. BKP Kelas II Palu 

4. BKP Kelas II Kendari 
5. SKP Kelas I Pare-pare 
6. SKP Kelas II Mamuju 

7. BKP Kelas II Gorontalo 
 

F. REGIONAL BALI DAN NUSA TENGGARA DAN MALUKU 
1. BKP Kelas I Denpasar ( Koordinator ) 
2. BKP Kelas I Mataram 

3. BKP Kelas I Kupang 
4. SKP Kelas I Sumbawa Besar 

5. SKP Kelas II Ende 
6. BKP  Kelas II Ternate 
7. SKP Kelas I Ambon 

 
 

 
 
 

 
 

 



 
G. REGIONAL PAPUA 

1. BKP Kelas I Jayapura ( Koordinator ) 
2. SKP Kelas I Merauke 

3. SKP Kelas I Biak 
4. SKP Kelas II Manokwari 
5. SKP kelas I Timika 

6. SKP Kelas I Sorong 
 

H. KANTOR PUSAT, BBUS-KP DAN BBUT-KP 
1. Sekretariat Badan ( Koordinator ) 
2. Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian 

3. Balai Uji Terap Teknik dan Metoda Karantina Pertanian 
 

 
 
 

 
 

JADWAL PERTANDINGAN CABANG OLAH RAGA BULU TANGKIS 
BARANTAN CUP 2018 

 

NO HARI/TANGGAL/SESI LAPANGAN.I LAPANGAN.II KETERANGAN 

 

1 Rabu 04 Juli 2018 
Sesi : Pagi 

Pukul : 08.00 – 11.00 

 A1 X A2 
 

 B1 X B2 

 A3 X A4 
 

 B3 X B4 

Penyisihan 

2 Rabu, 04 Juli 2018 
Sesi : Sore 

Pukul : 15.00 – 18.00 

 A1 X A3 
 

 B1 X B3 

 A2 X A4 
 

 B2 X B4 

Penyisihan 

3 Kamis, 05 Juli 2018 
Sesi : Pagi 
Pukul : 08.00 – 11.00 

 

 A1 X A4 
 
 B1 X B4 

 A2 X A3  
 
 B2 X B3 

  

Penyisihan 

4 Kamis, 05 Juli 2018 
Sesi : Sore 

Pukul : 15.00 – 18.00 
 

Juara.A x 
Runner up.B 

Final 

Juara.B x 
Runner up.A 

 

Semi Final/Final 
 

 
 

5 Jum’at, 06 Juli 2018 

Sesi : Pagi 
Pukul : 08.00 – 11.00 
 

Penutupan 

Bulan Bhakti 

 Pembagian 

Hadiah 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 
 

 
DAFTAR PEMAIN TIM BULU TANGKIS 

REGIONAL SUAMATERA KEPULAUAN 
 

NO NAMA PEMAIN STATUS KETERANGAN 
 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 

Bekasi,         Juli 2018 
         Tim Manajer / Official 
 

 
 

               ( ………….……… ) 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 
PERATURAN KHUSUS 

PERTANDINGAN TENIS MEJA 
BARANTAN CUP 2018 

 
A.  JENIS PERTANDINGAN : 

 

 Jenis pertandingan adalah 2 tunggal dan 1 ganda beregu putra 3 (tiga) partai 
 

B. SYSTEM PERTANDINGAN 
 

 Pada babak penyisihan menggunakan system setengah kompetisi yang terbagi 

dalam 2 (dua) pool ( Pool A dan Pool B ) 

 Setiap pool diambil juara dan runner up saja untuk melanjutkan keputaran ke dua 

 Pada putaran ke dua (semi final ) Juara pool A lawan Runner up Pool.B dan 
Runner up pool.A lawan juara pool.B 

 Partai yang dipertandingkan adalah  Tunggal, Ganda, Tunggal. 

 Peraturan yang digunakan adalah peraturan yang dianut PTMSI yang disesuaikan 

dengan kondisi setempat. 
 

C. PESERTA  

 Peserta adalah Pegawai ( PNS dan THL) aktif  dalam 1 Regional lingkup Badan 

Karantina Pertanian 

 Setiap tim mengirimkan 2(dua) pemain tunggal dan 1 (satu )  pasang pemain 

ganda serta 2 orang pemain cadangan 

 Setiap tim didampingi oleh 1(satu) orang team manajer/Official. 

 Perlengkapan pemain, akomodasi dan konsumsi pemain tidak disediakan oleh 
panitia 

D. PERATURAN PERTANDINGAN 

 Pertandingan mulai dari babak penyisihan sampai Final dilaksanakan di Balai Uji 
Terap Badan Karantina Pertanian ,Rawa Banteng Bekasi dari tanggal, 4 s/d 5 Juli 

2018 

 Bola yang digunakan disediakan dan ditentukan oleh panitia 

 Setiap tim yang bertanding diharapkan hadir  15 menit sebelum pertandingan 
dimulai, dan menyerahkan daftar nama pemain  dan daftar nama pemain yang 

sudah diserahkan tidak boleh diubah kembali 

 Apabila tim yang akan bertanding tidak hadir dilapangan lebih dari 15 menit dari 

waktu yang telah ditetapkan , tim tersebut dinyatakan kalah WO dengan sekor 3-0 

 Pemain/Atlet yang cidera pada waktu bertanding dan tidak dapat melanjutkan 

pertandingan (setelah ditunggu 5 menit) maka pemain tersebut dinyatakan kalah 

 Seluruh tim yang bertanding dibabak penyisihan harus menyelesaikan 3(tiga) 

partai pertandingan yang telah ditetapkan panitia 

 Apabila tim yang sedang bertanding tidak dapat memainkan salah satu dari partai 

yang telah ditentukan, maka partai yang tidak dipertandingkan itu dinyatakan 
kalah, dan partai yang telah diselesaikan dinyatakan sah. 

 Atlet/pemain tidak boleh bermain rangkap. 

 Apabila terjadi halangan / gangguan dsb pada saat pertandingan berlangsung, 
maka pertndingan ditunda selama 30 menit, dan apabila setelah menunggu selama 

30 menit pertandingan tidak memungkinan untuk dilanjutkan, maka pertandingan 
ditunda dengan catatan game yang belum diselesaikan dianggap gugur(diulang 

dari 0 ) 

 Partai/pertandingan tunda dilaksanakan melalui kesepakatan kedua tim yang akan 

bertanding dan dengan persetujuan panitia pelaksana 
 
E. PERHITUNGAN KEMENANGAN / NILAI 

 Kemenangan ditentukan oleh nilai akhir dari setiap pertandingan dengan 
perincian, dalam 1 kali kemenangan (1 partai) setiap tim yang menang 

mendapatkan nilai 1(satu) point 

 Game yang dipakai dengan perhitungan nilai 21. 

 Pada pertandingan dengan system ½ (setengah ) kompetisi  untuk Penentuan juara 
dan runner up pool ditentukan secara berurutan  : 

o Nilai kemenangan Regu 
o Selisih partai kemenangan dan kekalahan 



o Selisih set yang menang dan kalah 
o Selisih poin kemenangan dan kekalahan. 

 
F. PROTES  / SANKSI 

 

 Protes harus disampaikan secara tertulis yang disampaikan oleh tim manajer 

kepada panitia, sebelum dan atau pada saat pertandingan berlangsung dengan 
membayar administrasi sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah ) 

 Apabila tim yang diprotes tidak dapat menunjukan bukti diri, maka tim tersebut 

terkena diskualifikasi (gugur) dan tidak bisa lagi mengikuti pertandingan 
selanjutnya. 

 Atlet/pemain dilarang berperilaku yang dapat memancing emosi para penonoton 
untuk membuat keributan 

 Apabila terjadi seperti pada butir 3 dan 4 maka maka wasit akan langsung 
memberikan peringatan kepada atlet yang melakukan pelanggaran, dan apabila 

atlet yang telah diberi peringatan masih melakukan tindakan serupa, maka wasit 
dapat pemberikan kartu kuning terhadap pemain tersebut, apabila setelah 
mendapatkan  kartu kuning pemain tersebut masih melakukan pelanggaran 

serupa, maka wasit berhak memberikan kartu merah, dan tim yang atletnya 
mendapatkan kartu merah terkena diskualifikasi (gugur) dan tidak apat mengikuti  

peertandingan selanjutnya. 

 Setiap pemain/ atlet harus mentaati setap peraturan yang telah ditetapkan panitia  

 Setiap tim manager diharuskan menandatangani hasil technical meeting. 

 Bagi t im yang tidak hadir dalam technical meeting, dianggap setuju dengan 

peraturan yang telah ditetapkan bersama 

 Wasit disiapkan oleh panitia 

 Segala keputusan wasit adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat  

 Hal hal yang belum tercantum dalam peraturan ini akan ditentukan kemudian  

 
G. WAKTU DAN TEMPAT 

 Pertandingan  akan dilaksanakan mulai tanggal,  4 Juli s/d 5 Juli 2018, dengan 

waktu pertaningan akan dimulai hari : 
- Rabu  : Pukul. 08.00 WIB – 11.00 WIB dan Pukul. 14 – 21.00 WIB 

- Kamis : Pukul. 08.00 WIB – 11.00 WIB dan Pukul. 14 – 21.00 WIB 
- Jumat  : Pukul. 08.00 WIB – 11.00 WIB (Penutupan dan Pembagian 

    Hadiah ) 
 

 Tempat pertandingan adalah Aula pada Balai Uji Terap Teknik dan Metoda 

Karantina Pertanian , Jl. Raya Setu, Rawa Banteng Bekasi Jawa Barat 
 

H. LAIN LAIN 

 Skema dan jadwal pertandingan akan disusun pada waktu pengundian 

pertandingan 

 Hal hal yang tidak tercantun dalam peraturan ini akan ditetapkan oleh panitia 

berdasarkan musyawarah dan mufakat.  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 
JADWAL PERTANDINGAN CABANG OLAH RAGA TENIS MEJA 

BARANTAN CUP 2018 
 

NO HARI/TANGGAL/SESI LAPANGAN.I LAPANGAN.II KETERANGAN 

 

1 Selasa, 04 Juli 2018 
Sesi : Pagi 

Pukul : 08.00 – 11.00 

A1 x A2 
 

B1 x B2 

A3 x A4 
 

B3 x B4 

Penyisihan 

2 Selasa,  04 Juli 2018 
Sesi : Sore 
Pukul : 14.00 – 21.00 

A1 x A3 
 
B1 x B3 

A2 x A4 
 
B2 x B4 

Penyisihan 

3 Rabu, 05 Juli 2018 

Sesi : Pagi 
Pukul : 08.00 – 11.00 

 

A1 x A4 

 
B1 x B4 

A2 x A3 

 
B2 x B3 

Penyisihan 

4 Rabu, 05 Juli 2018 
Sesi : Sore 

Pukul : 14.00 – 21.00 
 

Juara A x 
Runner up B 

Juara B x 
Runner up A 

Final Semi Final/Final 
 

 
 

5 Kamis, 6 Juli 2018 
Sesi : Pagi 

Pukul : 08.00 – 11.00 
 

Penutupan 
Bulan bhakti 

 Pembagian 
Hadiah 

 

 
 
 

 
DAFTAR PEMAIN TIM TENIS MEJA 

KANTOR PUSAT BARANTAN 
 

NO NAMA PEMAIN Asal UPT KETERANGAN 
 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

    

    

 
 

08151585488 

Official       Bekasi,         Juli 2018 
        Tim Manajer / Official 

 
 
 

       (…………………………) 
 

 
 
 

 
 



 
 

PERATURAN KHUSUS 
PERTANDINGAN FUTSAL 

BARANTAN CUP 2018 
 
A. JENIS PERTANDINGAN : 

 
 Jenis pertandingan adalah FUTSAL  antar Regional Lingkup Badan Karantina  

 Pertanian 
 
B. SYSTEM PERTANDINGAN 

 

 Pada babak penyisihan menggunakan system setengah kompetisi yang terbagi 

dalam 2 (dua) pool ( pool A dan Pool B ) 

 Setiap pool diambil juara dan runner up saja untuk melanjutkan keputaran ke dua 

 Pada putaran ke dua (semi final ) Juara pool A lawan Runner up Pool.B dan 
Runner up pool.A lawan juara pool.B 

 Peraturan yang digunakan adalah peraturan yang dianut PFSI yang disesuaikan 
dengan kondisi setempat. 

 
C. PESERTA  

 Peserta adalah karyawan aktif dan Pegawai Honorer/THL dalam 1 Regional 

lingkup Badan Karantina Pertanian 

 Setiap tim terdiri dari 10 pemain yang terdiri dari 5(lima) orang pemain inti dan 5 

(tiga) orang pemain cadangan 

 Setiap tim didampingi oleh 1(satu) orang tim manajer/Official. 

 Perlengkapan pemain, akomodasi dan konsumsi pemain disediakan oleh Satker 
masing masing 

 
D. PERATURAN PERTANDINGAN 

 Pertandingan mulai dari babak penyisihan sampai Final dilaksanakan di Balai Uji 
Terap Badan Karantina Pertanian ,Rawa Banteng Bekasi dari tanggal, 4 s/d 5 Juli 
2018 

 Bola yang digunakan disediakan dan ditentukan oleh panitia 

 Setiap tim yang bertanding diharapkan hadir 15 menit sebelum pertandingan 

dimulai, dan menyerahkan daftar nama pemain  dan daftar nama pemain yang 
sudah diserahkan tidak boleh diubah kembali 

 Apabila tim yang akan bertanding tidak hadir dilapangan lebih dari 15 menit dari 
waktu yang telah ditetapkan , tim tersebut dinyatakan kalah WO dengan sekor 3-0 

 Apabila terjadi halangan / gangguan pada saat pertandingan berlangsung, maka 
pertandingan ditunda selama 30 menit, dan apabila setelah menunggu selama 30 

menit pertandingan tidak memungkinan untuk dilanjutkan, maka pertandingan 
ditunda dengan catatan pertandingan yang belum diselesaikan dilanjutkan sesuai 
dengan waktu yang tersisa. 

 Partai/pertandingan tunda dilaksanakan melalui kesepakatan kedua tim yang akan 
bertanding dan dengan persetujuan panitia pelaksana. 

 Jika Pertandingan di babak kedua berakhir seri maka dilanjutkan dengan 3 kali 
tendangan adu penalty oleh pemain terakhir yang ada di lapangan dan jika masih 

imbang juga dilanjutkan dengan 1 kali tendangan penalty oleh pemain yang 
tersisa dari masing masing tim hingga terjadi selisih gol. 

 
E. PERHITUNGAN KEMENANGAN / NILAI 

 Kemenangan ditentukan oleh nilai akhir dari setiap pertandingan dengan 

perincian, dalam 1 kali kemenangan (1 partai) setiap tim yang menang 
mendapatkan nilai 3(tiga) poin, Jika Imbang/seri 1 Poin dan Jika kalah tidak 

mendapatkan poin. 

 Lama waktu pertandingan 2 x 15 menit dan diberikan waktu istirahat 5 menit. 

 Pada pertandingan dengan system ½ (setengah ) kompetisi  untuk Penentuan juara 
dan runner up pool ditentukan secara berurutan  : 

o Nilai kemenangan Regu 
o Head to head pertandingan 
o Perhitungan selisih gol 

 



 
 

F. PROTES  / SANKSI 
 

 Protes harus disampaikan secara tertulis yang disampaikan oleh tim manajer 
kepada panitia, sebelum dan atau pada saat pertandingan berlangsung dengan 

membayar administrasi sebesar Rp.100.000,-( seratus ribu rupiah ) 

 Apabila tim yang diprotes tidak dapat menunjukan bukti diri, maka tim tersebut 
terkena diskualifikasi (gugur) dan tidak bisa lagi mengikuti pertandingan 

selanjutnya. 

 Atlet/pemain dilarang berperilaku yang dapat memancing emosi para penonoton 

untuk membuat keributan 

 Setiappemain dan Ooficial harus berperilaku sopan, tidak boleh berkata kotor atau 

melakukan tindakan anarkis yang bisa menimbulkan keributan , perelahian , 
kerusakan dll, Jika dilakukan maka akan di berikan sangsi tegas berupa teguran, 

kartu kuning/kartu merah atau terkena hukuman drop out dari pertandingan  

 Setiap pemain/ atlet harus mentaati setiap peraturan yang telah ditetapkan panitia  

 Setiap tim manager diharuskan menandatangani hasil technical meeting. 

 Bagi Tim yang tidak hadir dalam technical meeting, dianggap setuju dengan 

peraturan yang telah ditetapkan bersama 

 Wasit disiapkan oleh panitia 

 Segala keputusan wasit adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat  

 Penjaga garis berfungsi sebagai pembantu wasit 

 Hal hal yang belum tercantum dalam peraturan ini akan ditentukan kemudian  
 

G. WAKTU DAN TEMPAT 

 Pertandingan  akan dilaksanakan mulai tanggal,  4 Juli s/d 5 Juli 2018, dengan 

waktu pertaningan akan dimulai hari : 
- Rabu  : Pukul. 08.00 WIB – 11.00 WIB dan Pukul. 15 – 21.00 WIB 
- Kamis : Pukul. 08.00 WIB – 11.00 WIB dan Pukul. 15 – 21.00 WIB 

- Jumat  : Pukul. 08.30 WIB – 11.00 WIB ( Penutupan dan Pemberian 
     Hadiah ) 

 Tempat pertandingan adalah Lapangan Futsal...............dekat dengan Balai Uji 
Terap dan Metoda Karantina Pertanian , Jl. Raya Setu, Rawa Banteng, Bekasi, 
Jawa Barat 

 
H. LAIN LAIN 

 Skema dan jadwal pertandingan akan disusun pada waktu pengundian 
pertandingan 

 Hal hal yang tidak tercantun dalam peraturan ini akan ditetapkan oleh panitia 
berdasarkan musyawarah dan mufakat setelah mendapatkan persetujuan dari 

komisi teknik. 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 
 

 
JADWAL PERTANDINGAN CABANG OLAH RAGA FUTSAL 

BARANTAN CUP 2018 
 

NO HARI/TANGGAL/SESI LAPANGAN.I LAPANGAN.II KETERANGAN 
 

1 Rabu, 04 Juli 2018 
Sesi : Pagi 
Pukul : 08.00 – 11.00 

 

A1 x A2 
 
B1 x B2 

A3 x A4 
 
B3 x B4 

Penyisihan 

2 Rabu, 04 Juli 2018 
Sesi : Sore 

Pukul : 14.00 – 217.00 
 

A1 x A3 
 

B1 x B3 

A2 x A4 
 

B2 x B4 

Penyisihan 

3 Kamis, 5 Juli 2018 
Sesi : Pagi 

Pukul : 08.00 – 11.00 
 

A1 x A4 
 

B1 x B4 

A2 x A3 
 

B2 x B3 

Penyisihan 

4 Kamis, 5 Juli 2018 

Sesi : Sore 
Pukul : 14.00 – 21.00 
 

Juara A x 

Runner up B 
Juara B x 
Runner up A 

Final Semi Final/Final 

 
 
 

5 Jumat, 6 Juli 2018 
Sesi : Pagi 
Pukul : 08.00 – 11.00 

 

Penutupan 
Bulan Bakhti 

 Pembagian 
Hadian  
 

 

 
 

 
DAFTAR PEMAIN TIM FUTSAL 

…………….……………………………………. 

 

NO NAMA PEMAIN Asal UPT KETERANGAN 
 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 
       Bekasi,         Juli 2018 

        Tim Manajer / Official 
 
 

 
       (…………………………) 

 
 



 


