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PeraturanPeraturan--3 tentang Jumlah Pemain3 tentang Jumlah PemainPeraturanPeraturan--3 tentang Jumlah Pemain3 tentang Jumlah Pemain

PemainPemain--pemainpemain
oo suatu pertandinan dimainkan oleh 2 tim, masingsuatu pertandinan dimainkan oleh 2 tim, masing--masing tim masing tim 
paling banyak terdiri dr 11 pemain dan satu diantaranya paling banyak terdiri dr 11 pemain dan satu diantaranya 
menjadi penjaga gawang.menjadi penjaga gawang.
ooSuatu pertandingan tdk boleh dimulai apabila pemain dr Suatu pertandingan tdk boleh dimulai apabila pemain dr 
salah satu tim kurang dr 7 orang.salah satu tim kurang dr 7 orang.
Kompetisi resmiKompetisi resmi
��Pergantian pemain yg diijinkan dlm suatu pertandingan resmi Pergantian pemain yg diijinkan dlm suatu pertandingan resmi ��Pergantian pemain yg diijinkan dlm suatu pertandingan resmi Pergantian pemain yg diijinkan dlm suatu pertandingan resmi 
yg diorganisir sesuai dgn ketentuan FIFA, Konfederasi atau yg diorganisir sesuai dgn ketentuan FIFA, Konfederasi atau 
AsosiasiAsosiasi--asosiasi anggota, maksimal sebanyak tiga pemain asosiasi anggota, maksimal sebanyak tiga pemain 
pengganti.pengganti.
��Peraturan kompetisi harus menentukan berapa orang pemain Peraturan kompetisi harus menentukan berapa orang pemain 
yg boleh/dpt diganti, mulai dr tiga sampai maksimal tujuh yg boleh/dpt diganti, mulai dr tiga sampai maksimal tujuh 
orang.orang.



Lanjutan

Semua pertandingan

� Dalam semua pertandingan, nama-nama pemain cadangan 
harus diberikan kepada wasit sebelum pertandingan dimulai.

� Pemain yg namanya tdk terdaftar dlm pemain cadangan 
tersbt tdk boleh ikut serta dalam pertandingan.



Lanjutan

Prosedur pergantian pemain:

Untuk menggantikan seseorang pemain melalui penggantian 
pemain, ketentuan berikut hrs dipenuhi:

� Wasit diberitahukan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan 
pergantian pemain yg diinginkan.

� Pemain pengganti hanya bolah masuk lap setelah pemain yg 
digantikan meninggalkan lap dan menerima isyarat dr wasit.

� Pemain pengganti hanya blh masuk lap permainan dari garis 
tengah dan selama pertandingan terhentitengah dan selama pertandingan terhenti

� Pergantian pemain selesai dilaksanakan ketika pemain 
pengganti tlh msk ke lap permainan.

� Dr saat itu, pemain pengganti resmi menjadi pemain dan 
pemain yg tlh digantikan tdk lg menjadi pemain dlm pertan-
dingan tersebut.



Lanjutan

� Pemain yg tlh digantikan tdk blh lg ikut serta dlm pertandi-
ngan tsb.

� Semua penggantian pemain tergantung kpd kewenangan dan 
kekuasaan wasit, apakah blh atau tdk masuk lap untuk 
bermain.

Penggantian Penjaga Gawang

Setiap pemain lainnya dpt/blh berganti tempat dgn penjaga 
gawang, asalkan:gawang, asalkan:

� Wasit tlh diberitahu sebelum penggantian dilaksanakan.

� Penggantian dilakukan selama pertandingan berhenti.



Lanjutan

Pelanggaran/sanksi 

Jika pemain pengganti masuk ke lap permainan tanpa ijin wasit:

� Permainan dihentikan.

� Pemain pengganti tsb diberi peringatan dengan hukuman 
kartu kuning dan diminta meninggalkan lap permainan.

� Permainan dilanjutkan/dimulai dgn tendangan bebas tdk 
langsung ditempat dimana bola berada pada saat permainan 
dihentikan sementara.dihentikan sementara.

Jika seorang pemain telah menggantikan posisi penjaga gawang 
sebelum ijin penggantian diberikan oleh wasit:

� Permainan terus dilanjutkan.

� Pemain bersngkutan diberi peringatan dgn menunjukan kartu 
kuning pd saat bola berada di luar permainan.



lanjutan

Memulai kembali permainan, jika wasit menghentikan permainan 
utk memberikan peringatan

� Permainan dimulai kembali dgn tendangan bebas tdklangsung 
yg dilakukan oleh pemain tim lawan dr tempat dimana bola 
berada pd saat permainan dihentikan.

Pemain dan Pemain Pengganti Diusir

� Pemain yg tlh diusir sebelum tendangan permulaan (kick-off) 
dilaksanakan dpt/blh digantikan dgn slh seorang pemain dilaksanakan dpt/blh digantikan dgn slh seorang pemain 
pengganti yg telah didaftarkan.



Lanjutan

Keputusan dewan asosiasi Sepakbola Internasinal:

� Sehubungan dgn keberatan terhdp peraturan 3, jumlah 
minimal pemain dlm suatu tim diserahkan pd kebijakan 
asosiasi-asosiasi anggota.

� Offisial suatu tim dpt/blh memberikan instruksi mengenai 
taktik kpd para pemain selama pertandingan berlangsung dan 
hrs kembali keposisinya setelah memberikan instruksi.hrs kembali keposisinya setelah memberikan instruksi.

� Seluruh offisial hrs ttp berada dlm batas-batas daerah 
teknik & hrs berperilaku yg bertanggungjawab.


