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Dr. James Naismith

Pastor, diYMCA,Springfield, Massachusetts.
5 Desember 1891
Tugas: Permainan di indoor >>

nama Basketball( ide salah satu siswanya)
20 Januari 1892: pertandingan resmi I
Awal peraturan:

>9 pemain/tim
> tidak ada dribbling, hanya passing.



Lanjutan Dr. James Naismith

OlympicGames 1936,Berlin:
“Presiden Kehormatan Federasi BolaBasket
Internasional”

Terlahir sbg warga Kanada >>4 Mei1925Terlahir sbg warga Kanada >>4 Mei1925
pindah menjadi warga Amerika Serikat.

28November 1939: meninggal.



Lanjutan Dr. James Naismith
PerjalananIde sampaijadi Bolabasket:
Dr.Luther Gullick(pengawas bagianOR) > >

menangkapada kebosananpada siswa.
Dapatdilakukan diIndoor: tidakbgt keras,

tidakada unsurmenendang, menjegal,tidakada unsurmenendang, menjegal,
menarik,tidak sukardipelajari.

Ujicoba: mengkombinasikanfootball,
baseball,lacrose, sepakbola.

Bolabulat, tidakmenjegal, tidakada gawang,
sasaran“ditembakkan” bukankerasnya.

Sasarankotak kayu>> keranjangbuah persik.



13 Aturan Dasar

1. Bola dapat dilempar ke segala arah.
2. Bola dapat dipukul ke segala arah, ttp tidak

boleh ditinju.
3. Pemain tidak diperbolehkan berlari sambil3. Pemain tidak diperbolehkan berlari sambil

memegang bola; pemain harus melemparkan
bola dari titik tempat menerima bola, ttp
diperbolehkan apabila pemain tersebut berlari
pada kecepatan biasa.

4. Bola harus dipegang di dalam atau diantara
telapak tangan



Lanjutan 13 Aturan Dasar

5. Pemain tidak diperbolehkan menyeruduk,
menahan, mendorong, memukul, menjegal.
(Pergantian pemain tidak diperbolehkan)

6. Sebuah kesalahan dibuat apabila meninju6. Sebuah kesalahan dibuat apabila meninju
bola, melakukan pelanggaran aturan 3,4, 5.

7. Apabila salah satu pihak melakukan 3
kesalahan berturut, maka kesalahan itu akan
dihitung sbg gol untuk lawan.

8. Gol terjadi bila bola masuk keranjang,dg
dilempar atau dipukul.



Lanjutan 13 Aturan Dasar

9. Apabila bola keluar lapangan,bola akan
dilemparkan kembali ke dalam dan
dimainkan oleh pemain pertama yang
menyentuhnya.( waktu 5 detik).menyentuhnya.( waktu 5 detik).

10. Wasit berhak mendiskualifikasi pemain yang
melanggar aturan 5.

11. Wasit pembantu memperhatikan bola,
mengambil keputusan keluar/tidak,
menghitung waktu, sah/tidak gol,
menghitung jumlah gol.



Lanjutan 13 Aturan Dasar

12. Waktu pertandingan 4quarter @10 menit.
13. Pihak yang memasukkan gol terbanyak >>

pemenang.



PERBASI

23 oktober 1951
Persatuan Basketball Seluruh Indonesia>>

menjadi Persatuan BolaBasket Seluruh
Indonesia(1955).Indonesia(1955).

TonyWen dan Wim Latumeten >> ditugasi
oleh Maladi (Sekretaris KOI).

Perbasi menganut sistem vertikal berjenjang
>> perkumpulan - pengcab - pengda - PB.

SejakPON I,selalu adacabang bolabasket.






