
15. CABANG PENCAK SILAT 

A. Waktu dan Tempat Perlombaan 

a. Waktu perlombaan pada tanggal 16 s.d 21 Juli 2019. 

b. Tempat perlombaan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Ruang 

perlombaan akan diumumkan melalui website pionir.uin-malang.ac.id pada 

tanggal 8 Juli 2019. 

B. Kategori Perlombaan 

1. Pencak Silat Seni Tunggal Putra dan Tunggal Putri  

2. Pencak Silat Seni Ganda Putra dan Ganda Putri 

3. Pencak Silat Tanding Tunggal Putra  (Kelas B : Berat 50 – 55 Kg)  

4. Pencak Silat Tanding Tunggal Putri (Kelas B : Berat 50 – 55 Kg) 

C. Peraturan Perlombaan 

a. Peraturan perlombaan yang digunakan adalah Peraturan Perlombaan 

Pencak Silat Antara Bangsa Keputusan MUNAS 2012. 

b. Sistem perlombaan kategori tanding yang digunakan adalah sistem gugur 

tunggal. 

c. Sistem perlombaan kategori seni adalah tanpa nominasi. Peraih nilai 

tertinggi mendapatkan posisi tertinggi. 

D.  Ketentuan Teknis  

a) Kategori Seni 

1. Pelaksanakan Technical meeting, kemudian di-lanjutkan looting 

(menentukan mitra tanding). 

2. Seni Jurus Tunggal merupakan jurus baku IPSI.   

3. Pakaian pesilat sesuai dengan peraturan Munas IPSI 2012.  

4. Bagi pesilat putri, diwajibkan memakai kerudung/jilbab. 

5. Tidak diperkenankan memakai atribut perguruan pencak silat atau 

atribut lainnya kecuali atribut kontingen bersangkutan. Penyimpangan 

dari ketentuan ini akan berakibat pesilat bersangkutan didiskualifikasi. 

6. Panitia tidak menyediakan  toya dan golok. Peserta membawa toya dan 

golok sendiri yang sesuai dengan ketentuan Munas IPSI 2012. 

7. Durasi kategori jurus adalah 3 menit. 



8. Kontingen yang tidak melengkapi administrasi s/d. waktu looting akan 

gugur haknya untuk bertanding. Panitia berhak menolak kontingen yang 

administrasinya tidak lengkap.  

9. Poin hukuman waktu menyesuaikan peraturan sesuai hasil Munas IPSI 

2012. 

10. Peserta hanya diperkenankan mengikuti 1 kategori, dengan kata lain 

tidak diperbolehkan untuk menngikuti 2 kategori (tanding dan seni) 

sekaligus, guna menghindari masalah di kemudian hari. 

11. Jika terjadi kecelakaan terhadap pesilat dalam perlombaan, maka 

panitia hanya menyediakan obat-obatan ringan sementara dan 

ambulance untuk mengantar ke rumah sakit terdekat. Biaya yang timbul 

setelah itu menjadi tanggung jawab setiap kontingen. 

2. Kategori Tanding 

1. Pelaksanaan Technicalmeeting, kemudian di-lanjutkan dengan 

penimbangan berat badan I, dan looting (menentukan mitra tanding). 

2. Jika pada penimbangan berat badan I pesilat tidak dapat memenuhi 

ketentuan kelas yang diikuti, maka pesilat tersebut diberi kesempatan 1 

kali untuk melakukan penimbangan badan ulang (jangka waktu akan 

diputuskan ketika technical meeting). 

3. Penimbangan berat badan II dilakukan + 15 menit sebelum bertanding 

dengan pakaian kering dan tidak memakai sabuk, cap protector, atau 

deker/pelindung sendi. 

4. Pakaian pesilat dan pendampingnya adalah seragam pencak silat model 

standar warna hitam sabuk putih untuk pesilat dan jingga untuk 

pendamping. Pada waktu bertanding sabuk putih dilepaskan. 

5. Tidak diperkenankan memakai atribut perguruan pencak silat atau 

atribut lainnya kecuali atribut kontingen bersangkutan. Penyimpangan 

dari ketentuan ini akan berakibat pesilat bersangkutan didiskualifikasi. 

6. Bagi pesilat putri, diwajibkan memakai kerudung/jilbab. 

7. Sebelum bertanding, setiap pesilat Tanding harus sudah menggunakan 

cap protector (membawa sendiri), berada di dalam celana luar, kuku harus 



dipotong pendek dan tidak membahayakan; pesilat putri harus memakai 

pembalut. 

8. Panitia hanya menyediakan body protector dan sabuk sudut. 

9. Durasi kategori Tanding ialah 3 babak @ 2 menit bersih dengan 30 detik 

istirahat per babak. 

10.Kontingen yang tidak lengkap administrasi s.d. waktu looting akan gugur 

haknya untuk bertanding. Panitia berhak menolak kontingen yang 

administrasinya tidak lengkap. 

11.Peserta hanya diperkenankan mengikuti 1 kategori, dengan kata lain 

tidak diperbolehkan untuk menngikuti 2 kategori (tanding dan seni) 

sekaligus, guna menghindari masalah di kemudian hari. 

12. Jika terjadi kecelakaan terhadap pesilat dalam perlombaan, maka panitia 

hanya menyediakan obat-obatan ringan sementara dan ambulance untuk 

mengantar ke rumah sakit terdekat. Biaya yang timbul setelah itu 

menjadi tanggung jawab setiap kontingen. 

E. Peraturan dan Sistem Perlombaan 

a. Peraturan perlombaan yang digunakan adalah Peraturan Perlombaan 

Pencak Silat Antara Bangsa Keputusan MUNAS 2012. 

b. Sistem perlombaan kategori tanding yang digunakan adalah sistem gugur 

tunggal. 

c. Sistem perlombaan kategori seni adalah tanpa nominasi. Peraih nilai 

tertinggi mendapatkan posisi tertinggi. 

F. Delegasi Teknik dan Wasit-Juri 

a. Untuk mengawasi perlombaan, ditetapkan 1 orang delegasi teknik dan 1 

orang asisten yang dikuatkan dengan Surat Keputusan Pengurus Pengurus 

Provinsi (Pengprov) IPSI Jawa Timur. 

b. Yang bertindak sebagai wasit juri kejuaraan ini adalah wasit juri yang sudah 

mempunyai sertifikat sekurang-kurangnya kualifikasi Wasit Juri IPSI 

Daerah yang dikuatkan dengan Surat Keputusan Pengurus Pengurus 

Provinsi (Pengprov) IPSI Jawa Timur. 



G. Tata Tertib dan Sanksi 

a. Tata tertib bagi pesilat, official, dan supporter selama kejuaraan sebagai 

berikut. 

1. Dilarang membawa benda-benda yang membahayakan ke dalam 

gelanggang perlombaan. 

2. Dilarang mengintimidasi--kata-kata dan perbuatan--terhadap seluruh 

petugas dan aparat perlombaan. 

3. Dilarang membuat kegaduhan atau keributan yang dapat mengganggu 

kelancaran perlombaan. 

4. Dihimbau dengan sangat untuk tidak memotret dengan menggunakan 

flash atau lampu kamera, dengan pertimbangan agar tidak mengganggu 

kinerja wasit juri perlombaan selama perlombaan berlangsung. 

b. Sanksi-sanksi 

1. Pesilat : (1) peringatan keras, (2) dinyatakan kalah,   dan (3) 

didiskualifikasi untuk seluruh perlombaan. 

2. Official    : (1)  peringatan keras, (2) tidak diakui haknya, dan (3) diskors. 

3. Supporte : (1) peringatan keras, (2) dikeluarkan dari arena, dan (3) 

didiskualifikasi untuk tim yang bertanding. 

H. Prosedur Pengaduan Masalah Perlombaan 

a. Rasa tidak puas terhadap hasil perlombaan dapat diajukan dengan cara 

mengambil formulir protes yang tersedia di sekretaris perlombaan paling 

lambat 10 menit sesudah keputusan pemenang dan diserahkan kembali 

pada sekretaris perlombaan paling lambat 20 menit dan diajukan dengan 

dasar, cara, atau prosedur yang relevan dengan nilai-nilai luhur, etika, dan 

moral pencak silat. 

b. Keputusan tingkat pertama atas masalah perlombaan di atas disampaikan 

oleh ketua perlombaan dan dewan wasit juri kepada manajer tim paling 

lambat 2 jam sejak formulir diserahkan. 

c. Jika keputusan tingkat pertama tidak dapat diterima oleh manajer tim, 

maka manajer tim bisa mengajukan banding yang disampaikan paling 

lambat 20 menit sesudah keputusan tingkat pertama diterima. 



d. Pembuat keputusan tingkat banding adalah delegasi teknik, ketua 

perlombaan, dan dewan wasit juri yang meninjau kembali masalah yang 

sudah diputuskan paling lambat 3 jam setelah banding diajukan. Keputusan 

tingkat banding bersifat final dan tidak dapat ditinjau ulang. 

I. Lain-lain 

1. Hal-hal yang belum diatur akan diputuskan dalam technicalmeeting. 

2. Dokter perlombaan, paramedis, tim kesehatan, dan mobil ambulance 

dipersiapkan panitia penyelenggara. 

3. Tim keamanan berada di bawah koordinasi Kepolisian Resort Kota Malang. 

4. Ketentuan-ketentuan tambahan yang diputuskan dalam technicalmeeting 

merupakan ketentuan yang mengikat seluruh peserta kegiatan ini. 

J. Kejuaraan 

a. Kejuaraan terdiri dari Juara 1, 2 dan 3, dan Juara harapan 1, 2, dan 3 

pada setiap kategori. 

b. Keputusan dewan hakim bersifat mutlak dan tidak dapat   diganggu gugat. 

K. Penutup 

Hal-hal yang belum tercantum dalam ketentuan ini akan ditentukan pada 

waktu technical meeting pada tanggal 15 Juli 2019 pukul 10.00 WIB s.d 12.00 

WIB. 

  

 


