
 

PERATURAN PERMAINAN 3x3 

 
Lapangan dan bola Ukuran lapangan 3x3 adalah 15 m (lebar) x 11 m (panjang) 

Bola yang dipergunakan adalah bola official 3x3, yaitu bola ukuran 6 dengan 

berat bola 7 

Roster tim 4 pemain = 3 pemain + 1 pengganti 
Pertandingan harus dimulai dengan 3 pemain di lapangan 
Tidak boleh ada/intruksi pelatih 

Wasit Jumlah wasit yang memimpin pertandingan adalah 1 atau 2 orang (disesuaikan 
dengan kebutuhan pertandingan) 

Petugas pencatat skor/petugas Waktu Minimal 2 orang 

- 1 orang mengoperasikan waktu dan skor 

- 1 orang mengoperasikan shot –clock 12 detik 
- 1 orang tambahan mengisi score sheet (jika diperlukan) 

Time-out Sebanyak 1 kali setiap tim, selama 30 detik 

Dua kali TV time-out (jika diperlukan), pada saat bola mati setelah 6:59 dan 

3:59, selama 30 detik 

Penguasaan bola awal Lemparan koin 

Catatan: Tim yang memenangkan lemparan koin dapat memilih untuk 
mendapatkan penguasaan bola awal atau memberikan penguasaan bola 
kepada lawannya 

Skor 1 poin jika mencetak angka di dalam garis 3 angka 
2 poin jika mencetak angka di luar garis 3 angka 

Durasi permainan & batasan skor • Waktu bermain normal adalah 10 menit 

• Jika skor sudah mencapai 21, pertandingan dinyatakan selesai (walaupun 

waktu belum mencapai 10 menit) 

Catatan: Jika tidak tersedia “scoring board” maka lama waktu pertandingan 

ditentukan berdasarkan kebijaksanaan penyelenggara. 

FIBA merekomendasikan untuk menetapkan batasan angka sama dengan 

durasi permainan (10 menit/10 poin, 15 menit/15 poin, 21 menit/21 poin) 

Perpanjangan waktu Tim pertama yang berhasil mencetak 2 poin dinyatakan memenangkan 

pertandingan 

Shot clock 12 detik 

Catatan: Jika tidak tersedia “shot clock” di lapangan, wasit akan 
memperingatkan dan menghitung mundur mulai hitungan 5 detik 

Lemparan bebas setelah foul yang dilakukan 

saat pemain menyerang melakukan tembakan 

• 1 lemparan bebas 

• 2 lemparan bebas apabila foul dilakukan di luar garis 3 angka 

Batasan foul setiap tim 6 team foul 

Hukuman untuk team foul ke 7, 8, dan 9 2 kali lemparan bebas 

Hukuman untuk team foul ke 10 atau lebih 2 kali lemparan bebas dan penguasaan bola (ball possesion) 

Penguasaan bola setelah bola masuk • Penguasaan tim bertahan 

• Tepat di bawah keranjang 

• Bola harus di-dribble atau dioper kepada pemain yang berada di luar garis 

3 angka 

• Tim yang sedang bertahan tidak diperkenankan untuk memainkan bola di 

daerah “no-charge semi-circle area” di bawah keranjang 

….setelah bola mati Harus dilakukan check ball atau pertukaran bola di luar garis 3 angka di bagian 
tengah lapangan 

….setelah rebound dari pemain bertahan atau 

steal 

Bola harus di-dribble/dioper ke luar garis 3 angka 

….setelah situasi jump ball Penguasaan oleh pemain bertahan 

warning • Delay the game 

• Coaching 

• Behaviour  
Setiap tim akan mendapat warning dari setiap kejadian, kejadian ke dua 
technical foul akan diberikan kepada tim yang tersebut. 

Pergantian pemain dapat dilakukan • Pada saat situasi bola mati, sebelum dilaksanakan check ball 

• Pemain pengganti bisa masuk lapangan permainan setelah rekan satu 

timnya melangkah keluar lapangan dan melakukan kontak fisik dengannya 

di belakang garis akhir seberang keranjang 

• Pergantian pemain tidak memerlukan tindakan dari wasit atau petugas meja 

Notes: 

(*) Pemain akan dianggap berada di luar garis 3 angka apabila kedua kaki tidak berada di dalam/menginjak garis 3 angka 

(**) Official FIBA Basketball Rules berlaku untuk semua situasi pertandingan yang tidak disebutkan di atas 

(***) Untuk susunan peringkat, tim yang melakukan kelalaian/walk out/protes/diskualifikasi, akan diatur pada peraturan versi 

lengkap 

 
 
 
 



Peraturan khusus  
 
 
 
 
 

1. SANKSI 
1) Apabila jam pertandingan di mulai dan peserta tidak hadir, akan di berikan tenggang waktu 

apabila dalam 5 menit, jika tidak dapat menghadirkan 3 pemain yang siap untuk bermain 
maka tim tersebut dinyatakan mengundurkan diri (WO) 

2) Apabila satu tim/regu yang membuat onar dan kericuhan dalam pertandingan maka regu itu 
di diskualifikasi dan tidak diperbolehkan melanjutkan sisa pertandingan dan dikenakan 
sanksi berupa tidak diperbolehkan mengikuti event yang sama ditahun berikutnya serta akan 
dikenakan denda sebesar 5.000.000 juta rupiah dan wajib dibayar oleh tim tersebut. Jika tim 
tidak membayar maka panitia akan melanjutkan melaporkan kepada pihak yang berwajib 
sesuai dengan hukum yang berlaku. 

3) Apabila pemain dikenakan 2 kali unsportmanlike foul maka akan di diskualifikasi dan tidak 
boleh mengikuti satu kali pertandingan serta tidak diperbolehkan berada di area 
pertandingan 

4)  Apabila pemain dikenakan diskualifikasi langsung maka pemain tersebut tidak boleh 
mengikuti pertandingan sisa dalam event tersebut 

5) Penentuan suatu tim dianggap berbuat onar atau tidaknya diserahkan kepada wasit yang 
memimpin pertandingan. 
 

2. PENUTUP 
1) Hal-hal yang tidak tercantum dalam peraturan ini akan ditetapkan kemudian oleh panitia 
2) Jadwal pertandingan sepenuhnya ditentukan oleh panitia termasuk apabila terjadi 

perubahan jadwal pertandingan 
3) Keputusan panitia mutlak dan tidak dapat di ganggu gugat 

 


