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BAB I
UMUM
Pasal 1 – HAK-HAK IMI
IKATAN MOTOR INDONESIA (IMI) merupakan satu-satunya Organisasi Olahraga
Sepeda Motor di Indonesia yang telah diakui oleh FIM (Induk Organisasi Olahraga
Sepeda Motor Dunia), KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) dan NOC (National
Olympic Committee) serta berhak dan berwenang untuk mengawasi dan memimpin
seluruh kegiatan perlombaan-perlombaan olahraga maupun mobilitas kendaraan
bermotor di Indonesia.
Pasal 2 – PERATURAN NASIONAL
IMI menetapkan Peraturan Nasional Olahraga Kendaraan Bermotor (PNOKB) – Sepeda
Motor untuk mengatur seluruh segi hukum yang berkaitan dengan kegiatan olahraga
sepeda motor sesuai dengan peraturan Internasional yang dikeluarkan oleh FIM dan
memberlakukannya bagi semua perlombaan & kegiatan di Indonesia.
Berdasarkan Peraturan Nasional Olahraga Kendaraan Bermotor (PNOKB) ini, maka IMI
menetapkan Peraturan Olahraga IMI untuk masing-masing jenisnya disertai Peraturan
Pelengkap Perlombaan pada tiap-tiap penyelenggaraan.
IMI Pusat, IMI Provinsi, Anggota Asosiasi IMI, Klub, Penyelenggara dan Pelaksana
Perlombaan serta pihak-pihak (perorangan atau team) yang berpartisipasi dalam suatu
kegiatan Olahraga Sepeda Motor, dianggap telah mengetahui dan memahami
Peraturan-Peraturan Olahraga berikut lampiran-lampirannya dan Peraturan Pelengkap
Perlombaan kegiatan tersebut, serta wajib mematuhi semua ketentuan yang terkandung
didalamnya, beserta dengan konsekuensinya.
Pasal 3 – PELAKSANAAN PERATURAN-PERATURAN
IMI bertanggung jawab atas pelaksanaan peraturan dan juga pelaksanaan dari semua
keputusan-keputusan FIM yang disesuaikan dengan kondisi di Indonesia.
Pasal 4 – WEWENANG IMI
4.1.

Mengawasi pelaksanaan peraturan-peraturan Internasional FIM, serta peraturan
Nasional sesuai dengan jenis olahraga dan juga sanksi-sanksinya.

4.2.

Menetapkan Peraturan Olahraga IMI yang dikeluarkan oleh IMI untuk masingmasing jenis olahraga kendaraan bermotor di Indonesia dengan berpedoman
pada peraturan-peraturan Internasional.

4.3.

Melakukan penambahan, perubahan atau perbaikan Peraturan Olahraga IMI
melalui Adendum IMI untuk hal-hal yang berkaitan dengan Safety atau hal lain
dalam keperluan yang mendesak dan wajib diumumkan melalui media IMI
(www.imi.id).

4.4.

Mengawasi atau menyelenggarakan kegiatan Perlombaan Kendaraan Bermotor
di Indonesia serta menetapkan/menunjuk Panitia Penyelenggara (OC) dan
Panitia Pelaksana Perlombaan (RC).
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4.5.

Menolak atau menyetujui Peraturan Pelengkap Perlombaan; Jenis/Kelas dalam
perlombaan serta Instruksi Khusus/Buletin yang dikeluarkan oleh Panitia
Pelaksana.

4.6.

Menyusun dan mengumumkan Kalender Olahraga setiap tahunnya dan juga
dengan perubahan-perubahan jadwal yang mungkin terjadi.

4.7.

Mengeluarkan atau membatalkan ijin suatu perlombaan.

4.8.

Melarang suatu perlombaan yang melanggar peraturan Internasional, peraturan
Nasional dan perlombaan yang dianggap berbahaya.

4.9.

Memberikan persetujuan terhadap kelayakan lintasan perlombaan serta bagian–
bagian yang terkait dengan keselamatan maupun lingkungannya.

4.10. Memutuskan semua persoalan yang mencakup penyelengaraan, pelaksanaan
maupun Interprestasi peraturan-peraturan Internasional dan peraturan Nasional.
4.11. Mengambil keputusan-keputusan atas Banding yang diajukan kepada IMI
sebagai Organisasi Olahraga Kendaraan Bermotor yang tertinggi di Indonesia.
4.12. Menentukan persyaratan dan penetapan peringkat Nasional dan Regional.
4.13. Mengatur dan
Indonesia.

menetapkan

Status/Tingkatan

Kejuaraan/Perlombaan

di

n

4.14. Menjatuhkan sanksi kepada Atlet, Klub, Team, Penyelenggara dan Pelaksana
yang melanggar peraturan.
4.15. Hanya IMI yang mempunyai wewenang untuk membatalkan status suatu
kejuaraan (sesuai dengan tingkatan kejuaraan/perlombaan tersebut).
4.16. Jika terdapat perbedaan pendapat, maka IMI Pusat mempunyai kewenangan
tertinggi untuk menetapkan interpretasi tentang peraturan-peraturan olahraga
berikut lampiran-lampirannya.
Pasal 5 – BADAN-BADAN INTERNASIONAL
Badan Internasional yang merupakan induk organisasi olahraga sepeda motor di dunia
yang merupakan induk organisasi dari IMI adalah;
FIM

: Federation International of Motorcyclisme adalah induk organisasi dunia untuk
olahraga sepeda motor.
Induk organisasi olahraga sepeda motor di dunia tersebut mempunyai perwakilan di
wilayah tertentu seperti FIM Asia dan lain-lain yang mempunyai kewenangan terbatas
diwilayahnya dan tetap tunduk pada peraturan organisasi induknya.
Didalam peraturan Internasional, maka Organisasi Induk di negara tertentu disebut
sebagai;
FMN : Federations Motocyclisme Nationales (FMN), organisasi olahraga sepeda
motor yang diakui oleh FIM disuatu negara, untuk di Indonesia adalah IMI.
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BAB II
PERLOMBAAN DAN PERATURAN
Pasal 6 – PERLOMBAAN Dl INDONESIA
6.1. PENYELENGGARAAN PERLOMBAAN
Setiap olahraga sepeda motor darat yang berupa balapan, rally, usaha membuat rekor
atau peristiwa lain dimana sepeda motor tersebut turut ambil bagian dan mempunyai
unsur persaingan atau diberi unsur persaingan dengan tujuan untuk mengadakan
kompetisi kecepatan/waktu dan keterampilan disebut sebagai perlombaan.
Setiap perlombaan yang diselenggarakan di Indonesia harus mendapat ijin dari IMI dan
diwajibkan mencantumkan Logo IMI sesuai Panduan Logo IMI & FIM.
Perlombaan di Indonesia hanya boleh diselenggarakan oleh:
1.
IMI Pusat atau IMI Provinsi, sesuai dengan tingkat kegiatan tersebut.
2.
Anggota Asosiasi IMI
3.
Klub-klub bermotor anggota IMI
Klub-klub atau anggota asosiasi IMI yang menjadi penyelenggara kegiatan harus
mendapatkan kewenangan/persetujuan dari IMI Pusat atau IMI Provinsi sesuai dengan
tingkat kegiatannya.
Jika ada IMI Provinsi yang karena keterbatasannya tidak dapat menyelenggarakan
kegiatan suatu jenis olahraga sepeda motor di daerahnya, maka IMI Provinsi tersebut
dengan seijin IMI Pusat dapat menyelenggarakan kegiatan di daerah lain, dengan
persetujuan IMI Provinsi setempat.
6.2. PERLOMBAAN TIDAK RESMI/SAH
Perlombaan tidak resmi atau tidak sah adalah perlombaan yang :
1.
Tidak mendapat ijin/persetujuan dari IMI.
2.
Telah mendapat ijin/persetujuan IMI, tetapi diselenggarakan dan dilaksanakan
dengan cara yang tidak memenuhi ketentuan dan/atau peraturan-peraturan IMI.
Semua pihak yang terlibat dalam perlombaan tidak resmi atau tidak sah, baik
perorangan maupun organisasi/klub dan lain-lain (Panitia Penyelenggara, Panitia
Pelaksana, Perserta, Pendaftar/Entrant, Tim dan lain-lain), akan mendapat sanksi dari
IMI dengan tidak mengesampingkan peraturan-peraturan dan perundang-undangan
yang berlaku di Indonesia.
6.3. KELAS/NOMOR LOMBA
Secara umum kelas/nomor lomba dalam suatu perlombaan dibagi atas:
1.
Kelas Utama
Dapat dilihat pada masing-masing jenis olahraganya.
2.
Kelas Pendukung (Supporting Class)
Dapat dilihat pada masing-masing jenis olahraganya.
Pada prinsipnya, dalam suatu perlombaan tidak tertutup kemungkinan untuk
melaksanakan Kejuaraan atau Perlombaan tingkat dibawahnya sebagai kelas
pendukung (Supporting Class).

6 | PNOKB – OLAHRAGA SEPEDA MOTOR Tahun 2020

Supporting Class sebagaimana dimaksud yang dilaksanakan dalam suatu
Kejuaraan/Perlombaan tingkat Nasional/Regional/Provinsi harus memenuhi ketentuanketentuan sebagai berikut :
1.
Tidak mengganggu jalannya lomba dari suatu Kejuaraan/Perlombaan tingkat
Nasional/Regional/Provinsi.
2.
Tidak dilaksanakan secara bersama-sama dalam race yang sama dengan
Kejuaraan/Perlombaan tingkat Nasional/Regional/Provinsi.
6.4. SIRKUIT
Semua perlombaan harus dilaksanakan di sirkuit yang memenuhi semua ketentuan
yang tercantum dalam Lampiran tentang Peraturan Olahraga terkait serta harus
disahkan/disetujui oleh IMI, sesuai dengan tingkatan kejuaraan/perlombaan tersebut.
Ketentuan mengenai standar sirkuit dapat dilihat pada masing-masing jenis
olahraganya.
6.5. BALAP MOTOR dan BALAP MOBIL DALAM SUATU PERLOMBAAN
Pada dasarnya dilarang untuk menyelenggarakan perlombaan Balap Motor dan Balap
Mobil dalam suatu perlombaan di lintasan/sirkuit yang sama. Pengecualian dapat
diberikan, apabila perlombaan tersebut diselenggarakan di sirkuit/lintasan yang
memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh IMI.
Sesi latihan dan perlombaan untuk mobil, harus dilaksanakan setelah sesi latihan dan
race untuk motor selesai.
Pasal 7 – JENIS PERLOMBAAN OLAHRAGA SEPEDA MOTOR
Jenis perlombaan olahraga sepeda motor di Indonesia dibagi menjadi :
1. Balap Motor (C1)
2. Drag Bike (C1)
3. Slalom (C1)
4. Freestyle (C1)
5. Motocross/Supercross (C2)
6. Enduro (C2)
7. Supermoto (C2)
8. Grass Track (C2)
9. Rally (C1/C2)
10. Adventure (C2)
IMI akan membentuk Komisi Olahraga untuk masing-masing jenis olahraga sepeda
motor tersebut diatas sesuai kebutuhan dan perkembangannya.
Pasal 8 – DEFINISI KEJUARAAN DAN PERLOMBAAN
8.1 KEJUARAAN
Kejuaraan adalah suatu rangkaian perlombaan yang terdiri dari beberapa putaran yang
berlangsung selama 1 (satu) tahun berjalan dengan tujuan untuk memperebutkan suatu
gelar (Champhionship) yang diberikan oleh Induk Organisasi Internasional (FIM) atau
Nasional (IMI) sesuai dengan tingkatannya.
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Rangkaian/Seri dari Kejuaraan Nasional dan Kejuaraan Regional harus dilaksanakan
sekurang-kurangnya 3 (tiga) putaran dan sebanyak banyaknya 11 (sebelas) putaran,
semua putaran tersebut harus dicantumkan dalam Kalender Nasional Olahraga Sepeda
Motor IMI.
8.2. PERLOMBAAN
Perlombaan adalah suatu kegiatan lomba (sesuai dengan Pasal 6.1.) yang bukan
merupakan rangkaian/seri Nasional/Internasional atau hanya dilaksanakan 1 (satu) kali
putaran saja serta tidak memperebutkan Gelar Resmi (Non Championship) dari Induk
Organisasi Internasional (FIM) maupun Nasional (IMI).
Pasal 9 – TINGKATAN KEJUARAAN DAN PERLOMBAAN DI INDONESIA
Tingkatan Kejuaraan dan Perlombaan di Indonesia dibagi atas:
1. a. Kejuaraan Internasional (International Championship)
b. Perlombaan Tingkat Internasional (International Series)
2. a. Kejuaraan Nasional (National Championship)
b. Perlombaan Tingkat Nasional (National Series)
5. Kejuaraan Regional & Perlombaan Tingkat Regional
6. Kejuaraan Provinsi & Perlombaan Tingkat Provinsi
7. Kejuaraan Klub
Pemakaian judul KEJUARAAN/PERLOMBAAN INTERNASIONAL, KEJUARAAN/
PERLOMBAAN NASIONAL, KEJUARAAN/PERLOMBAAN REGIONAL dan
KEJUARAAN/PERLOMBAAN PROVINSI, harus mendapatkan ijin IMI sesuai dengan
tingkatan kejuaraan dan perlombaan tersebut.
9.1. KEJUARAAN INTERNATIONAL & PERLOMBAAN TINGKAT
INTERNASIONAL
Setiap perlombaan yang bertaraf Internasional di Indonesia harus mendapat izin
penyelenggaraan dari IMI dimana IMI akan mendaftarakan ke FIM untuk mendapatkan
International Meeting Number (IMN). Adapun perlombaan Internasional tersebut hanya
dapat diikuti oleh peserta-peserta dan berbagai bangsa yang sudah menjadi anggota
FIM serta mendapatkan Start Permission yang dikeluarkan oleh FMN-nya masingmasing, sedangkan peserta dalam negeri diperbolehkan memakai Kartu Ijin Start IMI
pada perlombaan Internasional di Indonesia apabila diperbolehkan oleh peraturan
International atas lomba tersebut. Peraturan yang dipergunakan adalah Peraturan
Internasional yang dikeluarkan oleh FIM.
9.2. KEJUARAAN NASIONAL & PERLOMBAAN TINGKAT NASIONAL
9.2.1. KEJUARAAN NASIONAL
Suatu perlombaan yang bersifat Nasional, dapat diselenggarakan baik oleh IMI atau IMI
Provinsi, maupun Klub yang mendapat wewenang/ijin dari IMI. Dimana para pesertanya
dapat terdiri dari peserta dalam maupun luar negeri, tergantung dari sifatnya, yang
memiliki Kartu Ijin Start Internasional maupun Kartu Ijin Start IMI.
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Perlombaan dapat memakai Peraturan Internasional maupun Peraturan Nasional.
Khusus untuk perlombaan yang memakai judul putaran Kejuaraan Nasional (National
Championship) harus mendapat Izin tertulis dari IMI Pusat.
9.2.2. PERLOMBAAN TINGKAT NASIONAL
Merupakan kejuaraan dalam skala/tingkat nasional yang dapat diselenggarakan oleh
Promotor atau Klub yang diberikan Rekomendasi dari IMI Provinsi untuk mendapatkan
wewenang/ijin (SK) dari IMI Pusat sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, dimana
Kejuaraan Tingkat Nasional ini dilaksanakan dengan berdasarkan Peraturan Nasional
yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan (Non-Safety).
Kejuaraan Tingkat Nasional juga wajib melombakan kelas-kelas utama yang sama
dengan Kejuaraan Nasional sesuai dengan jenis olahraganya dan juga memperebutkan
point untuk meraih gelar Juara Tingkat Nasional yang bukan berstatus Juara Nasional.
Kejuaraan Tingkat Nasional ini dapat terdiri dari satu putaran atau lebih dan dapat
dicantumkan dalam Kalender Nasional Olahraga Sepeda Motor setelah mendapatkan
ijin dari IMI. Perlombaan ini dapat diikuti oleh peserta dari luar negeri (wajib memiliki
Start Permission) dan peserta dari dalam negeri yang memiliki Kartu Ijin Start (KIS) IMI
sesuai dengan Peraturan Olahraga IMI.
9.3. KEJUARAAN REGIONAL
Perlombaan yang bertaraf Regional adalah perlombaan yang diselenggarakan oleh IMI
Provinsi atau Klub yang diberi wewenang ijin oleh IMI. Perlombaan ini merupakan
kejuaraan dalam satu pulau yang terdiri dan beberapa provinsi atau kejuaraan diantara
beberapa propinsi tertentu yang berdekatan. Peserta lomba tersebut harus mempunyai
Kartu ijin Start IMI didalam Regionalnya. Perlombaan Regional ini harus menggunakan
Peraturan Nasional.
9.4. KEJUARAAN PROVINSI
Perlombaan ini adalah perlombaan yang diselenggarakan oleh IMI Provinsi atau KIub
yang diberi wewenang oleh IMI Provinsi. Perlombaan ini merupakan kejuaraan dalam
satu provinsi. Peserta lomba tersebut harus mempunyai Kartu Ijin Start IMI dan KTP
dalam provinsinya. Perlombaan ini harus menggunakan Peraturan Nasional.
9.5. KEJUARAAN KLUB
Kejuaraan Klub adalah perlombaan dimana pesertanya hanya terbatas diantara
anggota-anggota suatu Klub atau diantara beberapa klub dengan sifat penggemar
kendaraan yang sejenis dan harus mempunyai Kartu Ijin Start IMI dan memakai
Peraturan Nasional.
Kejuaraan Klub yang diselenggarakan lebih dari 1 (satu) putaran dan bersifat terbuka,
harus mendaftarkan jadwal kegiatannya ke IMI Pusat. Ketentuan mengenai hal ini akan
diatur lebih lanjut.
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Pasal 10 – SIFAT PENYELENGGARAAN KEJUARAAN
Penyelenggaraan/Kejuaraan dapat bersifat :
1.
Tertutup
Penyelengaraan/Kejuaraan ini dilaksanakan terbatas dengan peserta sesuai
dengan daerah statusnya, tidak ada peserta dari luar daerah sesuai status
kejuaraan tersebut.
2.

Terbuka
Penyelenggaraan Kejuaraan Terbuka/Open ini dapat diikuti oleh peserta dari luar
daerah status kejuaraannya, jadi pengertiannya adalah terbuka secara domisili dan
bukan dalam pengertian kategori peserta (Seeded atau Non-Seeded).
Penyelenggaraan Kejuaraan yang bersifat terbuka hanya terbatas untuk Kejuaraan
Nasional, Kejuaraan Regional dan Kejuaraan Provinsi.
Kejuaraan tersebut diatas dapat bersifat campuran terbuka dan tertutup, yaitu :
terbuka untuk menarik peserta, namun dengan memberikan point kejuaraan
dengan sifat tertutup.

Pasal 11 – PENGHARGAAN
Setiap penyelenggara wajib memberikan penghargaan kepada para pemenang sesuai
dengan tingkatan/status perlombaan tersebut.
Penghargaan tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan pada masing-masing jenis
olahraganya.
Pasal 12 – PERATURAN OLAHRAGA IMI
Peraturan olahraga sepeda motor IMI diusulkan oleh masing-masing komisi untuk setiap
jenis olahraga sepeda motor, berdasarkan peraturan Internasional yang dikeluarkan
oleh FIM, yang disesuaikan dengan keadaan Indonesia, dan ditetapkan oleh IMI sebagai
peraturan yang berlaku di Indonesia.
Peraturan Perlombaan ini merupakan Peraturan (yang bersifat) Nasional dan harus
digunakan dalam setiap perlombaan di Indonesia.
Pasal 13 – PERATURAN PELENGKAP PERLOMBAAN
Peraturan-peraturan yang disusun oleh Panitia Penyelenggara Perlombaan memuat
hal-hal detail perlombaan serta petunjuk-petunjuk khusus yang belum diatur dalam
Peraturan Nasional. Untuk itu peraturan pelengkap ini harus disetujui dahulu oleh IMI.
Pada semua peraturan-peraturan pelengkap, program maupun formulir pendaftaran
harus sesuai dengan jelas dicantumkan pernyataan bahwa diselenggarakan sesuai
dengan peraturan-peraturan Internasional FIM serta sesuai dengan Peraturan Nasional
IMI.
Peraturan Pelengkap Perlombaan harus diserahkan paling lambat 1 (satu) bulan
sebelum event untuk disahkan oleh IMI sesuai dengan tingkatan/status perlombaan.
Setiap ketentuan yang tertera didalam Peraturan Pelengkap Perlombaan yang
bertentangan dengan peraturan Internasional maupun Peraturan Olahraga IMI dianggap
tidak berlaku.
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Pasal 14 – BULETIN
Panitia Penyelenggara dapat mengeluarkan Instruksi Khusus dalam bentuk Buletin,
terutama pada saat briefing atau pada saat-saat tertentu, instruksi khusus/buletin ini
harus dibuat secara tertulis dan dengan kertas berwarna kuning serta disampaikan
kepada para peserta dengan tanda terima (bukti) tertulis bahwa semua/tiap peserta telah
menerima Instruksi Khusus/Buletin tersebut dan juga diumumkan pada Papan
Pengumuman Resmi/Official Notice Board. Instruksi Khusus/Buletin ini harus terlebih
dahulu disetujui oleh Pengawas Perlombaan/Juri dan dilaporkan kepada IMI Pusat & IMI
Provinsi.
Buletin yang diterbitkan sebelum hari Perlombaan pada waktu Pengawas Perlombaan
belum bertugas wajib dilaporkan dan disetujui IMI Pusat atau IMI Provinsi
Pasal 15 – PELAKSANAAN PERATURAN
Setiap penyelenggara, pelaksana, peserta dan petugas/utusan IMI yang terlibat
langsung dalam suatu kegiatan perlombaan, harus:
15.1. Tunduk sepenuhnya pada peraturan Internasional (FIM) serta peraturan Nasional
IMI dan menerima semua konsekuensi yang timbul karena peraturan-peraturan
tersebut.
15.2. Dianggap sudah mengetahui dan memahami peraturan-peraturan Internasional
dan Nasional tersebut.
15.3. Menolak setiap badan di luar IMI untuk turut campur dalam hal-hal penjurian dan
tidak menanggapi setiap polemik tentang peraturan-peraturan yang berlaku.

BAB III
PENYELENGGARAAN
Pasal 16 – KETENTUAN PENYELENGGARAAN KEJUARAAN
NASIONAL/TINGKAT NASIONAL & KEJUARAAN REGIONAL
Pada dasarnya penyelenggaraan Kejuaraan Nasional/Tingkat Nasional/Regional atau
Kejuaraan yang kalender kegiatannya diatur oleh IMI Pusat merupakan hak/wewenang
IMI Pusat, untuk selanjutnya hak/wewenang tersebut didelegasikan kepada IMI Provinsi.
IMI Provinsi yang akan memikul tanggung jawab sepenuhnya atas penyelenggaraan dan
pelaksanaan kegiatan tersebut, walaupun kegiatan tersebut diselenggarakan oleh
klub/asosiasi, serta akan mempertanggungjawabkan secara langsung kepada IMI Pusat
Kejuaraan Nasional/Tingkat Nasional/Regional atau Kejuaraan yang kegiatannya
tercantum dalam kalender yang diterbitkan oleh IMI Pusat, hanya dapat diselenggarakan
oleh IMI Provinsi yang bekerja sama dengan Anggota Asosiasi IMI atau Klub-klub yang
berada di bawah naungan IMI Provinsi dan telah memenuhi syarat serta mendapat ijin
IMI Pusat.
Peserta/pembalap pada suatu Kejuaraan/Perlombaan didalam lingkup IMI wajib
memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) & Kartu Ijin Start (KIS) IMI yang masih berlaku
sesuai dengan jenis olahraga yang diikuti. KIS tersebut hanya dapat dikeluarkan oleh
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IMI Pusat (National Licence) atau IMI Provinsi dimana peserta dan klubnya berdomisili,
dan berlaku di seluruh Indonesia, dimana Kejuaraan tersebut diselenggarakan.
Setiap penyelenggaraan Kejuaraan Nasional/Tingkat Nasional/Regional harus terdiri
dari 2 orang Juri yang ditunjuk oleh IMI Pusat dan seorang Juri dari IMI Provinsi
penyelenggara, serta IMI Officer/Delegate/Representative (bila dipandang perlu) dari IMI
Pusat.
Penyelenggara Kejuaraan Nasional/Tingkat Nasional/Regional atau Kejuaraan yang
kegiatannya tercantum dalam kalender yang diterbitkan oleh IMI Pusat tidak dapat
membatalkan suatu event yang telah dinominasi oleh IMI Provinsi yang bersangkutan,
kecuali karena force majeure dan harus mendapat ijin tertulis dan IMI Pusat
Adapun sanksi yang akan diterapkan jika terjadi pembatalan penyelenggaraan
Kejuaraan Nasional/Tingkat Nasional/Regional adalah bahwa IMI Provinsi tersebut tidak
diperkenankan untuk menyelenggarakan Kejuaraan serupa ditahun berjalan dan ditahun
berikutnya serta diwajibkan untuk membayar denda kepada IMI Pusat sesuai dengan
ketentuan yang akan diatur kemudian.
Suatu Kejuaraan Nasional/Tingkat Nasional/Regional dapat diganti tanggal
penyelenggarannya dengan syarat bahwa IMI Provinsi harus mengajukan permohonan
kepada IMl Pusat selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jadwal yang telah
ditentukan.
Jika Surat Keputusan kegiatan telah diterbitkan, dan dikemudian hari terjadi perubahan
tanggal dan/atau tempat kegiatan, maka perubahan tersebut dapat diajukan selambatlambatnya 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan awal kegiatan tersebut, dengan
disertai alasan/keterangan yang jelas.
IMl Pusat akan menetapkan jadwal baru setelah IMI Provinsi tersebut membayar denda
sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Pasal 17 – KALENDER NASIONAL OLAHRAGA SEPEDA MOTOR
Pada setiap menjelang akhir tahun pada bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober,
IMI Pusat akan menyusun suatu Jadwal Kegiatan Olahraga (Kalender Nasional
Olahraga Sepeda Motor) yang berisi jadwal kegiatan olahraga sepeda motor yang
berstatus Kejuaraan Internasional ; Kejuaraan Nasional & Kejuaraan Regional di
Indonesia berdasarkan permohonan yang masuk serta seleksi terhadap
Penyelenggaranya.
Pasal 18 – PENETAPAN KALENDER NASIONAL OLAHRAGA IMI
Untuk dapat menyelenggarakan Kejuaraan Nasional/Tingkat Nasional/Regional atau
Kejuaraan yang kegiatannya tercantum dalam kalender yang diterbitkan oleh IMI Pusat
di tahun mendatang, pendaftaran/permohonan jadwal harus diajukan ke IMI Pusat
sebelum Rapat Koordinasi Teknis (Olahraga Sepeda Motor) ditahun berjalan. Semua
pendaftaran yang diterima oleh IMI Pusat setelah tanggal tersebut, menjadi cadangan
dan dibahas setelah pendaftaran yang diterima sebelum tanggal tersebut diputuskan.
Semua pendaftaran tersebut akan dibahas dan disusun oleh Komisi terkait untuk
kemudian diputuskan oleh IMI Pusat dalam Rakernas.
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IMI Pusat berwenang untuk merubah/menetapkan tanggal penyelenggaraan suatu
Kejuaraan Nasional/Tingkat Nasional dan Kejuaraan Regional, dengan mempertimbang
kan hal-hal sebagai berikut :
1. Skala prioritas.
2. Keuntungan/manfaat dari penyelenggaraan kegiatan tersebut bagi olahraga sepeda
motor dan olahraga kendaraan bermotor pada umumnya.
3. Mencegah diselenggarakannya kegiatan olahraga yang sejenis pada tanggal/
waktu sama dan/atau di tempat-tempat yang berdekatan satu sama lain.
Apabila terdapat penyelenggaraan Kejuraraan Nasional atau Kejuaraan Tingkat
Nasional dari suatu cabang olahraga sepeda motor di suatu regional, maka IMI Provinsi
di regional tersebut tidak diperbolehkan melaksanakan perlombaan sejenis pada saat
yang bersamaan didalam wilayahnya.

IMI Provinsi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat diberikan sanksi
oleh IMI Pusat dan akan kehilangan hak untuk menyelenggarakan Kejurnas untuk jenis
olahraga tersebut di tahun berjalan dan ditahun depannya.
Setiap kegiatan Kejuaraan Nasional/Tingkat Nasional/Regional atau Kejuaraan yang
kegiatannya tercantum dalam kalender yang diterbitkan oleh IMI Pusat harus memiliki
Nomor Pokok Kejuaraan Nasional (NPKN). Nomor ini harus dicantumkan dalam semua
korespondensi dengan Sekretariat IMI Pusat, semua dokumen-dokumen, buletin dan
sebagainya, yang berkaitan dengan kegiatan tersebut.
Pasal 19 – ORGANISASI PENYELENGGARA
Organisasi penyelenggara suatu perlombaan terdiri dari beberapa bagian/sub
organisasi dengan masing-rnasing kewajiban dan wewenangnya, yaitu :
1. Panitia Penyelenggara (Organizing Committee)
2. Utusan IMI (IMI Officer), adalah petugas yang ditunjuk IMI Pusat untuk suatu
perlombaan bila dipandang perlu. Petugas ini dapat berupa IMI Observer, IMI
Delegate, IMI Sporting Delegate, IMI Technical Delegate, IMI Safety Delegate, IMI
Medical Delegate.
Atas persetujuan IMI Pusat maka Promotor dapat mengusulkan sistim Race
Direction dengan Pengarah Perlombaan (Race Director).
3. Pengawas Perlombaan/Juri (Steward of the Meeting)
4. Panitia Pelaksana (Racing Committee) yang sekurang-kurangnya terdiri :
a. Pimpinan Perlombaan (Clerk of the Course – dengan Lisensi)
b. Wakil Pimpinan Perlombaan (Deputy COC – dengan Lisensi)
c. Sekretaris Perlombaan (Secretary of the Meeting – dengan Lisensi)
d. Petugas Penghubung Peserta (Competitor Relations Officer /CRO – dengan
Lisensi)
e. Pemeriksa Teknis (Scrutineers – dengan Lisensi)
f. Pencatat Waktu (Time Keepers)
g. Petugas Kamar Hitung (Results Officer)
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h. Petugas Kesehatan (Medical)
i. Petugas Keselamatan (Safety Officer)
Race Director dan Pimpinan Perlombaan wajib memiliki wajib memiliki Super
Licence
Wakil Pimpinan Perlombaan, Sekretaris Perlombaan dan Penghubung Peserta/
CRO wajib memiliki minimum Lisensi B
Mereka boleh dibantu oleh beberapa asisten guna menjamin penyelenggaraan
yang sempurna dan dapat pula menambah jabatan-jabatan petugas, antara lain:
j. Course Marshall (Petugas Lintasan)
k. Grid Marshall
l. Paddock Marshall
m. Pit Marshall
n. Timing System
o. Starter & Finisher dan lain sebagainya.
Pasal 20 – PROMOTOR
Promotor adalah Anggota Asosiasi IMI Pusat yang hendak menjalin kerja sama
penyelenggaraan dalam suatu perlombaan.
Dalam melaksanakan perlombaan, Promotor harus menjalin kerjasama dengan Klub
yang menjadi anggota dari IMI Provinsi tempat pelaksanaan perlombaan.
Pasal 21 – IMI OFFICER/DELEGATE/REPRESENTATIVE
IMI Pusat dapat menunjuk IMI Officer/Delegate/Representative untuk suatu perlombaan
bila dipandang perlu dan bertugas untuk mengamati dan memastikan bahwa
perlombaan berjalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan IMI dan utusan tersebut
tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan eksekusi pelaksanaan teknis
perlombaan.
Pasal 22 – JURI
Juri adalah seorang petugas yang berkualitas, yang diangkat dan ditunjuk oleh IMI untuk
mengawasi penyelengaraan dan pelaksanaan perlombaan agar sesuai dengan
peraturan yang berlaku serta memutuskan persoalan-persoalan yang timbul dalam
suatu perlombaan.
Juri harus mempunyai lisensi IMI kategori Steward/Juri yang masih berlaku sesuai
dengan tingkatan perlombaan dan jenis olahraganya.
Juri mempunyai wewenang dan kekuasaan tertinggi dalam perlombaan untuk
melaksanakan semua peraturan-peraturan Internasional, Nasional maupun Peraturan
Pelengkap Perlombaan serta harus sepenuhnya tunduk pada Peraturan IMI dan FIM.
Dewan Juri:
Dewan Juri harus terdiri dari Ketua Dewan Juri dan 2 (dua) orang Anggota Dewan Juri.
Baik Ketua maupun anggota-anggota tersebut diatas memiliki hak suara (Voting Right)
yang sama. Keputusan Dewan Juri adalah berdasarkan suara terbanyak (voting).
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Pada perlombaan yang berdasarkan ketetapan dari IMI Pusat, Ketua dan salah satu
Anggota Dewan Juri ditunjuk dan ditetapkan oleh IMI Pusat, sedangkan Anggota Dewan
Juri yang lain dapat ditunjuk oleh IMI Provinsi untuk kemudian ditetapkan oleh IMI Pusat.
Pada perlombaan yang berdasarkan ketetapan dari IMI Provinsi, Ketua dan salah satu
Anggota Dewan Juri ditunjuk dan ditetapkan oleh IMI Provinsi, sedangkan Anggota
Dewan Juri yang lain dapat ditunjuk oleh penyelenggara untuk kemudian ditetapkan oleh
IMI Provinsi.
Pada kegiatan tingkat provinsi, apabila tidak ada Dewan Juri, IMI Provinsi dapat
menunjuk seorang Wasit/Refree yang mempunyai lisensi sesuai dengan jenis
olahraganya.
Pasal 23 – KEWAJIBAN JURI/DEWAN JURI
23.1.

23.2.

Menetapkan jadwal rapat juri serta mengadakan Rapat Khusus (apabila
dipandang perlu) serta mengundang pihak-pihak lain yang terlibat dalam suatu
kegiatan. Rapat Juri dipimpin oleh Ketua Juri.
A.

Agenda Rapat Juri
1. Rapat Pertama
Dilaksanakan sebelum berlangsungnya kegiatan, dengan Agenda
rapat adalah membahas persiapan perlombaan dengan Panitia
Penyelenggara dan Panitia Pelaksana serta semua pihak yang terlibat
dalam kegiatan, termasuk menetapkan perubahan terhadap
Peraturan Pelengkap Perlombaan dan Jadwal Perlombaan.
2. Rapat Kedua
Dilaksanan setelah selesainya pemeriksaan teknik, dengan Agenda
rapat adalah melakukan evaluasi atas hasil pemeriksaan teknik.
3. Rapat Ketiga
Dilaksanan setelah selesainya kegiatan hari pertama, dengan Agenda
rapat adalah melakukan evaluasi atas kegiatan hari pertama.
4. Rapat Keempat
Dilaksanan setelah semua kegiatan selesai, dengan Agenda rapat
adalah melakukan evaluasi keseluruhan terhadap semua aspek
penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan.

B.

Rapat Khusus
Rapat khusus dapat diadakan sewaktu-waktu apabila :
1. Terjadi kecelakaan atau dalam situasi/kondisi yang membutuhkan
pananganan khusus.
2. Terjadi kondisi Force Majeure.
3. Adanya protes/banding.

Memastikan keputusan-keputusan yang dibuat sudah sesuai dengan Peraturan
Olahraga Sepeda Motor berikut lampiran-lampirannya dan Peraturan lain yang
dikeluarkan oleh IMI.
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23.3.

Juri/Dewan Juri harus terlibat langsung pada setiap perlombaan sejak
dimulainya kegiatan scrutineering sampai akhir perlombaan (jangka waktu
protes berakhir).

23.4.

Harus sepenuhnya menguasai segala sesuatu yang berhubungan dengan
perlombaan tersebut.

23.5.

Sebelum pertandingan, dengan dibantu oleh Panitia Penyelenggara dan
Panitia Pelaksana wajib memeriksa hal-hal sebagai berikut:
1. lzin dari penguasa setempat.
2. Izin FIM atau lMI.
3. Asuransi.
4. Peraturan Pelengkap Perlombaan.
5. Jadwal Acara.
6. Kartu Ijin Start (KIS) peserta.

23.6.

Memeriksa dan memastikan :
1. Faktor keamanan dan safety untuk jalur-jalur kompetisi (lintasan balap)
termasuk perlengkapan kesehatan, dokter, ambulan, pemadam kebakaran,
jalan darurat dan lain sebagainya.
2. Apabila pada saat hari perlombaan ada Juri yang tidak dapat bertugas,
maka Juri yang ada/hadir harus segera menunjuk juri pengganti
(diprioritaskan anggota komisi yang hadir).
3. Alat pencatat waktu dapat bekerja dengan baik.

23.7.

Selama Perlombaan :
1. Memeriksa agar langkah-langkah pengamanan tetap terjaga dan daerah
perlombaan harus tertutup bagi lalu-lintas dan umum.
2. Menghentikan atau mengambil tindak lanjut dari suatu perlombaan akibat
force majeur atau membatalkan suatu perlombaan setelah diadakan
pertimbangan yang matang serta pemeriksaan yang seksama.
3. Dalam hal terjadi kecelakaan fatal, harus segera diadakan pemeriksaan
terhadap sebab-sebab kecelakaan tersebut dan haruslah dibuat laporan
terperinci dengan disertai pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh para
saksi, polisi, dokter dan petugas lomba yang bersangkutan.
4. Bilamana terjadi perselisihan antara sesama peserta atau antara peserta
dengan petugas maka Juri harus menjadi penengah.

23.8.

Membahas protes-protes yang diajukan oleh peserta dan membuat keputusan
berkaitan dengan protes tersebut.

23.9.

Memutuskan masalah-masalah yang timbul berkaitan dengan kegiatan
tersebut. Keputusan-keputusan tersebut di atas dapat diambil dengan atau
tanpa usulan dari Panitia, karena alasan keselamatan (safety) yang mendesak
atau dengan alasan-alasan lain yang termasuk kategori “Force Majeure”.
Merupakan tugas dari Pimpinan Perlombaan untuk melaksanakan keputusankeputusan tersebut dengan sebaik-baiknya.
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23.10.

Bersama Pimpinan Perlombaan/Race Director, menandatangani hasil-hasil
perlombaan.

23.11.

Dengan dibantu Pimpinan Perlombaan/Race Direction, menyusun dan
mengirimkan laporan kegiatan kepada IMI antara lain:
1. Dokumen penyelenggaraan dan perizinan kegiatan
2. Jadwal acara dan hasil perlombaan.
3. Laporan dan penanganan protes serta catatan tentang kejadian khusus.
4. Dokumentasi kegiatan.
5. Hal-hal lain yang dipandang perlu untuk dilaporkan.
Laporan tersebut sudah harus dikirimkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari
setelah perlombaan berakhir.

Pasal 24 – WEWENANG JURI/DEWAN JURI
24.1. Juri adalah kedudukan kehormatan dan mereka tidak bertanggung jawab
mengenai pengorganisasian dari suatu perlombaan.
Juri hanya bertanggungjawab atas segala aspek keolahragaan dan tidak
mempunyai tugas-tugas sebagai pelaksana, yang berarti dalam menjalankan
tugasnya mereka hanya bertanggung jawab kepada IMI.
Oleh karena itu, Panitia Penyelenggara adalah satu-satunya pihak yang memikul
semua tanggung jawab berkaitan dengan hukum dan peraturan negara tentang
penyelenggaraan kegiatan tersebut.
24.2. Juri dapat mengambil tindakan-tindakan sebagai berikut:
a. Mengubah dan mengganti Peraturan Pelengkap Perlombaan yang berkaitan
dengan faktor keselamatan, antara lain; menetralisir bagian-bagian tertentu
dan lintasan kompetisi dan pos-pos petugas serta merubah jadwal-jadwal
yang ada.
b. Menunda, memberhentikan dan membatalkan perlombaan yang
berhubungan dengan force majeur dan/atau faktor keselamatan serta
keamanan bagi semua pihak.
c. Menolak memberikan ijin berlomba kepada para peserta jika:
1. Menurut peraturan mereka tidak berhak untuk ikut berlomba.
2. Tidak memenuhi persyaratan administrasi.
3. Melakukan tindakan yang membahayakan jalannya pertandingan.
4. Kendaraan yang dipergunakan tidak memenuhi persyaratan teknik dan
safety.
5. Perlengkapan balap yang dipergunakan tidak memenuhi persyaratan
safety.
6. Terdapat peserta yang diketahui melakukan kecurangan dan melanggar
peraturan.
d. Menentukan hukuman dan sanksi atas pelanggaran peraturan.
Jika diketahui terjadi pelanggaran terhadap kejujuran, sportifitas dan lain
sebagainya, tanpa ada protes yang masuk sekalipun Juri dapat menjatuhkan
hukuman dan sanksi kepada peserta dengan berdasarkan pada peraturan
yang ada. Hukuman dan sanksi dapat dijatuhkan kepada panitia
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penyelenggara, panitia pelaksana, dan seluruh petugas lomba yang ada
sesuai dengan peraturan yang berlaku.
e. Menentukan pemenang dalam hal ex equo (sesuai peraturan yang ada).
f. Melakukan perbaikan hasil-hasil perlombaan apabila terjadi kesalahan.
g. Mengesahkan dan memutuskan atas kasus-kasus yang timbul, baik sengketa
maupun kesalahan-kesalahan yang terjadi.
Pasal 25 – KEWAJIBAN PANITIA PENYELENGGARA
Panitia Penyelenggara adalah sebuah badan yang terdiri sekurang-kurangnya 3 (tiga)
orang yang disetujui oleh IMI dan diberi kuasa serta wewenang menyelenggarakan
suatu perlombaan dan melaksanakan peraturan yang berlaku serta peraturan-peraturan
tambahannya.
Susunan Panitia Penyelenggara minimal terdiri dari:
1.
Ketua Penyelenggara
2.
Sekretaris
3.
Bendahara
Kewajiban Panitia Penyelenggara adalah sebagai berikut:
a.
Menyelenggarakan serta membagi tugas para anggota dan petugas terkait.
b.
Mendaftarkan jadwal perlombaannya kepada IMI.
c.
Mengajukan permohonan ijin penyelenggaraan kepada pihak yang berwajib.
d.
Menyusun peraturan-peraturan pelengkap, jadwal dan program perlombaan
bersama-sama dengan Pimpinan Perlombaan.
e.
Menjamin dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan perlombaan, baik yang
menyangkut bidang administrasi, teknis, keuangan, keabsahannya, dan lain
sebagainya.
f.
Menjamin dan mengatur keamanan serta keselamatan umum, keselamatan
peserta dan petugas, serta melakukan koordinasi dengan Pimpinan Perlombaan,
Dewan Juri/Race Direction dan aparat terkait.
g.
Panitia Penyelenggara bertanggung jawab terhadap pihak ketiga atas kerugian
yang timbul selama acara perlombaan berlangsung.
h.
Mengumumkan dan melaporkan hasil-hasil resmi perlombaan yang telah disahkan
oleh Dewan Juri kepada IMI.
Pasal 26 – PANITIA PELAKSANA PERLOMBAAN
Panitia Pelaksana perlombaan adalah petugas-petugas pelaksana perlombaan.
Terdapat 2 (dua) format pelaksanaan perlombaan yang dapat dijalankan dalam
membentuk susunan Panitia Pelaksana, yaitu:
1.
2.

Panitia Pelaksana Perlombaan dalam format Individual Event Officials.
Dipimpin oleh Pimpinan Perlombaan (Clerk of The Course).
Panitia Pelaksana Perlombaan dalam format Permanent Officials.
Dijalankan oleh Race Direction yang dipimpin oleh IMI Delegate/Representative.
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Pasal 27 – INDIVIDUAL EVENT OFFICIALS.
Pada Individual Event Officials, Ketua Panitia Pelaksana dari suatu perlombaan disebut
dengan Pimpinan Perlombaan (Clerk of the Course/CoC).
Pimpinan Perlombaan harus mempunyai lisensi IMI yang masih berlaku untuk Clerk of
the Course (CoC) sesuai dengan tingkatan perlombaan dan jenis olahraganya.
Pimpinan Perlombaan diajukan oleh Panitia Penyelenggara untuk kemudian disetujui
dan disahkan oleh IMI dan.
Pimpinan Perlombaan mendapat kewenangan dari Panitia Penyelenggara untuk
mengatur jalannya perlombaan berdasarkan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan
dan/atau disetujui oleh IMI.
Pimpinan Perlombaan bertugas memimpin jalannya perlombaan dan bertanggungjawab kepada Dewan Juri atas jalannya perlombaan. Dalam menjalankan kewajibannya,
Pimpinan Perlombaan membentuk Panitia Pelaksana Perlombaan yang minimal terdiri
dari:
a.
Pimpinan Perlombaan
b.
Sekretaris Perlombaan
c.
Petugas Kesehatan
d.
Petugas Pemeriksa Teknis
e.
Petugas Pencatat Waktu
Guna menjamin penyelenggaraan yang baik, Pimpinan Perlombaan dapat dibantu oleh
asisten-asisten dengan menambah jabatan petugas, antara lain:
a.
Petugas Bendera dan Lintasan (Flag dan Track Marshals)
b.
Petugas Grid (Grid Marshals)
c.
Petugas Paddock (Paddock Marshals)
d.
Petugas di Jalur Pit (Pit Lane Marshals)
e.
Petugas Start & Finish (Starter & Finisher)
f.
Petugas Penghubung Peserta/LO/CRO (bila diperlukan)
g. Dan lain sebagainya
27.1. WEWENANG PIMPINAN PELOMBAAN
a.
Dengan persetujuan dari Dewan Juri dapat membatalkan sebagian atau
seluruh perlombaan.
b.
Menghentikan bagian dari perlombaan sebelum waktunya (dalam keadaan
darurat atau karena aspek keselamatan).
c.
Melanjutkan kembali perlombaan setelah kendala yang ada telah
dihilangkan, dengan persetujuan Dewan Juri.
d.
Melarang Pembalap untuk mengikuti perlombaan atau mengintruksikan
kepada Pembalap untuk mengundurkan diri dari suatu nomor perlombaan
apabila dipandang perlu untuk menjamin keamanan/keselamatan semua
pihak.
e.
Memerintahkan untuk meninggalkan sirkuit dan daerah sekitarnya bagi
mereka yang menolak mentaati intruksi panitia/petugas yang berwenang.
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27.2. TUGAS PIMPINAN PERLOMBAAN
a.
Bersama Panitia Penyelenggara, menyusun Peraturan Pelengkap
Perlombaan untuk kemudia disahkan oleh IMI.
b.
Menjamin/memastikan bahwa lintasan yang akan dipergunakan dalam
kondisi baik dan tertutup untuk umum.
c.
Menjamin/memastikan bahwa seluruh anggota panitia pelaksana/petugas
telah hadir dan siap menjalankan tugas masing-masing, termasuk
didalamnya menjamin terlaksananya instruksi-instruksi yang diberikan oleh
juri.
d.
Memelihara ketertiban dengan mengadakan kerjasama dengan pihak
keamanan yang bertugas menjaga keamanan perlombaan dan
bertanggung-jawab atas keselamatan umum.
e.
Memastikan semua petugas berada di posnya masing-masing dan melapor
kepada Dewan Juri.
f.
Memastikan bahwa semua petugas sudah menerima dan mengerti segala
informasi yang dibutuhkan guna menjalankan tugasnya masing-masing.
g.
Memeriksa identitas pembalap (KIS/KTA) dan keabsahan keikutsertaan
peserta dalam perlombaan tersebut. (misal: masih menjalani sanksi
skorsing, diskualifikasi dan lain-lain).
h.
Memastikan bahwa lomba dijalankan sesuai dengan ketentuan didalam
peraturan-peraturan yang ada serta mengambil tindakan terhadap peserta
yang melakukan pelanggaran.
i.
Pimpinan Perlombaan dapat mengusulkan kepada Dewan Juri untuk
menetapkan hukuman dan sanksi-sanksi kepada pelanggar peraturan.
j.
Menyampaikan laporan yang berisi semua informasi dan data mengenai
jalannya perlombaan (catatan waktu dll) kepada Dewan Juri.
k.
Menerima protes-protes dari peserta dan meneruskannya kepada Dewan
Juri atau Race Direction untuk diproses dan diputuskan. Dan memastikan
bahwa tidak ada suatu protes yang belum diselesaikan sebelum
dikeluarkan Hasil Resmi perlombaan dan Pembagian Hadiah.
l.
Menetapkan hasil Sementara Perlombaan dan meminta persetujuan
Dewan Juri untuk menetapkan Hasil Resmi perlombaan setelah semua
protes diputuskan oleh Dewan Juri.
m. Mempersiapkan dan membantu Dewan Juri untuk membuat laporan
lengkap jalannya perlombaan kepada IMI.
27.3. WAKIL PIMPINAN PERLOMBAAN (DEPUTY CLERK OF THE COURSE)
Wakil Pimpinan Perlombaan harus disetujui oleh IMI dan mempunyai lisensi IMI
yang masih berlaku sesuai jenis olahraganya.
Wakil Pimpinan Perlombaan bertugas membantu CoC memimpin jalannya
perlombaan dan bertanggung-jawab kepada Pimpinan Perlombaan atas
jalannya perlombaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
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Pasal 28 – PERMANENT OFFICIALS
Selain menggunakan format Individual Event Officials seperti tersebut diatas (Pasal 27),
pelaksanaan suatu perlombaan juga dapat menggunakan format Permanent Officials
yang dijalankan oleh Race Direction dan dipimpin oleh IMI Delegate/Representative.
Ketentuan untuk perlombaan yang menggunakan format Permanent Officials adalah:
a. Merupakan Seri/Kejuaraan yang diselenggarakan oleh penyelenggara yang sama.
b. Mempunyai Panitia Inti yang tetap (Permanent Officials).
28.1. PANITIA INTI
Panitia Inti diusulkan oleh penyelenggara untuk kemudian disetujui dan/atau
ditetapkan oleh IMI. Panitia inti ini berfungsi sebagai Event Management yang
dipimpin oleh Race Director.
Panitia Inti dibentuk untuk Kejuaraan/Perlombaan berseri (misal; IMS, IMC dll)
atau Kejuaraan tunggal (misal; PON, dimana hanya dilaksanakan sekali dalam 1
(satu) tahun kejuaraan).
Panitia Inti berkewajiban melaksanakan pengawasan dan pelaksanaan atas
jalannya perlombaan selama satu tahun seri kejuaraan.
Kecuali dalam kondisi tertentu/Force Majeure, Panitia Inti dapat ditetapkan untuk
masing-masing putaran.
Susunan Panitia Inti adalah sebagai berikut:
1.
Race Director
Race Director ditunjuk oleh Penyelenggara dan ditetapkan oleh IMI.
Bertanggung jawab untuk memastikan dilaksanakannya semua peraturan
dan ketepatan jadwal perlombaan. Selain itu juga bertanggung jawab atas
semua aspek komunikasi antara Event Management, Race Direction, dan
Dewan Juri.
Dalam hal ini, Pimpinan Perlombaan akan bertugas sesuai dengan instruksi
Race Director.
Race Director mempunyai kewenangan sesuai dengan otoritasnya di
dalam berbagai hal dan Pimpinan Perlombaan boleh memberi keputusan
hanya berdasarkan persetujuan Race Director antara lain untuk keputusankeputusan sebagai berikut:
a. Mengendalikan sesi Latihan dan Balap, Ketepatan Jadwal, serta jika
dianggap perlu dapat memodifikasi jadwal lomba sesuai peraturan.
b. Menghentikan latihan atau lomba jika dianggap tidak aman, dan jika
situasi sudah memungkinan dapat dilanjutkan kembali dengan
memastikan bahwa prosedur restart dilaksanakan sesuai peraturan.
c. Prosedur Start.
d. Penggunaan kendaraan medis dan kendaraan angkut lainnya.
2.

IMI Safety Officer
IMI Safety Officer ditunjuk dan ditetapkan oleh IMI dan bertanggung jawab
atas aspek pengawasan keselamatan dalam suatu perlombaan.

3.

Technical Director
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Apabila diperlukan, Technical Director dapat ditunjuk oleh Penyelenggara
dan ditetapkan oleh IMI. Technical Director bertanggung jawab untuk
memastikan bahwa Peraturan Teknik telah dilaksanakan baik serta
mengawasi proses scrutineering dan protes tentang masalah teknik.
4.

Medical Director
Apabila diperlukan, Medical Director dapat ditunjuk oleh Penyelenggara
dan ditetapkan oleh IMI. Medical Director bertanggung jawab ats semua
aspek medis selama berlangsungnya kegiatan.

28.2. RACE DIRECTION
Race Direction adalah sebuah badan yang mempunyai kewenangan untuk
menjalankan dan mengambil keputusan atas jalannya perlombaan serta juga
berfungsi sebagai badan peradilan tingkat pertama (menerima dan memutuskan
protes yang masuk).
Race direction dipimpin oleh IMI Delegate/Representative.
Susunan Race Direction terdiri dari:
1.
IMI Delegate/Representative/Safety
2.
Race Director
3.
Organizer Representative (Perwakilan Penyelenggara)
Selama perlombaan berlangsung, anggota Race Direction dapat juga berperan
untuk fungsi yg lain.
Rapat dan keputusan Race Direction dinyatakan sah apabila jumlah yang hadir
mencapai quorum atau minimal 2 anggota Race Direction. Setiap anggota
mempunyai 1 (satu) suara. Keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
Apabila pada saat hari perlombaan ada salah satu anggota Race Direction yang
tidak dapat hadir, IMI Delegate/Representative berhak untuk menyetujui
penggantinya. Race Direction akan mengadakan rapat setiap saat jika
diperlukan selama perlombaan berlangsung.
Tugas dan wewenang Race Direction diantaranya adalah :
a.
Mengambil keputusan sebagaimana diatur dalam Peraturan Olahraga dan
Peraturan Pelengkap Perlombaan.
b.
Menjatuhkan sanksi untuk peserta/pihak yang melanggar peraturan.
c.
Merubah format/jadwal perlombaan berdasarkan pertimbangan aspek
keselamatan dengan ketentuan bahwa keputusan tersebut diperlukan
sebagai jalan keluar untuk mengatasi masalah yang belum tercantum di
dalam peraturan yang berlaku.
d.
Race Direction boleh mengeluarkan pre-race instruksi atau klarifikasi dan di
dalam kasus tertentu dapat membuat peraturan pre-race (untuk
mempertimbangkan kondisi-kondisi lokal pada lokasi/tempat tertentu).
Selama tidak bertentangan dengan Peraturan Olahraga, hal tersebut dapat
dilakukan dengan ketentuan bahwa perubahan tersebut diperlukan untuk
menyelesaikan suatu masalah dalam situasi yang belum tercantum di
dalam Peraturan.
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e.

f.

Menjatuhkan sanksi kepada pihak-pihak yang menyebabkan perlombaan
berjalan dengan tidak lancar, sehingga mengakibatkan pelanggaran serius
terhadap pelaksanaan peraturan.
Untuk menimbang dan memutuskan semua protes yang berkenaan dengan
pelanggaran peraturan.

Pasal 29 – SEKRETARIS PERLOMBAAN
Sekretaris perlombaan bertanggung-jawab atas administrasi serta komunikasi yang
berhubungan dengan perlombaan, juga menyediakan dan mengatur bahan-bahan serta
pengumuman yang menyangkut berita/instruksi yang berhubungan dengan perubahan
yang ada.
Sekretaris perlombaan harus yakin bahwa para panitia/petugas sudah dilengkapi
dengan peralatan-peralatan yang diperlukan dan mengerti akan kewajibankewajibannya.
Pasal 30 –

PETUGAS PENGHUBUNG PESERTA/COMPETITOR RELATIONS
OFFICER (CRO)
Tugas utamanya meliputi:
1.
Menjadi Penghubung antara Peserta dengan Pimpinan Perlombaan atau Panitia
lainnya.
2.
Memberikan penjelasan kepada para Peserta yang berkaitan dengan Peraturan
dan Jalannya Perlombaan.
Tugas ini wajib dipercayakan kepada petugas yang mendapat wewenang dari Panitia
dan harus menguasai Peraturan Umum. CRO dapat menghadiri rapat Dewan Juri, agar
dapat mengetahui perkembangan informasi untuk melakukan komunikasi dengan
peserta.
CRO harus mudah dikenali oleh para peserta, untuk itu maka sebaiknya:
1.
Memakai tanda pengenal dengan warna yang menyolok, rompi dan topi.
2.
Diperkenalkan kepada seluruh peserta pada waktu diadakan Briefing Peserta.
3.
Photo dan jadwal keberadaannya dicantumkan dalam buku Peraturan Pelengkap
Perlombaan.
Bila Sekretariat telah berfungsi, maka Sekretaris Perlombaan wajib membuat jadwal dan
daftar tugas dari CRO dan ditempelkan pada Papan Pengumuman Resmi.
Jadwal serta lokasi bertugasnya meliputi sebagai berikut:
a.
Pada acara scrutineering.
b.
Pada Sekretariat Perlombaan.
c.
Pada saat Briefing Peserta.
d.
Pada acara Start dan Finish Perlombaan.
e.
Ditempat-tempat berhenti pada regrouping.
f.
Pada daerah “Parc Ferme” pada saat kedatangan.
g.
Pada saat Pengumuman Hasil Sementara.
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Fungsi Petugas Penghubung Peserta:
a.
Memberikan jawaban yang benar atas setiap pertanyaan yang diajukan oleh
Peserta.
b.
Memberikan semua keterangan atau penjelasan tambahan sehubungan dengan
Peraturan dan Jalannya Perlombaan.
c.
Menerima Permintaan koreksi dari Peserta untuk disampaikan kepada Pimpinan
Perlombaan.
d.
Menerima Protes dari Peserta yang ditujukan kepada Dewan Juri.
e.
Menerima Formulir Pengunduran Diri dari Perlombaan.
f.
Menyampaikan Surat Keputusan atau Jawaban kepada Peserta.
g.
Menyampaikan kepada peserta Buletin atau Pengumuman lainnya.
Keterangan umum:
a.
Dalam berkomunikasi dengan peserta, CRO harus berpedoman pada peraturanperaturan yang ada, bila tidak yakin atas jawabannya, dapat terlebih dahulu
berkonsultasi kepada Pimpinan Perlombaan atau Juri/Dewan Juri.
b.
Kecuali tentang pengajuan Protes (sebagai contoh, meneliti perbedaan mengenai
perhitungan waktu, dengan menghubungi petugas Kamar Hitung), CRO harus
dapat memberikan jawaban atau bertindak sehingga tidak menimbulkan suatu
protes.
c.
Untuk suatu Perlombaan yang lokasinya cukup luas, dapat ditunjuk lebih dari 1
(satu) orang CRO.
d.
Bila pada Perlombaan tidak ditunjuk CRO, maka tugas ini dilaksanakan oleh
Sekretaris Perlombaan.
Pasal 31 –

KAMAR HITUNG dan PETUGAS PENCATAT WAKTU (TIME
KEEPER)
Para petugas pencatat waktu berada langsung dibawah Pimpinan Perlombaan dan
diangkat atas persetujuan IMI dengan kewajiban:
a.
Mengatur pencatatan waktu selama perlombaan berlangsung dengan
menggunakan peralatan yang akurat.
b.
Memberitahukan hasil-hasil catatan waktu hanya kepada Pimpinan Perlombaan
dan Juri dengan memberikan time sheets yang asli.
c.
Hanya time sheets yang asli yang dianggap syah dan harus ditandatangani oleh
petugas pencatat waktu.
Pasal 32 – TUGAS DAN WEWENANG PETUGAS PEMERIKSA TEKNIK
a.
Petugas pemeriksa teknik bertanggung jawab untuk memeriksa dan memastikan
bahwa kondisi kendaraan yang akan digunakan telah sesuai dengan ketentuanketentuan yang berlaku dan juga telah memenuhi aspek keselamatan (Safety)
untuk perlombaan.
b.
Memeriksa dan memastikan bahwa semua perlengkapan balap peserta telah
memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
c.
Pemeriksaan teknik dilakukan pada saat sebelum perlombaan dan setelah
perlombaan berlangsung.
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d.
e.

Mengadakan pengecekan kendaraan di daerah parkir tertutup sesuai dengan
peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab atas ketertiban area tersebut.
Bila ditemukan kendaraan peserta yang tidak memenuhi persyaratan, segera
melaporkan kepada Pimpinan Perlombaan untuk dapat segera diambil keputusan.

Pasal 33 – PETUGAS KESEHATAN (MEDICAL OFFICER)
Pimpinan Petugas Kesehatan berada langsung dibawah Pimpinan Perlombaan atau
Race Direction. Pimpinan Petugas Kesehatan yang bertugas, harus dengan kualifikasi
Dokter yang mempunyai kemampuan melaksanakan tindakan-tindakan medis untuk
mengatasi keadaan darurat (emergency treatment) dan resuscitation.
Tugas dan wewenang Petugas Kesehatan diatur dalam lampiran tersendiri.
Pasal 34 – PARKIR TERTUTUP (PARC FERME)
Daerah parkir tertutup adalah area untuk menampung semua kendaraan peserta dan
merupakan daerah terlarang bagi semua peserta maupun mekanik, kecuali yang
diizinkan oleh scrutineer guna melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan selama
jangka waktu yang telah ditentukan.
Larangan parkir tertutup tersebut hanya dapat dibuka/dibebaskan oleh Pimpinan
Perlombaan. Dan sebelum itu tidak satupun kendaraan boleh keluar atau diperbaiki.
Pasal 35 – PESERTA
Peserta adalah pihak yang pendaftarannya sudah diterima dan memenuhi syarat untuk
mengikuti suatu perlombaan serta dinyatakan resmi dan tercantum dalam Daftar Peserta
(entry list) yang dikeluarkan oleh Panitia Pelaksana perlombaan.
Yang termasuk sebagai Peserta dalam suatu kegiatan adalah :
1. Pembalap/Rider.
Adalah pengendara/rider/pembalap sepeda motor dalam suatu perlombaan dan
diharuskan untuk mempunyai Kartu Ijin Start (KIS) yang diterbitkan IMI.
2.

Pendaftar/Entrant.
Adalah pihak (Perorangan, Klub atau Badan-Badan lain) yang berpartisipasi dalam
kegiatan dengan mendaftarkan pembalap atas namanya/teamnya dan harus ada
yang bertanggung jawab.

3.

Produsen/Manufacturer.
Badan Usaha yang memiliki Lisensi IMI (Manufacturer Licence), sehingga berhak
untuk mewakili Produsen/Manufacture-nya dalam suatu perlombaan dan harus ada
penanggungjawabnya.

Semua peserta dalam suatu kegiatan, tidak membebani IMI Pusat, IMI Provinsi, Klub,
Panitia Penyelenggara, Panitia Pelaksana beserta seluruh Pengurus, anggota Panitia
dan Petugas, baik secara organisasi maupun secara perorangan, dengan sebagian
dan/atau seluruh tanggung jawab atas setiap atau semua kerusakan, baik sebagian
maupun keseluruhan, kehilangan, cidera, dalam bentuk apapun dan/atau
bagaimanapun, yang mungkin atau telah terjadi dalam suatu kegiatan selama
perlombaan.
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Disamping itu, para peserta tanpa membebani dan melibatkan IMI Pusat, IMI Provinsi,
Klub, Panitia Penyelenggara, Panitia Pelaksana beserta seluruh Pengurus, Anggota
Panitia dan Petugas, baik secara organisasi maupun secara perorangan, harus
menjamin pemberian ganti rugi kepada pihak ketiga atas kerusakan, kehilangan
dan/atau cidera dalam bentuk apapun yang timbul akibat adanya kejadian yang
melibatkan peserta yang bersangkutan baik secara langsung maupun tidak langsung.
Pasal 36 – PENDAFTARAN
a. Formulir pendaftaran yang sah harus mencantumkan dan dilengkapi dengan
sekurang-kurangnya keterangan sebagai berikut :
1. Nama dan alamat Peserta.
2. Nama Entrant.
3. Nama dan alamat Manager/Penanggung jawab Entrant.
4. Tanda tangan peserta/manager.
5. Spesifikasi kendaraan.
6. Pernyataan orang tua/wali untuk pendaftar dibawah usia 17 tahun, Peserta ini
wajib memiliki Manager atau Entrant yang ditunjuk orang tua/wali;
7. Pernyataan yang ditandatangani peserta bahwa penyelenggara dibebaskan
dari segala tanggung jawab akibat dari perlombaan ini.
8. Pernyataan bahwa perlombaan diadakan berdasarkan peraturan Internasional
atau Nasional dan/atau peraturan-peraturan lain yang ditetapkan dan/atau
disahkan oleh IMI.
b. Pendaftaran peserta dari luar negeri harus dilengkapi dan dilampiri dengan Start
Permission.
c. Pendaftaran Peserta untuk seluruh Kejuaraan IMI harus melengkapi dan
melampirkan fotocopy KIS dan Kartu Identitas yang sah.
d. Pendaftaran nama Entrant dan nama Penanggung Jawab Entrant untuk seluruh
Kejuaraan IMI harus sesuai dengan yang tercantum/tertulis pada Lisensi Entrant.
e. Nama Manager harus terdaftar dan tercantum pada Formulir Pendaftaran
pesertanya.
f. Panitia Penyelenggara dapat menolak pendaftaran peserta dengan alasan tertentu
dan melaporkan kepada IMI.
g. Peserta dari Indonesia hanya diperkenankan mengikuti perlombaan di luar negeri
untuk event yang mempunyai IMN dari FIM.
Pasal 37 – DAFTAR PESERTA
Panitia Penyelenggara harus membuat Daftar Peserta Resmi (Entry List) selambatlambatnya 1 jam sebelum rapat juri pertama.
Panitia Pelaksana harus membuat Daftar Start Peserta (Starting List) selambatlambatnya 30 menit sebelum sesi perlombaan dimulai.
Daftar Peserta Resmi dan Daftar Start Peserta diinformasikan kepada semua pihak
terkait dan ditempelkan pada Papan Pengumuman Resmi (Official Notice Board).
Pasal 38 – LISENSI OLAHRAGA SEPEDA MOTOR
Untuk pelaksanaan perlombaan, IMI Pusat menerbitkan Lisensi Olahraga Sepeda Motor
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sesuai dengan jenis olahraga, kategori dan kegunaannya.
Lisensi Olahraga Sepeda Motor tersebut diperoleh dengan mengikuti Seminar dan Uji
Kompetensi yang diselenggarakan oleh IMI Pusat sesuai dengan jenis olahraganya.
Syarat dan ketentuan untuk mendapatkan Lisensi akan diatur lebih lanjut.
a.

Super Lisensi (SL)
1. Super Lisensi CoC/Pimpinan Perlombaan:
Digunakan untuk jabatan sebagai Pimpinan Perlombaan atau Race Director
pada Kejuaraan Nasional sesuai dengan jenis olahraganya, dengan masa
berlaku selama yang bersangkutan mengikuti seminar yang diadakan oleh IMI
Pusat pada setiap tahun kalender.
2. Super Lisensi Sporting Steward/Juri:
a. Digunakan untuk jabatan sebagai Ketua Juri dan Anggota Juri pada suatu
perlombaan yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh IMI Pusat sesuai
dengan jenis olahraganya.
b. Digunakan untuk jabatan sebagai IMI Officer/Delegate/Representative yang
dipandang membutuhkan pengetahuan khusus pada suatu perlombaan
yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh IMI Pusat sesuai dengan jenis
olahraganya.
c. Berlaku selama 3 (tiga) tahun kalender, terhitung sejak mulai diterbitkan.

b.

Lisensi A
a. Berlaku selama 3 (tiga) tahun kalender, terhitung sejak mulai diterbitkan.
b. Digunakan untuk jabatan sebagai Pimpinan Perlombaan pada suatu
perlombaan yang ditetapkan oleh IMI Provinsi sesuai dengan jenis
olahraganya.
c. Digunakan untuk jabatan sebagai Juri pada suatu perlombaan yang ditunjuk
dan/atau ditetapkan oleh IMI Provinsi sesuai dengan jenis olahraganya.
d. Digunakan untuk jabatan sebagai IMI Officer/Delegate/Representative yang
dipandang membutuhkan pengetahuan khusus pada suatu perlombaan yang
ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh IMI Provinsi sesuai dengan jenis
olahraganya.
e. Pemegang Lisensi A yang telah cukup berpengalaman, dapat meningkatkan
kualifikasinya untuk mendapatkan Super Lisensi sesuai dengan jenis
olahraganya dengan surat pengantar dari IMI Provinsi.

c.

Lisensi B
a. Berlaku selama 3 (tiga) tahun kalender terhitung sejak mulai diterbitkan.
b. Digunakan untuk jabatan sebagai Juri pada suatu perlombaan yang ditunjuk
dan ditetapkan oleh IMI Provinsi sesuai dengan jenis olahraganya.

d.

Lisensi C
a. Berlaku selama 3 (tiga) tahun kalender terhitung sejak mulai diterbitkan.
b. Digunakan untuk jabatan sebagai Manager Team (penanggungjawab Entrant)
pada suatu Kejuaraan/Perlombaan.
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e.

Lisensi S (Safety Officer)
a. Berlaku selama 3 (tiga) tahun kalender terhitung sejak mulai diterbitkan.
b. Digunakan untuk jabatan sebagai Safety Officer pada suatu
Kejuaraan/Perlombaan.

f.

Lisensi T (Teknik)
a. Berlaku selama 3 (tiga) tahun kalender terhitung sejak mulai diterbitkan.
b. Digunakan untuk jabatan sebagai Chief/Koordinator Scrutineering pada suatu
Kejuaraan/Perlombaan.

g.

Lisensi Entrant
a. Berlaku selama 1 (satu) tahun kalender terhitung sejak mulai diterbitkan.
b. Diterbitkan kepada Pihak yang dapat bertindak untuk dan atas nama/team-nya
dengan mendaftarkan 1 (satu) atau beberapa pembalap.

Lisensi-lisensi yang diterbitkan oleh IMI Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38
tersebut diatas secara otomatis tidak dapat dipergunakan apabila masa berlaku KTA IMI
telah habis.
Pasal 39 –

SERTIFIKAT PRODUK UNTUK PRODUSEN / MANUFACTURER
CERTIFICATE
a. Perlengkapan Pembalap dan bagian pelengkap Kendaraan untuk dapat dipergunakan
dan/atau berpartisipasi dalam seluruh kegiatan Kejuaraan/Perlombaan IMI, harus
memiliki Sertifikasi Produk dari IMI Pusat (Sertifikasi Produk ini telah dilaksanakan
sosialisasi secara bertahap sejak tahun 2018, dimana mulai tahun 2020 kedepan
akan menjadi kewajiban/peraturan)
b. Jenis dan type produk yang telah mendapat Sertifikasi Produk akan dicantumkan
pada Daftar Sertifikasi Produk IMI Pusat dan diinformasikan melalui Peraturan
Nasional/Peraturan Olahraga ; Website IMI dan Media IMI.
c. Daftar Sertifikasi Produk IMI Pusat akan menjadi acuan bagi Utusan IMI ; Organisasi
Penyelenggara ; Pemeriksa Tehnik (Srutineer).
Syarat dan ketentuan untuk mendapatkan Sertifikat Produk sesuai Form Registrasi &
SK IMI Pusat.
Pemegang Sertifikat Produk dapat :
1. Mencantumkan merek produknya pada Hasil Resmi (Official Result) Kejuaraan
Olahraga Sepeda Motor
2. Mengiklankan merek produknya dalam kegiatan-kegiatan Kejuaraan Olahraga
Sepeda Motor

BAB IV
KARTU IJIN START
Pasal 40 – KARTU IJIN START (KIS)
Setiap peserta perlombaan olahraga kendaraan bermotor yang diselenggarakan di
Indonesia wajib memiliki Kartu Ijin Start (KIS) serta berlaku 1 (satu) tahun kalender
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sesuai dengan jenis perlombaan yang diikuti.
Kartu Ijin Start (KIS) IMI hanya diterbitkan oleh IMI Provinsi dengan ketentuan sebagai
berikut:
a. Seorang pembalap dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh KIS dari IMI
Provinsi hanya setelah yang bersangkutan terdaftar sebagai Anggota IMI dan
memiliki Kartu Tanda Anggota IMI (KTA).
b. Permohonan KIS dapat diajukan melalui IMI Provinsi, namun penerbitan KIS hanya
dapat dilakukan oleh IMI Provinsi dimana klub pemohon telah terdaftar pada IMI
Provinsi tersebut sesuai dengan KTA.
c. Seorang peserta tidak dapat berpindah KIS dalam 1 (satu) tahun Kejuaraan.
d. Pembalap yang telah memiliki KIS, tidak diperbolehkan mengajukan permohonan
untuk mendapatkan KIS dari IMI Provinsi lain selama KIS yang dimilikinya masih
berlaku. Pelanggaran atas hal ini akan mengakibatkan jatuhnya sanksi.
e. Dalam hal perpindahan domisili pemohon KIS, maka IMI Provinsi hanya dapat
mengeluarkan KIS untuk pemohon yang klub-nya terdaftar pada IMI Provinsi
tersebut.
f. Permintaan Kartu Ijin Start dapat diajukan kepada IMI Provinsi dengan mengisi
formulir resmi dan melengkapi persyaratan-persyaratan yang diminta, yaitu:
1. Kartu identitas kependudukan (KTP) atau Kartu.
2. Kartu Tanda Anggota (KTA) yang masih berlaku dimana klub pemohon telah
terdaftar pada IMI Provinsi tersebut.
3. Surat Ijin Mengemudi yang masih berlaku.
4. Surat Keterangan dari dokter yang ditunjuk, untuk membuktikan bahwa yang
bersangkutan mempunyai kondisi fisik yang baik. Parameter pemeriksaan akan
diatur lebih lanjut dalam lampiran Medical.
5. Surat keterangan orang tua untuk pembalap (dibawah 17 tahun) yang belum
memiliki Surat Ijin Mengemudi.
g. Kartu Ijin Start hanya dapat diterbitkan oleh IMI Provinsi untuk pemohon dengan
KTA dan surat rekomendasi dari klub-nya.
h. Kartu Ijin Start dapat diberikan kepada:
1. Penduduk Indonesia sesuai dengan persyaratan diatas.
2. Warga Negara Asing yang berdomisili di Indonesia dan memiliki KIMS/KITAS.
i. Permintaan Kartu Ijin Start dilokasi Perlombaan wajib dilengkapi Surat Keterangan
Dokter.
j. IMI berhak untuk menolak suatu penerbitan Kartu Ijin Start dengan disertai alasan
yg jelas.
k. IMI Provinsi harus mengirim laporan mengenai KIS yang dikeluarkannya kepada
IMI Pusat.
Pasal 41 – KARTU IJIN START INTERNASIONAL dan START PERMISSSION
IMI Pusat menerbitkan Kartu Ijin Start Internasional kepada para anggota IMI yang
memiliki Kartu Ijin Start (KIS) yang dikeluarkan oleh IMI Provinsi disertai dengan
pertimbangan:
41.1. Pemohon adalah pembalap yang sudah mempunyai prestasi di Indonesia.
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41.2. Permohonan harus diajukan oleh IMI Provinsi yang menerbitkan KIS Provinsi
pemohon tersebut.
Untuk memperoleh Kartu Ijin Start Internasional dimaksud, pemohon harus
memenuhi persyaratan IMI dan IMI berhak untuk menolak permohonan tersebut
dengan disertai alasan yang jelas.
41.3. Pembalap yang hendak mengikuti perlombaan tingkat Internasional diluar negeri,
selain memiliki KIS Internasional wajib juga memiliki Start Permission dari IMI
Pusat.
Start Pemission diperoleh dengan surat permohonan kepada IMI Pusat melalui
IMI Provinsi, dilengkapi dengan data KIS Internasional dan Surat Undangan atau
Surat Keterangan dari Penyelenggara Perlombaan yang akan diikuti.
Pasal 42 – KARTU IJIN START IMI PUSAT (KIS NASIONAL)
Selain KIS yang diterbitkan oleh IMI Provinsi, IMI Pusat juga menerbitkan Kartu Ijin Start
IMI Pusat (KIS Nasional/National Licence).
KIS Nasional digunakan sebagai ketentuan bagi Pembalap yang mengikuti Perlombaan
di Indonesia pada kelas 250cc keatas dan IMC/Oneprix dengan ketentuan:
a. Telah memiliki KIS IMI Provinsi.
b. Membawa Surat Pengantar dari IMI Provinsi tersebut.
Pasal 43 – MASA BERLAKU KIS
Setiap Kartu Ijin Start (KIS) yang diterbitkan IMI Pusat dan/atau IMI Provinsi serta KIS
Internasional (kecuali One Meeting Licence) berlaku selama 1 (satu) tahun kalender dan
berakhir masa berlakunya per 31 Desember.
Dalam mengikuti suatu perlombaan, apabila masa berlaku KTA telah habis, maka
terlebih dahulu diharuskan untuk memperpanjang KTA.
KIS dapat dicabut oleh IMI apabila:
1. Pemegang ijin telah melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan etika yang
diberlakukan sesuai dengan Internasional Sportif Code.
2. Pemegang Ijin tidak lagi memenuhi syarat dan/atau terkena sanksi-sanksi Skorsing.
KIS yang diterbitkan oleh IMI Pusat dan IMI Provinsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 40, 41 dan 42 tersebut diatas secara otomatis tidak dapat dipergunakan apabila
masa berlaku KTA IMI telah habis.

BAB V
PERIJINAN
Pasal 44 – IJIN PENYELENGGARAAN
Suatu perlombaan dapat dilaksanakan di kawasan/area tertutup, setelah mendapat ijin
dari IMI, tetapi selain ijin perlombaan yang dikeluarkan oleh IMI harus pula diperoleh ijinijin dari pihak-pihak yang terkait/berwajib.
Tidak ada satupun perlombaan baik yang berstatus Internasional, Nasional, Regional
maupun Klub yang dapat diselenggarakan tanpa ijin/persetujuan dari IMI.
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Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan berakibatkan sanksi organisasi IMI kepada
pihak-pihak yang terlibat (baik promotor, official maupun peserta), tanpa
mengesampingkan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Ketentuan Hukum yang diatur dalam Undang–Undang tercantum dalam UU Republik
Indonesia nomor : 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Bab. IX, Pasal
51, yaitu :
Ayat (1) :Penyelenggara kejuaraan olahraga wajib memenuhi persyaratan teknis
kecabangan, kesehatan, keselamatan, dan ketentuan daerah setempat.
Ayat (2) :Penyelenggara kejuaraan olahraga yang mendatangkan langsung massa
penonton wajib mendapatkan rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga yang
bersangkutan dan memenuhi peraturan perundang-undangan.
Dengan sanksi pidana, Bab. XXII, Pasal 89, yaitu :
Ayat (1) :Setiap orang yang menyelenggarakan kejuaraan olahraga tidak memenuhi
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan
pidana penjara paling lama 2(dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Ayat (2) :Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan
kerusakan dan/atau gangguan keselamatan pihak lain, setiap orang dipidana dengan
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp
5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
Pasal 45 – PERMOHONAN PENYELENGGARAAN
Setiap permohonan ijin penyelenggaraan ditujukan kepada IMI Pusat untuk perlombaanperlombaan yang berstatus perlombaan Internasional, Nasional maupun Regional dan
kepada IMI Provinsi untuk perlombaan yang berstatus perlombaan Provinsi dan Klub
dengan disertai keterangan-keterangan sebagai berikut:
a. Tanggal, tempat, jenis, dan tingkatan/status perlombaan.
b. Nama dan alamat pemohon.
c. Daftar nama Panitia Penyelenggara (OC) & Panitia Pelaksana (RC).
d. Rancangan Peraturan Pelengkap Perlombaan.
e. Alamat Sekretariat Perlombaan.
f. Gambar/layout lintasan dan safety plan serta keterangan-keterangan detail lainnya.
Apabila perlombaan diselenggarakan pada malam hari, wajib melampirkan detail
informasi/instalasi penerangan lintasan serta harus dilakukan Track Inspection.
g. Jadwal acara perlombaan.
Permohonan ijin penyelenggaraan harus diajukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Kejuaraan atau Perlombaan Internasional, pemohon harus sudah memasukan
rencana jadwal perlombaannya selambat-lambatnya pada tanggal 30 September
pada tahun berjalan guna dimasukkan pada jadwal Kalender Nasional Olahraga IMI
untuk tahun berikutnya. Perlombaan Tingkat Internasional mendapat prioritas dari
semua jadwal perlombaan yang diajukan.
Sedangkan permohonan ijin penyelenggaraan dan semua persyaratannya harus
sudah diajukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penyelenggaraan.
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b.

c.

Kejuaraan Nasional dan Kejuaraan Regional, pemohon harus sudah memasukkan
jadwal perlombaannya selambat-lambatnya pada tanggal tanggal 30 Agustus tahun
berjalan untuk dapat dimasukkan dalam Kalender Nasional Olahraga IMl tahun
berikutnya, sedangkan permohonan ijin penyelenggaraan dan persyaratannya
harus sudah diajukan selambat lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal
penyelenggaraan.
Kejuaraan Provinsi dan Kejuaraan Klub tidak akan tercantum didalam Kalender
Nasional Olahraga IMI.
Permohonan ijin untuk perlombaan tersebut diajukan ke IMI Provinsi setempat
untuk dimasukan dalam Kalender Olahraga Provinsi IMI setempat.

Pasal 46 – KELAYAKAN LINTASAN/SIRKUIT
Setiap Lintasan/Sirkuit yang akan dipergunakan untuk perlombaan harus dapat
memenuhi standar Teknis dan Kelayakan yang ditetapkan oleh IMI.
Perlombaan hanya boleh diselenggarakan pada Lintasan/Sirkuit yang telah
mememenuhi standar kelayakan dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh IMI Pusat
Pasal 47 – ASURANSI dan PKBP
47.1.

Penyelenggara diharuskan menutup asuransi yang meliputi tanggung jawab
terhadap kerugian dari peserta, anggota panitia dan pihak ketiga selama acara
perlombaan berlangsung.
Jenis Asuransi dan nilai pertanggungan minimum adalah sebagai berikut:
a. Meninggal dunia
Rp. 10.000.000,b. Cacat tetap maksimum
Rp. 10.000.000,c. Rumah Sakit & pengobatan maksimum
Rp. 5.000.000,(termasuk ambulance)

47.2.

Program Keselamatan Bersama Pembalap (PKBP)
a. Setiap Peserta Kejuaraan Nasional diwajibkan mengikuti PKBP yang
diselenggarakan IMI Pusat yang besarnya dan penggunaannya diatur
melalui PO IMI Pusat.
b. Penyelenggara wajib mengumpulkan dana PKBP dan menyerahkan
melalui Ketua Juri, untuk kemudian disetorkan pada Rekening IMI Pusat
khusus PKBP.
c. Besar dana yang dikenakan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk 1
(satu) orang peserta Kejurnas.

BAB VI
PROTES dan BANDING
Pasal 48 – PROTES
Hak protes hanya pada Peserta, Penanggung Jawab Entrant atau Manager, sekalipun
demikian seorang Petugas Panitia Pelaksana juga dapat mengajukan protes dalam
kedudukannya yang resmi, dan untuk itu mereka tidak dibebani uang jaminan.
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Pasal 49 – BANDING
Setiap Peserta dan Panitia Pelaksana mempunyai hak untuk Banding kepada IMI atas
hukuman atau keputusan yang diputuskan oleh Dewan Juri atau Race Direction, baik
keputusan atas suatu Protes maupun bukan atas suatu Protes.
Pasal 50 – BANDING INTERNASIONAL
Hanya perlombaan yang berstatus Internasional yang diadakan di Indonesia, peserta
dapat mengajukan banding ketingkat Internasional (FIM) dimana cara dan prosedurnya
sudah ditentukan dalam peraturan Internasional yang berlaku.
Pasal 51 – PANEL DISIPLIN IMI
Selain tugasnya memutuskan sengketa dan pelanggaran dibidang Organisasi IMI, Panel
Disiplin Ikatan Motor Indonesia adalah badan yang ditunjuk IMI untuk memutuskan halhal yang berkaitan dengan pelanggaran disiplin, pelanggaran prosedur, pelanggaran
etika, pelanggaran sportivitas dan pelanggaran lainnya didalam suatu perlombaan.

BAB VII
HAL-HAL LAIN
Pasal 52 – SERI DAN PUTARAN
Suatu Kejuaran Nasional atau Kejuaraan Regional yang terdiri dari beberapa kali
Perlombaan disebut SERI dan masing-masing Perlombaan disebut PUTARAN 1,
PUTARAN 2 dan seterusnya
Pasal 53 – BENDERA
Pada Peyelenggaran Kejurnas, Panitia diwajibkan memasang Bendera Merah Putih dan
Bendera IMI serta dapat ditambah Bendera Pengprov IMI dilokasi Perlombaan.
Pasal 54 – HYMNE IMI
Bila dilaksanaan Upacara Pembukaan, dimulai dengan lagu Indonesia Raya dan
dilanjutkan dengan Hymne IMI/Mars IMI
Pasal 55 – LOGO IMI DAN LOGO KEJURNAS
Logo IMI Pusat, Logo IMI Provinsi serta Logo Kejurnas wajibdicantumkan dengan
ketentuan sebagai berikut:
a. Buku Peraturan Pelengkap Perlombaan
b. Pada buku-buku dan cetakan lainnya hanya dicantumkan logo Kejurnas
c. Stiker Nomor Start dan Stiker Event hanya dicantumkan logo Kejurnas
d. Pencantuman sesuai Panduan Logo IMI
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Pasal 56 – IKLAN/SPONSOR
Diijinkan memasang iklan/sponsor di pakaian, helm maupun di motor yang dipakai untuk
berlomba, dengan cara dan tempat pemasangan yang harus sedemikian rupa sehingga
tidak merubah karakteristik teknis dan menghalangi tanda/nomor/identitas resmi dari
Peserta dan/atau Panitia.
Dalam Kejuaraan Nasional/Tingkat Nasional/Regional dan Kejuaraan Provinsi, Panitia
Penyelenggara dilarang untuk meminta atau mengintruksikan kepada peserta untuk
mengiklankan produk apapun, kecuali hal ini merupakan bagian dari kontrak dengan
IMI Pusat atau IMI Provinsi sesuai dengan tingkatan/status kegiatan tesebut.
Pasal 57 – BENDERA START DAN BENDERA FINISH
Pada pelaksanaan Kejurnas dan Kejuaran atau Perlombaan lainnyabila Start dan Finish
dilakukan dengan mempergunakan Bendera, ditentukan sebagai berikut:
a. Bendera START
Dengan Bendera IMI, Bendera Club ataupun Bendera Sponsor, yang bukan
berdasar kotak-kotak.
b. Bendera FINISH
Dengan bendera kotak-kotak (Chequer Flag) Hitam-Putih.
Pasal 58 – KETENTUAN ID PENGURUS IMI
ID Pengurus IMI Pusat dan ID Pengurus IMI Provinsi berlaku untuk memasuki area
Perlombaan Kejurnas pada Area-area Khusus untuk Tamu/Undangan, tetapi tidak
berlaku untuk Area yang berkaitan dengan Teknis Perlombaan kecuali bila ada tugas
Khusus
Pasal 59 – ISTILAH
1.

Judul Buku Peraturan
POSM-PNOKB
: Nomor : 24/IMI-POSM/PNOKB/I/2019 tentang
PERATURAN OLAHRAGA SEPEDA MOTOR –
PERATURAN NASIONAL OLAHRAGA KENDARAAN
BERMOTOR

2.

Peraturan Olahraga Sepeda Motor IMI berdasarkan surat ketetapan yang terdiri
dari:
1. PDDP
: PERATURAN DISIPLIN DAN PERADILAN
2.

PM

:

PERATURAN MEDIS

3.

PKN–MP

:

PERATURAN KEJUARAAN NASIONAL REGIONAL
MOTOPRIX

4.

PKN–IMC

:

PERATURAN KEJUARAAN NASIONAL
INDONESIA MOTOPRIX CHAMPHIONSHIP

5.

PKN–IMS

:

PERATURAN KEJUARAAN NASIONAL –
INDONESIA MOTOSPORT SERIES

6.

PKN–BMED

:

PERATURAN KEJUARAAN NASIONAL –
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BALAP MOTOR ENDURANCE
7.

PSBM

:

PANDUAN SIRKUIT BALAP MOTOR

8.

PKN–DB

:

PERATURAN KEJUARAAN NASIONAL –
DRAG BIKE

9.

PKN–GTX

:

PERATURAN KEJUARAAN NASIONAL –
GRASSTRACK

10. PKN–PTX

:

PERATURAN KEJUARAAN NASIONAL –
POWERTRACK

11. PKN–MX

:

PERATURAN KEJUARAAN NASIONAL –
MOTOCROSS

12. PKN–SX

:

PERATURAN KEJUARAAN NASIONAL –
SUPERCROSS

13. PKN–SM

:

PERATURAN KEJUARAAN NASIONAL –
SUPERMOTO

14. PTOSM

:

PERATURAN TEKNIK OLAHRAGA SEPEDA MOTOR

3.

Peraturan yang diterbitkan Penyelenggara Perlombaan:
PPP
: PERATURAN PELENGKAP PERLOMBAAN

4.

Kalender Nasional Olahraga Sepeda Motor IMI Tahun 2020

BAB VIII – PENUTUP
Pasal 60 – PENUTUP
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Nasional Olahraga Kendaraan Bermotor IMI
ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan yang akan ditetapkan oleh IMI.
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BAB I
UMUM
Pasal 1 - PRINSIP DASAR
Semua peraturan, ketentuan dan/atau kewajiban Panitia Penyelenggara, Panitia
Pelaksana dan/atau Peserta kegiatan olahraga sepeda motor, tercantum dalam
Peraturan Dasar Olahraga Sepeda Motor Nasional berikut lampiran-lampirannya
dan/atau peraturan-peraturan lain, baik yang dikeluarkan IMI Pusat atau IMI Provinsi
termasuk Peraturan Pelengkap Perlombaan yang dikeluarkan oleh Panitia
Penyelenggara.
Kepada mereka yang terbukti tidak mematuhi atau melakukan pelanggaran terhadap
peraturan-peraturan/ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dapat dikenakan sanksisanksi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Disiplin dan Peradilan ini, yang untuk
selanjutnya tersebut Peraturan Dasar Disiplin.
BAB II
SANKSI
Pasal 2 - SANKSI
Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada pelanggar peraturan yang terlibat dalam
suatu kegiatan/perlombaan. Sanksi/hukuman tersebut hanya dapat diberikan oleh :
1.
Dewan Juri/Race Direction.
2.
Panel Banding IMI.
3.
Panel Disiplin IMI.
Pasal 3 - JENIS dan DEFINISI SANKSI
Jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan adalah sebagai berikut:
1.
Peringatan/Teguran.
2.
Denda.
3.
Penalti Waktu/Reposisi Grid/Reposisi Peringkat.
4.
Diskualifikasi.
5.
Pembatalan Point.
6.
Suspensi/Skorsing.
7.
Eksklusi.
Definisi dari masing-masing jenis sanksi adalah sebagai berikut:
1.
Peringatan
Dapat disampaikan secara terbuka (diumumkan), atau langsung diberikan kepada
pelaku pelanggaran.
2.
Denda
Berupa uang tunai yang harus dibayar oleh pelaku pelanggaran. Besar denda
maksimal adalah senilai 10 (sepuluh) kali biaya pendaftaran.
3.
Penalti Waktu/Reposisi Grid/Reposisi Peringkat
Sanksi ini akan ditambahkan pada catatan waktu/perubahan posisi
grid/perubahan posisi peringkat yang diperoleh oleh pelaku pelanggaran.
Sanksi ini juga termasuk pembatalan catatan waktu dalam sesi kualifikasi.

3 | PDDP – PERATURAN DISIPLIN dan PERADILAN Tahun 2020

4.

5.

6.

7.

Diskualifikasi
Tidak diperkenakan untuk melanjutkan perlombaan, yang dapat dijatuhkan untuk
nomor lomba dimana pelanggaran terjadi, atau semua nomor lomba yang diikuti
oleh pelaku pelanggaran.
Pembatalan/Penghapusan Point
Pembatalan sebagian atau seluruh point yang telah diperoleh dalam suatu
Kejuaraan yang diselenggarakan di bawah pengawasan IMI.
Suspensi/Skorsing
Hilangnya hak untuk dapat berpartisipasi atau mengikuti kegiatan-kegiatan yang
diselenggarakan oleh dan/atau di bawah pengawasan IMI untuk jangka waktu
tertentu sesuai dengan Peraturan Organisasi tentang sanksi disiplin.
Ekslusi
Hilangnya hak untuk dapat berpartisipasi atau mengikuti kegiatan-kegiatan yang
diselenggarakan oleh dan/atau di bawah pengawasan IMI.
Sanksi Eksklusi hanya dapat dijatuhkan dan direhabilitasi oleh Panel Disiplin yang
dibentuk oleh IMI Pusat.
BAB III
BADAN PERADILAN dan DISIPLIN

Pasal 4 - BADAN PERADILAN dan DISIPLIN
Badan Peradilan dan Disiplin adalah merupakan pihak yang berhak untuk memutuskan
suatu perkara yang timbul dalam sebuah kegiatan/perlombaan sesuai dengan
kewenangan yang diberikan oleh IMI.
Pasal 5 - DEWAN JURI/RACE DIRECTION
Dewan Juri/Race Direction adalah pihak yang mempunyai kewenangan untuk
memberikan sanksi kepada pelanggar peraturan dalam suatu perlombaan.
Jumlah keanggotaan Dewan Juri/Race Direction adalah 3 (tiga) orang dengan hak suara
yang sama. Keputusan atas sanksi yang diberikan, diambil berdasarkan suara
terbanyak.
Jenis sanksi yang dapat diberikan Dewan Juri/Race Direction adalah sebagai berikut:
1.
Peringatan/Teguran.
2.
Denda.
Besar denda maksimal adalah senilai 10 (sepuluh) kali biaya pendaftaran.
3.
Penalti Waktu/Reposisi Grid/Reposisi Peringkat.
4.
Diskualifikasi.
Dengan pertimbangan tertentu, Dewan Juri/Race Direction juga berhak untuk
mengajukan kasus atau kasus-kasus pelanggaran kepada IMI untuk dapat memberikan
sanksi atau sanksi-sanksi yang lebih berat.
Pasal 6 - PANEL BANDING
Panel Banding IMI adalah peradilan banding yang diadakan oleh IMI sesuai dengan
hierarkinya, dimana merupakan pengadilan banding akhir dengan keputusan bersifat
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final dan mengikat, dimana dapat dilakukan peninjauan ulang bila diperlukan atas
keputusannya oleh IMI Pusat berdasarkan data2 dan bukti serta ketentuan yang berlaku.
Panel Banding diadakan untuk menyelesaikan sengketa atau pelanggaran dalam
kegiatan olahraga dan/atau kegiatan wisata kendaraan bermotor yang diajukan oleh
anggota IMI yang terlibat langsung dalam kegiatan tersebut sesuai dengan Peraturan
Organisasi tentang Panel Banding dan Panel Disiplin.
Anggota Panel Banding berjumlah 3 (tiga) orang, diangkat dan ditetapkan oleh IMI
Pusat/Provinsi sesuai dengan tingkatan kegiatan tersebut.
Pasal 7 - PANEL DISIPLIN
Panel Disiplin adalah peradilan disiplin untuk pelanggaran disiplin oleh anggota IMI yang
diadakan oleh IMI Pusat sesuai hierarkinya diseluruh Indonesia sesuai dengan
Peraturan Organisasi tentang Panel Banding dan Panel Disiplin.
Anggota Panel Disiplin berjumlah 3 (tiga) orang, diangkat dan ditetapkan oleh IMI
Pusat/Provinsi sesuai dengan tingkatan kegiatan tersebut.
Pelanggaran yang diluar teknis perlombaan dapat dilaporkan kepada IMI Pusat/Provinsi
sesuai dengan tingkatan kegiatannya.
Laporan pelanggaran disertai bukti dan saksi dapat juga disampaikan oleh Utusan IMI,
Juri, Penyelenggara Perlombaan, Pelaksana Perlombaan, Peserta, Panel Banding dan
IMI Provinsi disampaikan ke IMI Pusat yang akan mempertimbangkan sebelum
diteruskan ke Panel Disiplin.
Panel Disiplin selambat-lambatnya dalam 15 (lima belas) hari sejak laporan pelanggaran
disiplin diterima, sudah harus membuat keputusan.
BAB IV
PROTES
Pasal 8 - HAK PROTES
Hak protes hanya pada Peserta, Penanggung Jawab Entrant atau Manager, sekalipun
demikian seorang Petugas Panitia Penyelenggara juga dapat mengajukan protes dalam
kedudukannya yang resmi dan untuk itu mereka tidak dibebani uang jaminan.
Pasal 9 - JENIS dan KETENTUAN PROTES
Secara umum, hal-hal yang berkaitan dengan jenis dan ketentuan protes adalah
sebagai berikut:
1.
Protes tentang keabsahan/status peserta, harus sudah diajukan sebelum latihan
resmi dimulai.
2.
Protes tentang spesifikasi kendaraan, tindakan tidak sportif atau jalannya
perlombaan, harus diajukan selambat-lambatnya 30 menit setelah nomor
perlombaan (race) yang bersangkutan selesai.
3.
Protes tentang hasil perlombaan sementara, harus diajukan selambat-lambatnya
30 menit setelah hasil perlombaan sementara tersebut diumumkan.
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Protes tidak dapat diajukan untuk permasalahan yang mengakibatkan jatuhnya sanksi:
1.
Denda yang disebabkan oleh pelanggaran pada speeding pit-lane/pit-lane
exit/latihan start.
2.
Penalti Waktu/Reposisi Grid/Reposisi Peringkat.
Sanksi ini juga termasuk pembatalan catatan waktu dalam sesi latihan.
3.
Sanksi yang diakibatkan oleh adanya instruksi bendera Hitam atau bendera Hitam
dengan bulatan Orange.
Protes tidak dapat diajukan dalam hal yang berkaitan atas status pembalap yang masih
aktif berkompetisi.
Protes tidak dapat diajukan atas keputusan Dewan Juri atau Race Director yang
berdasarkan pada photo finish.
Protes tidak dapat diajukan atas keputusan Dewan Juri/Race Director, Pimpinan
Perlombaan, Petugas Start, Petugas Finish dan ofiisial lainnya yang disampaikan
berdasarkan fakta (statement of the fact). Secara prinsip, aspek penilaian mengenai
statement of the fact adalah:
a.
Disebabkan bukan karena sesuatu yang disengaja oleh pembalap yang
bersangkutan.
b.
Akibat dari kejadian tersebut tidak memberikan keuntungan dan/atau tidak
membahayakan pembalap yang bersangkutan.
c.
Akibat dari kejadian tersebut tidak membahayakan pembalap dan/atau pihak
lainnya.
Penilaian mengenai penerapan keputusan tentang Statement of The Fact adalah
menjadi kewenangan mutlak Pimpinan Perlombaan atau Race Director.
Penjelasan lebih lanjut pada masing-masing jenis olahraganya.
Pasal 10 - PROSEDUR PROTES
Prosedur dan ketentuan mengenai pengajuan protes dapat dijelaskan seperti berikut:
1.

2.
3.

4.

5.

Setiap protes harus disampaikan secara tertulis dan ditanda-tangani oleh yang
bersangkutan secara langsung (Peserta, Penanggung Jawab Entrant atau
Manager yang terdaftar) dengan hal yang menyebabkan timbulnya protes
ditujukan kepada Dewan Juri atau Race Direction (dalam perlombaan yang
menggunakan format Race Direction).
Alasan protes harus jelas dan ditujukan kepada siapa serta yang mengajukan
harus dapat membuktikan bahwa ia adalah pendaftar dan peserta yang sah.
Protes tidak diterima apabila diajukan bukan oleh yang berhak, atau telah
melewati jangka waktu protes, atau tidak disertai uang jaminan yang telah
ditentukan.
Dalam surat protes harus dicantumkan saat penerimaan surat protes oleh panitia
dengan tertera jam dan menit penyerahan serta tanda tangan penerima surat
protes.
Surat Protes disampaikan kepada Petugas Penghubung Peserta/Sekretaris
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6.

Perlombaan/Pimpinan Perlombaan untuk kemudian disampaikan kepada Dewan
Juri atau Race Direction dengan ketentuan:
a. 1 (satu) Surat Protes hanya berisi 1 (satu) permasalahan tentang hal yang
akan diprotes dan protes tidak boleh dilakukan secara kolektif/bersamasama.
b. Untuk setiap Surat Protes yang diserahkan, harus disertai dengan
pembayaran Uang Jaminan Protes sebesar:
- Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) apabila protes tersebut
mengakibatkan pembongkaran mesin/motor peserta lain.
c. Uang Jaminan Protes tidak dikembalikan apabila Protes ditolak dan Biaya
Protes tersebut diserahkan kepada IMI melalui Juri/Race Direction sesuai
dengan tingkat/status kegiatan tersebut.
d. Uang Jaminan untuk setiap protes yang mengakibatkan pembongkaran
mesin/motor, berlaku ketentuan:
- Apabila protes ditolak, maka uang jaminan tersebut akan diberikan kepada
petugas teknik yang membongkar mesin/motor tersebut.
- Apabila protes diterima, uang jaminan tersebut dikembalikan kepada
penggugat dengan disertai kewajiban membayar ganti rugi pembongkaran
mesin/motor.
Bagaimanapun juga suatu protes tidak bisa mengakibatkan pengulangan suatu
perlombaan.

Pasal 11 - KEPUTUSAN PROTES
Prosedur dan ketentuan mengenai keputusan protes dapat dijelaskan seperti berikut:
1.
Hanya Dewan Juri atau Race Direction (dalam perlombaan yang menggunakan
format Race Direction) yang dapat membahas dan mengambil keputusan atas
protes yang masuk.
2.
Apabila Surat Protes telah diterima, harus sesegera mungkin diadakan
rapat/sidang untuk mendengar keterangan dan alasan dari pihak yang melakukan
protes ataupun pihak yang diprotes, termasuk memanggil para saksi.
3.
Keputusan atas Protes tersebut sudah harus diputuskan selambat-lambatnya 60
(enam puluh) menit atau sebelum sesi selanjutnya dimulai.
4.
Protes pada sesi Race yang sekiranya dapat mempengaruhi hasil perlombaan
(misal; tentang masalah teknis atau lain hal yang membutuhkan proses verifikasi),
sudah harus diputuskan selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam setelah
protes tersebut masuk.
5.
Sebelum ada keputusan tentang protes, panitia tidak berhak untuk
mengumumkan hasil perlombaan dan/atau membagikan hadiahnya apabila protes
tersebut ada hubungannya dengan hasil perlombaan.
6.
Setelah diambil keputusan atas protes tersebut, maka Dewan Juri/Race Direction
akan mengumumkan keputusannya melalui Official Notice Board.
Dewan Juri membuat laporan mengenai protes tersebut untuk diserahkan kepada
IMI.
7.
Semua pihak yang terkait dalam kegiatan/perlombaan, terikat pada keputusan
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yang ditetapkan oleh Dewan Juri atau Race Direction
Walaupun ada permohonan banding, keputusan tersebut tetap berlaku
sepenuhnya sampai ada keputusan dari Panel Banding.
BAB V
BANDING
Pasal 12 - HAK BANDING
Setiap Peserta dan Panitia Pelaksana mempunyai hak untuk Banding kepada IMI atas
hukuman atau keputusan yang diputuskan oleh Dewan Juri/Race Direction, baik
keputusan atas suatu Protes maupun bukan atas suatu Protes.
Banding tidak dapat diajukan untuk permasalahan yang mengakibatkan jatuhnya sanksi:
1.
Denda yang disebabkan oleh pelanggaran pada speeding pit-lane/pit-lane
exit/latihan start.
2.
Penalti Waktu/Reposisi Grid/Reposisi Peringkat.
Sanksi ini juga termasuk pembatalan catatan waktu dalam sesi latihan.
3.
Sanksi yang diakibatkan oleh adanya instruksi bendera Hitam atau bendera Hitam
dengan bulatan Orange.
Banding tidak dapat diajukan dalam hal yang berkaitan atas status pembalap yang
masih aktif berkompetisi.
Banding tidak dapat diajukan atas keputusan Dewan Juri atau Race Director yang
berdasarkan pada photo finish.
Banding tidak dapat diajukan atas keputusan Dewan Juri/Race Director, Pimpinan
Perlombaan, Petugas Start, Petugas Finish dan ofiisial lainnya yang disampaikan
berdasarkan fakta (statement of the fact). Secara prinsip, aspek penilaian mengenai
statement of the fact adalah:
d.
Disebabkan bukan karena sesuatu yang disengaja oleh pembalap yang
bersangkutan.
e.
Akibat dari kejadian tersebut tidak memberikan keuntungan dan/atau tidak
membahayakan pembalap yang bersangkutan.
f.
Akibat dari kejadian tersebut tidak membahayakan pembalap dan/atau pihak
lainnya.
Penilaian mengenai penerapan keputusan tentang Statement of The Fact adalah
menjadi kewenangan mutlak Pimpinan Perlombaan atau Race Director.
Penjelasan lebih lanjut pada masing-masing jenis olahraganya.
Pasal 13 - PROSEDUR BANDING
Prosedur dan ketentuan mengenai pengajuan banding dapat dijelaskan seperti berikut:
1.
Hak mengajukan banding kepada IMI akan berakhir setelah 48 (empat puluh
delapan) jam setelah keputusan dari Dewan Juri diumumkan.
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2.

3.

4.

5.

Dalam perlombaan dengan format Permanent Officials/Race Direction, banding
ditujukan kepada Dewan Juri dengan batas waktu 60 menit setelah keputusan
Race Direction diumumkan.
Pernyataan banding (kepada IMI atau Dewan Juri) harus diajukan secara tertulis
dengan alasan-alasan yang jelas dengan disertai Uang Jaminan Banding dan
disetor ke Kas IMI dengan ketentuan besar Uang Jaminan Banding adalah Rp
10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
Apabila banding ditolak, maka uang jaminan hilang, sedangkan bila banding
diterima, maka uang jaminan dikembalikan kepada pemohon (pihak yang naik
banding) dan beban/ongkos-ongkos banding dibebankan kepada pihak yang
kalah banding sesuai dengan pengeluaran-pengeluaran yang terjadi selama
proses banding tersebut yang jumlah dan batas waktu pembayarannya ditetapkan
oleh IMI.
Apabila pihak yang kalah banding adalah Race Direction atau Dewan Juri, maka
beban/ongkos-ongkos banding akan menjadi tanggung jawab IMI.
Banding untuk Kejuaraan Nasional, Kejuaraan Regional dan diajukan ke IMI
Pusat, sedangkan Banding untuk Kejuaraan Provinsi, dan Kejuaraan Klub
diajukan kepada IMI Provinsi penyelenggara (sesuai tingkat/status perlombaan).
Dalam format Permanent Officials/Race Direction, banding ditujukan kepada
Dewan Juri dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Apabila Dewan Juri setuju/sepakat dengan keputusan Race Direction, maka
permasalahan dianggap selesai dan keputusan Race Direction adalah final.
b. Apabila Dewan Juri tidak setuju/sepakat dengan keputusan Race Direction,
maka permasalahan akan diputuskan oleh Panel Banding.
Panel Banding akan mengadakan sidang dengan memanggil Race Direction dan
Dewan Juri sebagai para pihak untuk didengar keterangannya.

Pasal 14 - KEPUTUSAN BANDING
Prosedur dan ketentuan mengenai keputusan banding dapat dijelaskan seperti berikut:
1.
Panel Banding yang dibentuk dan ditetapkan oleh IMI Pusat/Provinsi (sesuai
tingkat/status kegiatannya), adalah badan tertinggi yang berhak memberikan
keputusan akhir dari suatu banding yang diterimanya, dan juga berhak untuk
membatalkan keputusan-keputusan yang tidak disetujuinya, memberatkan atau
mengurangi hukuman-hukuman yang telah diputuskan ataupun juga
merehabilisasi pihak-pihak yang dirugikan.
2.
Panel Banding dapat memberikan rekomendasi kepada Panel Disiplin atas
pelanggaran disiplin ataupun pelanggaran prosedur yang ditemukan pada saat
terjadinya suatu proses Banding, untuk kemudian ditindak lanjuti oleh Panel
Disiplin.
3.
Panel Banding mempunyai kewenangan untuk menentukan kehadiran seseorang
atau beberapa orang yang ahli dan netral agar dapat diperoleh penjelasanpenjelasan, termasuk menghadirkan pihak-pihak yang bersangkutan untuk
didengar keterangannya.
4.
Apabila sidang ditunda atas permintaan salah satu pihak untuk mendatangkan
saksi-saksi tambahan, maka pihak tersebut dapat diminta untuk menyerahkan
uang jaminan tambahan, yang besarnya ditentukan oleh Panel Banding.
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Sidang tidak akan dilanjutkan sampai uang jaminan tambahan tersebut dilunasi.
Apabila pihak yang meminta penundaan sidang adalah Race Direction atau
Dewan Juri, maka beban/ongkos-ongkos tambahan yang timbul akibat penundaan
sidang tersebut akan menjadi tanggung jawab IMI.
5.
6.

7.

Permohonan banding terhadap sanksi skorsing yang diajukan secara benar, akan
menunda pelaksanaan sanksi tersebut sampai ada keputusan dari Panel Banding.
IMI melalui Panel Banding, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sudah
harus memutuskan suatu perkara banding sejak diterimanya surat banding
tersebut oleh Sekretariat IMI.
IMI harus mengumumkan hasil-hasil keputusan Banding keseluruh IMI Provinsi
atau Klub sesuai dengan tingkat Bandingnya.
BAB VI
SIDANG BADAN PERADILAN

Pasal 15 - HAK UNTUK DIPERIKSA
Pihak atau pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran peraturan atau peraturanperaturan IMI, memiliki hak untuk diperiksa dan/atau mempertahankan/membela diri.
Pembelaan yang disampaikan harus berdasarkan fakta atau fakta-fakta yang kuat serta
peraturan atau peraturan-peraturan IMI, termasuk Peraturan Dasar Olahraga dan
lampiran-Lampirannya.
Apabila pihak atau pihak-pihak yang akan diperiksa tidak hadir tanpa alasan apapun
atau yang dapat diterima oleh Badan Peradilan terkait, maka keputusan atau
keputusan-keputusan Badan Peradilan tersebut akan dijatuhkan secara “in absentia“.
Apabila semua pihak yang terkait dengan kasus yang sedang diproses sepakat, bahwa
kasus tersebut sepenuhnya diserahkan kepada interpretasi peraturan atau peraturanperaturan IMI, maka keputusan Badan Peradilan akan diambil berdasarkan
pernyataan/laporan tertulis yang telah disampaikan oleh pihak-pihak tersebut tanpa
mengadakan sidang pemeriksaan atau dengar pendapat.
Pasal 16 - SIDANG PEMERIKSAAN
Sidang-sidang Pemeriksaan bersifat
bersangkutan menyatakan sebaliknya.

terbuka,

kecuali

Badan

Peradilan

yang

Segera setelah sidang dibuka, Ketua Panel akan memanggil pihak-pihak yang
bersangkutan, untuk menyampaikan keterangan tentang kasus tersebut, tanpa hadirnya
saksi atau saksi-saksi.
Selanjutnya Ketua Panel akan mendengarkan kesaksian dari saksi atau saksi-saksi
untuk melengkapi data-data yang diperlukan. Dalam sidang atau sidang-sidang
tersebut, Anggota Panel atas persetujuan Ketua Panel dapat mengajukan pertanyaan
atau pertanyaan-pertanyaan kepada semua pihak yang terkait (termasuk saksi atau
saksi-saksi).
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Pasal 17 - SAKSI
Pihak-pihak yang terkait dengan kasus atau kasus-kasus yang sedang diproses, berhak
untuk membawa atau mendatangkan saksi atau saksi-saksi. Jumlah dan nama atau
nama-nama saksi, harus di beritahukan kepada Badan Peradilan yang terkait, bersama
dengan pengajuan surat protes atau banding.
Kehadiran maupun biaya untuk menghadirkan saksi atau saksi-saksi tersebut, menjadi
beban dan tanggung jawab pihak yang mengajukan.
Badan Peradilan IMI tidak berwenang untuk meminta saksi atau saksi-saksi untuk
memberi keterangan dibawah sumpah. Jadi kesaksian diberikan secara sukarela
dengan menjujung tinggi asas sportifitas dan kejujuran.
Saksi atau saksi-saksi hanya boleh memberikan keterangan atau kesaksian tentang
fakta atau fakta-fakta yang dilihat atau diketahuinya secara langsung dan bukan
pendapatnya, kecuali Badan Peradilan yang terkait menilai saksi atau saksi-saksi
tersebut sebagai ahli/pakar dibidang yang terkait dengan kasus yang sedang diproses.
Setelah memberikan kesaksian, saksi atau saksi-saksi dilarang meninggalkan ruang
sidang dan/atau berbicara dengan saksi atau saksi-saksi lain yang masih akan
memberikan kesaksian lebih lanjut.
Pasal 18 - KEPUTUSAN BADAN PERADILAN
18.1. KEPUTUSAN
Keputusan semua Badan Peradilan IMI, diambil dengan cara pemungutan suara,
berdasarkan suara terbanyak. Baik Ketua maupun Anggota Panel memiliki hak suara
yang sama. Dalam sistem Peradilan IMI tidak dikenal adanya suara abstain.
Keputusan Badan Peradilan berlaku segera setelah diumumkan, kecuali apabila ada
permohonan banding yang segera diajukan.
Keputusan-keputusan yang dibuat oleh Panel Banding dan/atau Panel Disiplin Nasional
bersifat final, kecuali salah satu pihak yang terkait dapat menemukan bukti atau buktibukti baru, yang belum atau tidak dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam sidang
sebelumnya, serta dinilai dapat mempengaruhi keputusan yang telah diambil.
Pihak tersebut harus mengajukan permohonan sidang ulang secara tertulis kepada
Badan Peradilan yang terkait, disertai keterangan rinci tentang bukti atau bukti-bukti
yang baru ditemukan, yang akan menjadi bahan pertimbangan Badan Peradilan tersebut
dalam memutuskan apakah sidang ulang perlu atau layak diselenggarakan.
Keputusan tersebut diatas beserta alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangannya
dan bukti atau bukti-bukti baru yang diterima harus diberitahukan/disampaikan kepada
IMI.
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Semua berkas dan/atau dokumen yang menyangkut persidangan Badan Peradilan IMI,
harus diserahkan ke Sekretariat IMI Pusat atau IMI Provinsi sesuai dengan tingkat
Badan Peradilan tersebut untuk disimpan dan /atau ditindak lanjuti.
18.2. BIAYA YANG BERKAITAN DENGAN KEPUTUSAN BADAN PERADILAN
Biaya-biaya yang harus dikeluarkan sehubungan dengan keputusan Badan Peradilan,
ditetapkan oleh Badan Peradilan tersebut dan menjadi beban dan tanggung jawab pihak
yang dinyatakan bersalah.
Apabila berkaitan dengan Race Direction atau Dewan Juri, biaya-biaya tersebut menjadi
beban dan tanggung jawab IMI.
18.3. PEMBAYARAN DENDA DAN/ATAU BIAYA
Apabila sanksi telah ditetapkan serta biaya dan/atau denda yang harus dibayar tidak
dilunasi dalam waktu 30 hari setelah keputusan diberitahukan, maka semua pihak atau
pihak-pihak yang harus melunasi akan terkena sanksi skorsing sampai biaya dan/atau
denda tersebut dilunasi.
18.4. KERAHASIAAN
Setiap anggota badan-badan peradilan IMI, wajib menjaga kerahasiaan sidang intern
atau pertimbangan-pertimbangan yang melatar belakangi keputusan Badan Peradilan.
18.5. PEMBERITAHUAN KEPUTUSAN
Semua keputusan Badan-Badan Peradilan IMI harus disampaikan secara tertulis
kepada semua pihak yang terkait, baik diserahkan secara langsung atau melalui Surat
Kilat Khusus dengan dilampiri Formulir Tanda Terima yang harus dikirim kembali ke
Badan Peradilan yang terkait.
Disamping itu, keputusan tersebut juga harus diberitahukan ke IMI Provinsi daerah asal
pihak-pihak yang tersangkut dan keputusan-keputusan Dewan Disiplin Nasional atau
Dewan Banding Nasional juga harus diberitahukan kepada semua IMI Provinsi.
18.6. PUBLIKASI
Badan-Badan Peradilan IMI berhak untuk mempublikasikan keputusan-keputusan yang
dibuat, berikut nama atau nama-nama pihak-pihak yang terkait.
Pihak dan/atau pihak-pihak yang namanya tercantum dalam publikasi tersebut, tidak
berhak untuk berkeberatan dan/atau mengajukan protes, banding dan/atau tuntutan
apapun kepada IMI Pusat maupun IMI Provinsi, Badan-badan peradilan IMI dan/atau
perorangan yang mempublikasikan hal tersebut diatas.
Pasal 19 - AZAZ TIMBAL BALIK
IMI merupakan satu-satunya induk organisasi Olahraga Bermotor, baik sepeda motor
maupun mobil di Indonesia.
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Dengan demikian, maka untuk semua kegiatan yang berada dibawah pengawasan IMI,
sanksi skorsing yang dijatuhkan kepada semua pihak dalam kegiatan sepeda motor,
juga berlaku dalam kegiatan mobil. Demikian pula sebaliknya.
BAB VII
PENUTUP
Pasal 20 - PENUTUP
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Olaraga Sepeda Motor tentang Peraturan
Disiplin dan Peradilan ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan yang akan ditetapkan
oleh IMI.
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BAB I
UMUM
Pasal 1 - PEMERIKSAAN DAN SERTIFIKAT MEDIS
Setiap pembalap yang mengambil bagian dalam suatu perlombaan, harus dalam kondisi
sehat. Oleh sebab itu pemeriksaan kesehatan merupakan hal yang sangat penting dan
semua bagian/kolom pada Sertifikat Kesehatan harus terisi lengkap sebelum KIS di
keluarkan.
Sertifikat kesehatan hanya berlaku 1 tahun (maksimal). Apabila pembalap menderita
cedera atau sakit yang serius, maka pembalap tersebut harus menjalani pemeriksaan
ulang yang lebih teliti.
FIM Medical Code:
1.
Medical fitness in order to obtain a rider’s licence.
2.
Medical services at events.
3.
Procedure in the event of an injured rider(s).
4.
Insurance.
5.
Professional confidence of medical personnel
6.
Accident Statistics.
Pasal 2 - PEDOMAN DOKTER PEMERIKSA
Pemeriksaan kesehatan sedapat mungkin dilakukan oleh dokter yang ditunjuk oleh IMI,
walaupun pemeriksaan tersebut dapat pula dilakukan oleh dokter lain.
Dokter pemeriksa harus menyadari bahwa pemeriksaan tersebut dilakukan untuk
memperoleh ijin mengikuti perlombaan tersebut.
Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk menentukan apakah yang diperiksa tersebut
sehat secara fisik maupun mental, untuk mengendalikan sepeda motor, guna menjamin
keselamatan (safety) semua pihak dalam suatu kegiatan olahraga motor yang akan
diikuti oleh yang bersangkutan.
Apabila pembalap yang secara medis dinilai sehat/fit untuk mengikuti suatu perlombaan,
akan tetapi dalam perkembangannya (dalam perlombaan) berisiko dapat
membahayakan pembalap lain, maka atas rekomendasi Medical Director, IMI memiliki
hak untuk mencabut lisensi pembalap tersebut.
Pasal 3 - WEWENANGAN CHIEF MEDICAL OFFICER (CMO)
Ketika mengajukan permohonan mendapatkan KIS, pembalap harus menandatangani
pernyataan yang menyebutkan, bahwa yang bersangkutan tidak keberatan dan/atau
mengijinkan dokter yang bertugas, untuk memberikan keterangan tentang kondisi
kesehatan dan/atau cedera yang diderita Pembalap tersebut kepada :
1.

Anggota Panitia Penyelenggara dan/atau Panitia Pelaksana yang bertanggung
jawab atas kegiatan tersebut.

2.

Keluarga, Kerabat dan / atau Dokter Pribadi Pembalap tersebut.

3.

Pihak-pihak lain setelah sebelumnya mendapat ijin dari Pembalap tersebut sesuai
dengan Kode Etik Profesi Kedokteran.
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Dokter yang bertugas dilarang memberikan informasi apapun tentang hal-hal tersebut
diatas kepada pers dan/atau media informasi lainnya.
CMO juga mempunyai wewenang untuk menentukan masa istirahat terutama dalam
lomba ketahan.
Seorang pembalap hanya diijinkan mengendarai motornya selama tidak lebih dari 2 jam
secara terus menerus. Setelah jangka waktu tersebut, pembalap yang bersangkutan
harus beristirahat setidak-tidaknya selama 2 (dua) jam.
Apabila pembalap mengendarai motornya selama kurang dari 2 (dua) jam terusmenerus, maka masa istirahat setidak-tidaknya 2/3 dari lamanya pembalap tersebut
mengendarai motor.
Pasal 4 - UTUSAN BIDANG MEDIS IMI (IMI MEDICAL DELEGATE)
Tugas dan wewenang utusan IMI untuk bidang Medis adalah:
1.
2.
3.
4.

Melakukan pengamatan tentang hal-hal yang terkait dengan bidangnya.
Melaporkan hasil pengamatannya ke IMI.
Memberi tahu Panitia jika fasilitas dan hal lain yang bersangkutan dengan bidang
kesehatan pada kegiatan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Medis.
Bertindak selaku konsultan dan penasehat.

Pasal 5 - PRINSIP DASAR BAGI PEMOHON KIS DENGAN KELAINAN FISIK
dan/atau MENTAL
KIS tidak dapat diberikan kepada pemohon yang menderita kelainan-kelainan tertentu.
5.1.
ANGGOTA BADAN
Pemohon KIS harus mampu menggunakan anggota badannya untuk mengendalikan
motornya dengan baik dalam suatu perlombaan.
Apabila lengan atau tangan pemohon tersebut memiliki “kelainan” maka yang
bersangkutan harus tetap mampu menggunakan kedua tangannya secara efektif.
KIS tidak dapat dikeluarkan untuk mereka yang kehilangan baik secara fungsi maupun
organik pada salah satu kaki maupun tangan.
5.2.
MATA/PENGLIHATAN
Indeks penglihatan untuk tiap-tiap mata harus 10/10, baik dengan atau tanpa kacamata.
KIS masih dapat diberikan kepada pembalap yang sangat berpengalaman, yang
menderita kelainan berupa indeks penglihatan yang berbeda untuk mata kanan dan kiri
atau buta salah satu matanya, dengan ketentuan sebagai berikut:
1.
Kelainan ini telah diderita selama lebih dari 1 tahun.
2.
Indeks penglihatan untuk mata yang sehat harus 10/10 (tanpa kaca mata).
3.
Memiliki penilaian yang sangat baik tentang jarak dan kecepatan.
Jika pembalap tersebut diberi KIS, maka pembalap tersebut harus selalu mengunakan
pengaman ganda pada matanya yang sehat.
Penderita buta warna, hanya diijinkan untuk mengikuti Drag Bike.
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5.3.
PENDENGARAN
Seorang pembalap dengan gangguan pendengaran harus disertai oleh seseorang
dengan pendengaran normal, yang dapat mengkomunikasikan informasi dengan baik.
Pembalap tersebut harus memakai tanda yang yang mengidentifikasikan kepada
marshal dan petugas kesehatan bahwa dia memiliki gangguan pendengaran.
5.4.
EPILEPSI
KIS tidak dapat diberikan kepada penderita atau mereka yang pernah terserang epilepsi,
walaupun penyakit tersebut telah dapat dikendalikan dengan pengobatan yang teratur.
Kepada mereka yang dicurigai menderita epilepsi atau memiliki riwayat epilepsi, harus
dilakukan pemeriksaan EEG.
Hasil pemeriksaan EEG tersebut akan menentukan apakah yang bersangkutan layak
mendapatkan KIS.
5.5.
DIABETES
Pada umumnya, para penderita diabetes dianjurkan untuk tidak mengikuti perlombaan
sepeda motor. Walaupun demikian, mereka dapat dinyatakan sehat untuk mengikuti
perlombaan dengan ketentuan:
1.
2.
3.

Penyakit tersebut terkendali dengan baik.
Tidak pernah mengalami “serangan” Hyper atau Hypoglikaemi.
Tidak ditemukan bukti Ophtalmoskopik tentang komplikasi pada sistem peredaran
darah.

5.6.
SISTEM PEREDARAN DARAH DAN JANTUNG
Penderita gangguan jantung dan/atau peredaran darah yang serius dilarang mengikuti
perlombaan. Perhatian atau pengawasan serius harus diberikan kepada:
1.
Penderita kelainan tekanan darah.
2.
Penderita kelainan rytme jantung.
5.7.
GANGGUAN SYARAF atau JIWA
Penderita gangguan tersebut dilarang untuk ikut perlombaan dan kepada mereka tidak
boleh diberikan KIS.
5.8.
KETERGANTUNGAN ALKOHOL dan/atau OBAT
KIS tidak dapat diberikan kepada mereka yang mengidap ketergantungan alkohol
dan/atau obat.
BAB II
PEMERIKSAAN KESEHATAN
Pasal 6 - PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
Semua pembalap wajib melakukan pemeriksaan pendahuluan sebelum mengajukan
permohonan untuk mendapatkan KIS.
Dalam suatu kegiatan, Panitia Penyelenggara berwenang untuk mengadakan
pemeriksaan kesehatan terhadap setiap pembalap sebelum sesi latihan dimulai.
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Pasal 7 - PEMERIKSAAN KHUSUS
Pemeriksaan khusus kepada pembalap dapat dilakukan apabila dianggap perlu, setiap
saat selama kegiatan berlangsung.
Sanksi DISKULIFIKASI akan dijatuhkan kepada pembalap yang menolak untuk
menjalankan pemeriksaan khusus sebagaimana diinstruksikan.
Di samping itu, kasus penolakan tersebut akan dilaporkan ke IMI Pusat dan IMI Provinsi
asal pembalap tersebut.
Misalnya, bagi pembalap yang mengalami kecelakaan harus mendapatkan ijin dari CMO
(Chief Medical Officer) sebelum diperbolehkan mengikuti sesi selanjutnya (dinyatakan
“fit”).
Pasal 8 - BIAYA PEMERIKSAAN KESEHATAN
Biaya pemeriksaan kesehatan sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab
peserta/pasien.
BAB III
PERLENGKAPAN MEDIS
Pasal 9 - PERLENGKAPAN MEDIS DALAM SUATU PERLOMBAAN
1.
Panitia Penyelenggara harus memiliki sarana pelayanan medis yang memadai.
2.
Semua petunjuk dan sistem pelayanan medis tersebut, harus berada di bawah
pengendalian dokter yang ditugaskan.
3.
Dokter tersebut bertugas/berwenang dalam :
a. Pemilihan dan pengangkatan tenaga untuk staf medis dan paramedis.
b. Penentuan jumlah dan penempatan ambulan.
4.
Semua tenaga dokter yang bertugas dalam perlombaan harus mengenakan
pakaian berwarna putih dengan tulisan, “DOKTER” dikelilingi segi 4, keduanya
berwarna merah di :
a. Bagian belakang baju, dengan ukuran tulisan dan segi 4 yang cukup besar,
sehingga mudah terbaca.
b. Bagian dada sebelah kiri dengan tulisan yang lebih kecil dibanding yang
bagian belakang.
Pasal 10 - KUALIFIKASI DOKTER
Dokter yang bertugas dalam suatu perlombaan, harus memiliki kemampuan/keahlian
untuk melakukan tindakan-tindakan/pengobatan untuk mengatasi keadaan darurat
(emergency treatment) dan resuctitation.
Dianjurkan adanya Fisioterapis yang tergabung dalam Tim Medis.
Pasal 11 - AMBULAN/KENDARAAN MEDIS
Ambulan/Kendaraan Medis berfungsi untuk:
a.

Memberikan pertolongan pertama bila terjadi kecelakaan.

b.

Memberikan bantuan pernapasan dan pertolongan bila terjadi gangguan
peredaran darah dan jantung.
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c.

Melakukan evakuasi.

Ada 2 tipe kendaraan medis/ambulan yaitu:
1.

Ambulan Tipe A
Kelengkapan Ambulan Tipe A:
a. Peralatan dalam kendaraan medis:
1. Pompa penghisap/Suction Pump.
2. Alat bantu pernafasan (ventilator, laryngoscope, intubasi).
3. Peralatan Infus.
4. Cadangan Oksigen.
5. Obat-obatan terutama untuk P3K.
6. Stetoskop.
7. Sphygmomanometer/Pengukur tekanan darah.
b.

2.

Kebutuhan Paramedis Ambulan Tipe A:
1 (satu) dokter dengan kemampuan untuk melakukan recusitation dan P3K
dan 1 (satu) orang paramedis serta 1 (satu) orang pengemudi merangkap
operator radio.

Ambulan Tipe B
Kendaraan tipe ini memiliki peralatan yang lebih lengkap dari tipe A dan
digunakan dalam pertolongan lebih lanjut.
Kelengkapan Ambulan Tipe B:
a. Peralatan dalam kendaraan medis:
1. Usungan/Stretcher
2. Tangki Oksigen
3. Alat bantu pernafasan
4. Alat Intubasi
5. Peralatan Infus
6. Pompa Pengisap/Suction Pump
7. Obat-obatan
8. Peralatan Haemostasis
9. Sphygmomanometer/Pengukur tekanan darah
10. Stetoskop
11. Defibrilator
12. Peralatan tracheotomi
b.

Kebutuhan Paramedis Ambulan Tipe B:
1 (satu) orang dokter dan 1 (satu) orang atau lebih paramedis serta 1 (satu)
orang pengemudi merangkap operator radio.

Disamping peralatan-peralatan tersebut diatas, semua kendaraan medis harus
dilengkapi dengan :
a.
Alat komunikasi radio.
b.
Sirene dan Rotator (lampu putar).
c.
Peralatan untuk memotong pakaian dan helm.
Apabila fasilitas kesehatan/unit gawat darurat dapat dicapai dalam waktu tidak lebih dari
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10 menit dari arena perlombaan, maka ambulan/kendaraan tipe B dapat diganti dengan
tipe A untuk mengangkat korban ke R.S.
Pasal 12 - PUSAT dan POS KESEHATAN
Pusat kesehatan merupakan prasarana kesehatan yang disediakan oleh Panitia
Penyelenggara untuk memberikan pelayanan kepada siapapun yang membutuhkan.
Pos dan Pusat Kesehatan berada dibawah kewenangan dan tanggung jawab
Koordinator Kesehatan/Dokter Perlombaan.
Di Pusat Kesehatan dapat dilakukan :
1.
Pengobatan terhadap luka ringan.
2.
Pengobatan pertama terhadap penonton/panitia/peserta yang menderita atau
terserang penyakit.
3.
Tindakan resuscitation terhadap cedera tingkat menengah.
BAB IV
KEBUTUHAN MEDIS
Pasal 13 - KEBUTUHAN MEDIS DALAM PERLOMBAAN
Semua kegiatan/perlombaan olahraga sepeda motor harus didukung oleh tersedianya
layanan medis dengan kebutuhan minimal yang berbeda untuk masing-masing jenis
olahraganya.
Pasal 14 - BALAP MOTOR, DRAG BIKE, SUPERMOTO, FREE STYLE & SLALOM
1.
Beberapa kendaraan tipe A yang ditempatkan sedemikian rupa sehingga mampu
memberikan pertolongan (bukan untuk evakuasi) secepat mungkin.
2.

Sebuah kendaraan tipe B atau dapat diganti dengan minimal 2 kendaraan tipe A
dengan peralatan cukup, untuk memberikan pertolongan lebih lanjut dan
melakukan evakuasi korban.

3.

Sebuah pusat kesehatan (harus dipersiapkan dalam Kejurnas).

Pasal 15 - MOTOCROSS, GRASSTRACK dan SUPERCROSS
1.
Pos-pos keehatan yang menyediakan:
a. Usungan dan petugas paramedis.
b. Petugas yang memiliki kemampuan untuk memberikan pertolongan pertama
haemostatis dan patah tulang.
c. Jumlah dan lokasi pos diatur sedemikian rupa, agar dapat memberikan
pertolongan secepat mungkin.
2.
Sebuah kendaraan tipe A.
3.
Sebuah kendaraan tipe B.
Pasal 16 - ENDURO, RALLY dan ADVENTURE
1.
Sebuah kendaraan tipe B
2.
Beberapa kendaraan tipe A yang juga dapat digunakan untuk evakuasi dan
ditempatkan di tempat-tempat yang dianggap rawan kecelakaan.
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3.
4.
5.

Pos-pos kesehatan dan alat-alat angkut ditempatkan ditempat-tempat yang
dianggap rawan kecelakaan.
Pusat kesehatan.
Helikopter untuk evakuasi (apabila dipandang perlu).
BAB V
PENANGANAN KORBAN

Pasal 17 - PROSEDUR STANDAR
Proses penanganan suatu kecelakaan berada dibawah control CMO (Chief Medical
Officer) dengan prosedur sebagai berikut :
a.

b.

Bila terjadi kecelakaan jatuhnya pembalap maka Dokter atau Paramedis harus
segera datang untuk segera memberikan pertolongan pengobatan dengan
minimum memberikan waktu untuk beristirahat. Jika pembalap mengalami luka,
maka CMO harus diberitahu melalui Radio untuk pengarahan prosedur lebih
lanjut.
CMO harus selalu berada di Race Control Bersama dengan FIM/IMI Medical
Director dengan monitor situasi melalui CCTV.
Atas permintaan dari CMO maka setiap kendaraan medis dapat dikirimkan ke
lokasi kejadian dan melalui Race Director akan memberikan instruksi dan otorisasi
kendaraan medis untuk masuk kelintasan melalui jalur evakuasi yang telah
ditentukan.
Demikian juga untuk penundaan atau penghentian suatu balapan atau sesi latihan
hanya dapat dilakukan oleh Race Director
Merupakan tanggung jawab dari CMO dan FIM/IMI Medical Director untuk
memberitahukan kepada Race Director lokasi kejadian yang memerlukan bantuan
medis segera.
Codes are:
Code 0 :

Code 1

:

Code 2

:

Tidak memerlukan pertolongan Medis
Konfirmasi melalui radio dan CCTV kepada CMO & FIM Medical
Director dan pembalap dapat bangun kembali tanpa bantuan
Pertolongan Medis secara singkat
Konfirmasi melalui radio dan CCTV kepada CMO & FIM Medical
Director dengan kondisi :
- Pembalap dapat berjalan dengan dibantu.
- Pembalap dapat meninggalkan lintasan tidak lebih dari 1 menit
Pertolongan Medis yang lama
Konfirmasi melalui radio dan CCTV kepada CMO & FIM Medical
Director dengan kondisi pembalap sadar dan diperkirakan tidak
mengalami pada tulang belakang
Pembalap dapat dievakuasi dengan menggunakan tandu atau
papan penyangga (spinal) tulang belakang.
Pembalap akan dikeluarkan dari lintasan dalam waktu kurang dari 2
menit dan langsung diantar keruang Medical

9 | PM – PERATURAN MEDIS Tahun 2020

Code 3

: Pertolongan Medis yang berkepanjangan
Konfirmasi melalui radio dan CCTV kepada CMO & FIM Medical
Director dengan kondisi pembalap tidak sadar, mengalami cedera
tulang belakang dan diduga terluka parah.
Memerlukan Imobilisasi dan/atau stabilisasi sebelum dipindahkan.
Penyelamatan akan memakan waktu lebih dari 3 menit.
Pertolongan/Intervensi medis diperlukan segera dilintasan.
Kendaraan/Ambulance Medis diperlukan segera dan pembalap tidak
boleh dipindahkan hingga mereka tiba dilokasi.

Pasal 18 - EVAKUASI
Evakuasi korban dapat dilakukan dengan :
1.

Kendaraan/ambulan tipe A.

2.

Kendaraan/ambulan tipe B.

3.

Helikopter.

Korban dapat dievakuasi secara langsung dari tempat kejadian atau setelah menerima
pertolongan/pengobatan tahap awal dikendaraan tipe B atau Pusat Kesehatan.

BAB VI
DOPING DAN OBAT TERLARANG
Pasal 19 - DOPING DAN OBAT TERLARANG
Doping adalah pemberian atau penggunaan obat dan/atau bahan-bahan yang asing
bagi tubuh manusia dan/atau bahan-bahan fisiologis lainnya, baik dalam jumlah yang
wajar maupun tidak, yang dapat menyebabkan peningkatan kemampuan seseorang
dalam perlombaan secara curang dan/atau semu.
Semua pembalap yang mengikuti perlombaan, dilarang membawa, menyimpan
dan/atau menggunakan produk doping, psikotropika dan/atau obat terlarang lainnya
jenis apapun dan/atau dengan nama dagang apapun. Produk-produk tersebut adalah
produk yang mengandung bahan-bahan yang secara kimiawi identik dengan salah satu
atau beberapa bahan, baik sendiri-sendiri atau campuran, yang tercantum dalam daftar
obat yang terlarang.
Pasal 20 - DAFTAR OBAT TERLARANG
Daftar obat-obat terlarang IMI, sama dengan daftar obat terlarang yang dikeluarkan oleh
KONI dan NOC ditambah dengan Cannabinol dan Tetrahydrocannabinol.
Pasal 21 - ALKOHOL
Pada dasarnya semua peserta dilarang membawa, menyimpan dan/ataumengkonsumsi
minuman yang mengandung alkohol selama kegiatan berlangsung.
Pemeriksaan mengenai konsumsi minuman keras dapat dilakukan :
1.
Setiap waktu selama kegiatan berlangsung.
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2.

Terhadap semua pembalap, sebagian (pembalap-pembalap tertentu) atau bahkan
seorang pembalap tertentu.

Nama dan jumlah pembalap yang diperiksa ditetapkan oleh Pengawas
Perlombaan/Dewan Juri atau Race Direction. Penentuan tersebut dapat dilakukan
secara acak atau dengan kriteria tertentu.
Dalam perlombaan balap motor, pemeriksaan tersebut dilaksanakan setiap saat dalam
periode 45 (empat pulih lima) menit sebelum lomba dimulai.
Pemeriksaan dilakukan dengan metode pemeriksaan standar pernafasan atau metode
lain yang praktis termasuk bau nafas.
Sanksi berupa DISKULIFIKASI atau bahkan lebih berat lagi dapat dijatuhkan kepada
Pembalap atau Pembalap-Pembalap yang :
a.
Hasil pemeriksaannya ternyata positif.
b.
Tidak hadir di tempat pemeriksaan, walaupun sudah menerima instruksi untuk itu.
c.
Menolak untuk diperiksa.
Pasal 22 - PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PENGGUNAAN OBAT-OBATAN
1.
Pemeriksaan dapat dilaksanakan pada Kejurnas untuk semua jenis perlombaan,
serta dilaksanakan sesuai dengan yang ditentukan oleh IMI Pusat.
2.

Jumlah minimal peserta yang wajib menjalani pemeriksaan dimasing-masing
kegiatan adalah:
a.

Pemenang pertama ditambah 2 (dua) orang pembalap yang
dipilih/ditentukan secara acak dari pembalap-pembalap yang namanya
tercantum dalam “Hasil Sementara”.

b.

Apabila kegiatan tersebut mencakup perlombaan untuk beberapa kelas,
maka pemeriksaan harus dilakukan minimal untuk 2 (dua) kelas.

c.

Kelas-kelas, jumlah dan nama-nama pembalap yang harus menjalani
pemeriksaan ditetapkan oleh Pengawas Perlombaan/Dewan Juri atau Race
Direction.

d.

Nama-nama peserta tersebut beserta nomor startnya masing-masing, akan
tercantum dalam “Hasil Sementara”.
Disamping itu, pembalap-pembalap yang bersangkutan akan diberitahu
secara langsung untuk segera melapor ke pos pemeriksaan tersebut.

e.

Pembalap-pembalap tersebut diatas, harus melapor ke pos pemeriksaan
dengan membawa KIS nya masing-masing selambat-lambatnya 60 (enam
puluh) menit setelah mendapat pemberitahuan atau sesudah
menyelesaikan lomba terakhir yang diikutinya. Pembalap tersebut diijinkan
membawa seorang teman.

f.

Panitia akan mengangkat seorang Petugas Kontrol Doping yang akan
bertindak sebagai Penasehat (Supervisor) dalam tatacara dan tatalaksana
pemeriksaan tersebut. Petugas ini harus bukan Dokter Perlombaan atau
Anggota Tim Medis lainnya.
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Pasal 23 - PENGUMPULAN SAMPEL/BAHAN UNTUK DIPERIKSA
Tata cara pengumpulan sampel/bahan yang akan diperiksa, harus diikuti secara
seksama sehingga tidak timbul tuduhan yang keliru terhadap seseorang tentang
penggunaan obat-obat terlarang.
Tata laksana pengumpulan sampel/bahan untuk pemeriksaan tercantum dalam
peraturan/surat edaran IMI Pusat.
Para pembalap berhak untuk :
1.
Mengetahui dengan jelas tata cara pengumpulan sampel tersebut.
2.
Memiliki kebebasan untuk memilih kontainer/kotak (tempat pengumpulan botolbotol sampel) yang tersedia.
3.
Meminta pemeriksaan kedua, apabila hasil pemeriksaan pertama ternyata positif.
Permintaan ini harus diajukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima
pemberitahuan tentang hasil pemeriksaan pertama. Hasil pemeriksaan kedua ini,
merupakan hasil akhir (final).
Pasal 24 - BIAYA PEMERIKSAAN ANTI DOPING
Biaya yang diperlukan untuk pemeriksaan pertama, menjadi beban dan tanggung jawab
Panitia Penyelenggara.
Apabila Pembalap yang diperiksa meminta pemeriksaan kedua, maka Pembalap
tersebut harus menyerahkan uang deposit sebesar biaya yang telah dikeluarkan untuk
melakukan pemeriksaan pertama.
Uang deposit tersebut akan dikembalikan, apabila pemeriksaan kedua menunjukkan
hasil negatif.
Pasal 25 - SANKSI
Sanksi DISKULIFIKASI atau bahkan lebih berat akan dijatuhkan kepada Pembalap :
1.
2.
3.

Yang hasil pemeriksaan ternyata positif.
Yang tidak melapor ke tempat pemeriksaan, setelah menerima instruksi.
Yang menolak menjalani pemeriksaan.

BAB VII
STATISTIK
Pasal 26 - STATISTIK KECELAKAAN
IMI harus menyusun statistik tentang kecelakaan-kecelakaan yang terjadi dalam
kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di daerahnya masing-masing.
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STATISTIK KECELAKAAN
Tahun ….......

1

2

3

4

5

6

7

8
A

B

C

D

E

Jml

Keterangan:
1
2
3
4
5
6
7
8

=
=
=
=
=

Jenis kegiatan (Balap Motor, Motocross, dll).
Kelas/kapasitas mesin.
Jumlah pembalap yang ikut serta.
Kondisi cuaca.
Jarak ( Lap atau km ) yang ditempuh pembalap dalam latihan dan
perlombaan.
= Jumlah kecelakaan yang terjadi.
= Jumlah korban.
= Jumlah korban untuk tiap kategori yang ditentukan oleh IMI Pusat.

Kategori Korban :
A = Memerlukan perawatan di RS lebih dari 3 hari.
B = Memerlukan perawatan di RS selama 3 hari atau kurang.
C = Cidera yang tidak memerlukan perawatan di RS.
D = Tidak ada yang cidera.
E = Fatal.
BAB VIII
PENUTUP
Pasal 27 - PENUTUP
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Olahraga Sepeda Motor tentang Peraturan
Medis ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan yang akan ditetapkan oleh IMI.
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BAB I
DEFINISI dan HOMOLOGASI
Pasal 1.

DEFINISI

Sirkuit
Lintasan balap tertutup, permanen atau non-permanen, dimana lintasan itu
sendiri dimulai dan berakhir pada titik yang sama, dibangun atau disesuaikan
secara khusus untuk perlombaan balap sepeda motor.
Track
Area yang ditentukan dari tepi luar permukaan balap, dibatasi oleh garis putih.
Bagian-bagian track adalah antara jalur masuk pit, jalur keluar pit, dan lintasan
itu sendiri.
Lingkungan Track
Area diantara tepi lintasan balap sampai dengan batas perlindungan pertama
Service Area
Area yang berada diantara batas perlindungan pertama dan kedua
Pasal 2.
INSPEKSI DAN HOMOLOGASI
Semua sirkuit yang akan dipergunakan untuk Kejuaraan Nasional/Kejuaraan
Tingkat Nasional Balap Motor harus melalui proses inspeksi dan homologasi
yang dilakukan oleh IMI Pusat.
A.

Inspeksi
Inspeksi dilakukan oleh utusan IMI Pusat dengan lingkup pekerjaan:
- Membuat rekomendasi sesuai dengan ketentuan standard sirkuit;
- Melakukan verifikasi berdasarkan rekomendasi yang telah dibuat
sebelumnya;
Pemeriksaan sirkuit dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut:
1. Pemeriksaan I :
Dilaksanakan 3 (tiga) bulan sebelum sirkuit digunakan.
2. Pemeriksaan II :
Dilaksanakan 1 (satu) bulan sebelum sirkuit digunakan.
3. Pemeriksaan IIII :
Adalah pemeriksaan akhir yang lakukan oleh juri yang bertugas
dan dilaksanakan 1 (satu) hari sebelum sirkuit digunakan.

B.

Homologasi
1. Sirkuit Baru
Untuk sirkuit baru, berkas rencana dan spesifikasi yang
komprehensif harus diserahkan ke IMI Pusat untuk mendapatkan
persetujuan.
Berkas rencana yang harus diserahkan meliputi:
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1. Layout Sirkuit dengan skala minimal 1:2000 dengan indikasi
orientasi, arah lomba, bangunan, instalasi, layanan dan sarana
umum;
2. Rencana pit, area paddock dan pusat kesehatan dengan skala
minimal 1: 500;
3. Detail rencana bangunan dengan skala minimal 1:200;
4. Detail profil track (panjang dan lebar track) dengan skala
minimal 1:200 serta bagian track dengan service area disekitar
garis start, tikungan dan titik-titik lainnya.
Setiap tahap perkembangan sirkuit harus dilaporkan kepada IMI
Pusat. Pada kondisi khusus, dapat diusulkan untuk melakukan
perubahan dengan terlebih dahulu mengirimkan pemberitahuan ke
IMI Pusat dan delegasi Komisi Balap Motor akan melakukan
inspeksi jika diperlukan.
Dalam proses pembangunan sirkuit baru, setidaknya akan ada
satu inspeksi pendahuluan dan satu inspeksi akhir.
Untuk Sirkuit Permanen, disarankan agar pemeriksaan akhir
dilakukan paling lambat 90 hari sebelum sirkuit siap untuk
digunakan. Pada titik ini semua pekerjaan harus sudah
diselesaikan.
Prosedur di atas juga wajib dilakukan untuk sirkuit yang mengalami
modifikasi substansial.
Untuk sirkuit non-permanen, prosedur homologasi akan ditentukan
lebih lanjut oleh oleh IMI Pusat.
Setelah semua persyaratan dan proses inspeksi selesai
dilaksanakan, akan diterbitkan lisensi homologasi untuk
penggolongan/grade sirkuit tersebut.
Referensi FIM;
Pada sirkuit permanen, hasil laporan homologasi berlaku untuk 2
(dua) tahun kalender kegiatan dan 1 (satu) tahun untuk sirkuit
permanen baru.
Untuk sirkuit non-permanen, hasil laporan homologasi berlaku
untuk 1 (satu) kali kegiatan.
2. Pembaruan Homologasi
Untuk sirkuit yang telah berakhir masa homologasinya, IMI Provinsi
dapat mengajukan permohonan pembaruan homologasi ke IMI
Pusat.
Sirkuit yang telah berakhir masa homologasinya, tidak dapat
dipergunakan untuk menyelenggarakan kegiatan Kejuaraan
Nasional/Kejuaraan Tingkat Nasional Balap Motor.
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3. Pembekuan Lisensi Homologasi
Lisensi homologasi dapat di bekukan apabila:
- Tidak dapat memenuhi rekomendasi inspektur;
- Tidak melaporkan perubahan yang mempengaruhi hasil
homologasi sebelumnya;
- Mengalami kerusakan pada bagian sirkuit yang mempengaruhi
hasil homologasi sebelumnya.
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BAB II
PENGGOLONGAN SIRKUIT
Pasal 3.

PENGGOLONGAN SIRKUIT

1.

Layout Sirkuit

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Panjang
Lebar
Run-off Area
Corner (Balance L/R)
Colour Track Limit (Kerbs & Apex)

1.6.

Grid Area

1.7.

Pit Boxes & Paddock

1.8.

Gravel Beds

1.9.

Lintasan Lurus

1.10. Permukaan Track & Drainase

Grade A
Up to Sport 600cc

Grade B
Up to Sport 250cc

Grade C
Up to Sport 150cc

Grade D
Matic - UB

3 – 5 km
12 meter
25 meter
Min. 12
Water Proof
Warna Putih dan Merah
3 echelon /row
Max. 11 rows
Permanen
Min. 40 ruang
Batu bulat Ø max. 5 cm
Dasar pasir
Panjang 700 meter
Lebar 14 meter
Tidak ada genangan air

2 – 3 km
10 meter
20 meter
Min. 10
Water Proof
Warna Putih dan Merah
3 echelon /row
Max. 11 rows
Permanen
Min. 20 ruang
Batu bulat Ø max. 5 cm
Dasar pasir
Panjang 400 meter
Lebar 12 meter
Tidak ada genangan air

1,5 – 2 km
8 meter
15 meter
Min. 10
Water Proof
Warna Putih dan Merah
3 echelon /row
Max. 10 rows
Permanen
Min. 20 ruang
Batu bulat Ø max. 5 cm
Dasar pasir
Panjang 300 meter
Lebar 10
Tidak ada genangan air

Min. 1.200 meter
6 meter
10 meter
Min. 8
Water Proof
Warna Putih dan Merah
3 echelon /row
Max. 9 rows
Non Permanen
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None
Panjang 150 meter
Lebar 8 meter
Tidak ada genangan air

2.

Safety

2.1.

Ruang Medis

2.2.
2.3.

Dokter
Paramedis

2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

Rumah Sakit Rujukan (terdekat)
Ambulance
Service Road untuk Ambulan
Guard Rail (batas track)
Protective Devices
(Ban/Sekam/Airfence)
2.9. Pagar Pembatas Penonton
2.10. Radio Komunikasi

3.
3.1.

Lengkap dengan alat medis

Lengkap dengan alat medis

Lengkap dengan alat medis

Min. 2
Min. 12
1 di setiap Pos Marshal
Wajib
Wajib
Wajib
Wajib
6 susun
4 lapis
Wajib
Wajib

Lengkap dengan alat
medis
Min. 2
Min. 12
1 di setiap Pos Marshal
Wajib
Wajib
Wajib
Wajib
5 susun
3 lapis
Wajib
Wajib

Min. 1
Min. 8

Min. 1
Min. 6

Wajib
Wajib
Wajib
Wajib
4 susun
3 lapis
Wajib
Wajib

Wajib
Wajib
Wajib
Wajib
4 susun
3 lapis
Wajib
Wajib

Seragam Orange/Kuning
Min. 4 disetiap Pos
Wajib
Standard FIM
Wajib
Wajib
Wajib
Wajib

Seragam Orange/Kuning
Min. 3 disetiap Pos
Wajib
Standard FIM
Wajib
Wajib
Wajib
Wajib

Seragam Orange/Kuning
Min. 3 disetiap Pos
Wajib
Standard FIM
Wajib
Wajib
Wajib
Wajib

Seragam Orange/Kuning
Min. 3 disetiap Pos
Wajib
Standard FIM
Wajib
Wajib
Wajib
Wajib

Wajib
Wajib
Wajib
Wajib

Wajib
Wajib
Wajib
Wajib

Wajib
Wajib
Wajib
Wajib

Wajib
Wajib
Wajib
Wajib

Perlengkapan

Pos Marshal
(Flag & Track Marshal)
3.2. Bendera, Signal Corner, Practice
Start
3.3. Lampu Start/Finish
3.4. Parc Ferme
3.5. Area Scrutineering
3.6. Race Control dengan CCTV dan
Kamera Start/Finish
3.7. Ruang Time Keeping
3.8. Podium
3.9. Mobil Pengangkut
3.10. Sapu, Powder, Detergent, Sikat
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Kode “+N” dapat ditambahkan pada sirkuit yang dapat dipergunakan untuk
perlombaan malam hari.
Kode “T” ditambahkan pada sirkuit yang hanya dapat digunakan untuk
melakukan test/uji sepeda motor. Sirkuit jenis ini tidak dapat dipergunakan
untuk kegiatan perlombaan balap motor.
Penyelenggara kegiatan harus bertanggungjawab atas semua faktor
keselamatan didalam kawasan sirkuit tersebut.
Jumlah Grid
Jumlah maksimal sepeda motor dalam 1 kelompok lomba akan ditentukan
didalam proses homologasi.
BAB III
PERENCANAAN SIRKUIT
Pasal 4.

PERENCANAAN SIRKUIT

A.

Layout Sirkuit
Secara umum, desain/lay-out sirkuit harus mengacu pada faktor
keselamatan dan bisa memberikan kondisi persaingan/kompetisi yang
baik.

B.

Kemiringan Track/Lintasan
Kemiringan permukaan track diperlukan untuk kebutuhan drainase
dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- Arah lateral drainase yg tepat
- Menghindari perubahan kemiringan yang mendadak
- Garis pandang yang sesuai bagi pembalap

C.

Sistem Drainase
Sistem drainase yang tepat harus dapat memastikan bahwa lintasan
balap, pit-lane, verges, run-off dan gravel beds harus bebas dari
genangan air.
Studi/observasi tentang kondisi iklim lokal dan desain sistem drainase
harus diserahkan dalam berkas pengajuan homologasi sirkuit.
Semua saluran drainase yang berada di luar track harus dibuat
sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu/membahayakan
pembalap yang keluar dari lintasan.

D.

Bagian Lintasan Lurus
Lintasan lurus harus dibuatkan saluran drainase di tepi lintasan dan
memastikan tidak ada genangan air pada lintasan balap dengan
kemiringan permukaan track 1,5% - 3%.
Start/Finish Line
Kecuali untuk Lomba Ketahanan, zona awal harus berada tepat pada
jarak lurus dengan panjang minimal 250 meter.
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Pada sirkuit grade A dan B, garis start harus berjarak minimal 200 meter
dari tikungan pertama, sedangkan grade C dan D, garis start harus
berjarak minimal 100 meter dari tikungan pertama.
E.

Bagian Tikungan
Suatu bentuk/bagian tikungan (curve/corner) akan ditentukan oleh
sejumlah karakteristik yang berbeda. Jumlah tikungan dan
penomorannya akan dicantumkan dalam laporan homologasi.
Pada bagian tikungan, kemiringan permukaan lintasan tidak boleh lebih
dari 5%.

F.

Kerb
Jenis kerb yang ideal harus dibangun sesuai dengan parameter dan
rekomendasi IMI Pusat.

Pada segitiga 12 meter sebelum dan sesudah kerb harus diberi
warna putih.
Negative Kerb
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Positive Kerb
Hanya digunakan pada sisi/bagian dalam tikungan (apex).

G.

Verges dan Run-Off Area
Verges adalah bahu jalan dari lintasan balap. Lebar verges yang
dianjurkan adalah 2 meter.
Verges harus berada pada level yang sama dengan permukaan lintasan.
Toleransi penurunan maksimal -2 cm dengan permukaan yang landai.
Verges harus datar dan dianjurkan agar mempunyai permukaan yang
berbeda dengan permukaan lintasan.
Setiap jenis rumput buatan yang direncanakan untuk dipergunakan
sebagai verges harus diperiksa dan disetujui terlebih dahulu.
Lebar verges akan bervariasi di sepanjang lintasan balap sesuai dengan
tata letak sirkuit dan tepi lintasan dengan jarak minimal 2 meter harus
terpelihara dengan baik.
Run-off Area adalah permukaan di antara verges dengan lokasi dimana
ditempatkan protective devices. Transisi dari verges ke run-off area
harus datar.
Panjang dan batas Run-off area ditentukan berdasarkan tata letak dan
topografi lintasan balap..
Jika terdapat kemiringan kontur tanah, disarankan agar tidak melebihi
10% ke atas atau 3% ke bawah.
Keduanya diperlukan karena berfungsi sebagai batas dan bahu jalan
untuk profil struktur lintasan.
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Keduanya berkontribusi pada keamanan yang lebih tinggi dengan
meningkatkan jarak pandang, membatasi kemungkinan penggunaan
track melebihi lebar lintasan dan, jika jangkauannya cukup memadai,
berfungsi sebagai area di mana pembalap dapat kembali ke lintasan
atau terhenti dengan aman.
H.

Gravel Beds
Permukaan kerikil tempat tidur harus benar-benar datar tanpa
gelombang dengan level 1 - 2 cm lebih rendah dari verges.
Kedalaman gravel bed dapat bervariasi sesuai jenis kerikil dan jenis runoff area. Sebagai standar, kedalaman gravel bed sekitar 25 cm dan
diameter kerikil antara 8 - 20 mm.
Hal yang juga dianjurkan adalah adanya service road selebar 3 meter
diluar/disekeliling gravel bed.

I.

Protective Devices
Protective Devices adalah piranti yang ditempatkan pada bagian luar
lintasan balap yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap
benturan.
Dianjurkan untuk menggunakan jenis protective device yang mempunyai
kemampuan untuk menahan dan menyerap energi benturan. Pemilihan
jenis protective device tergantung pada:
- Karakteristik sirkuit, termasuk didalamnya pertimbangan kecepatan
yang dicapai dibagian-bagian tertentu pada lintasan balap
- Tata letak lintasan balap dengan mempertimbangkan bangunan dan
konstruksi di area sekitarnya.
- Ruang yang tersedia untuk pemasangan protective devices
- Profil topografi
Contoh jenis Protective Devices yang sudah dihomologasi oleh FIM
diantaranya adalah:
Type A:
• Air Active Protective Devices:
Alpina Air-Module AA
• Air Protective Devices:
Alpina Air-Module
Airfence Type IS and Airfence IIS
Liski Air Safety Mattress
SPM AirPADS
Trackcare Inflatable Barrier
• Foam Protective Devices
Alpina Super Defender and Alpina Super Defender 2
Airfence Bike and Airfence Bike Evo
Bridgestone Module 1000 and Bridgestone Module 1300
Liski Safety 1
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Recticel Safeguard barrier 1 and Recticel Safeguard RR
SPM Energy Absorber Type A
Trackcare Hi-Lite
PKS Modele 1
Type B:
Airfence Type I and Airfence Bike B Alpina Defender Barrier
Liski Safety 3
Recticel Safeguard barrier 2
SPM Energy Absorber Type B1
Type C:
Filling Italiano Protection System (ONDA 27/33 - 20/26),
Liski Safety 4
Alpina Synthetic bales and “Big bales” PKS Modele 5
Recticel Safeguard barrier 3 and Safeguard barrier 4
SPM Energy Absorber Type C2
Trackcare barrier
Type D:
Car tyre barrier covered with conveyor belt.
Type E:
Car tyre barriers
J.

Track Marking
Garis Batas Lintasan
Batas lintasan ditandai dengan garis putih setebal 10cm pada bagian kiri
& kanan sepanjang lintasan balap kecuali, pintu masuk dan keluar pitlane.
Tidak ada dekorasi atau iklan yang diizinkan di sepanjang lintasan
kecuali area run-off.
Garis Start/Finish
Garis Start dan/atau Garis Finish ditandai dengan garis putih setebal 10
cm di track.
Letak Garis Finish sejajar/selaras dengan Kamar hitung.
Jika Garis Start dan Finish berada pada posisi yang sama, cukup di
tandai dengan 1 garis saja.
Jika Garis Start dan Finish berada pada posisi yang berbeda, Pimpinan
Perlombaan/Race Director harus memberikan informasi mana yang
merupakan Garis Start dan Garis Finish.
Starting Grid
Posisi start pembalap diberi tanda dengan ketentuan seperti terlihat
dibawah ini:
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Ketentuan panjang dan lebar grid box adalah 80cm x 40cm diberi warna
putih dengan tebal garis 8cm
Posisi Start Grid 1 (Pole Position) berada di sisi yang berlawanan
dengan arah tikungan pertama.
Starting grid disusun dalam bentuk “echelon” dan menyesuaikan dengan
lebar lintasan yang tersedia serta mempertimbangkan jarak grid per
baris dan interval pada baris kedua dan seterusnya.
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Tanda Pengereman dan Tikungan
Diberikan tanda berupa garis putih (lebar: 1 m; panjang: minimal 5 m) di
kedua sisi verges (tepi lintasan) dan juga papan informasi jarak terhadap
tikungan agar dapat digunakan sebagai referensi.
Pit-Lane :
1.
Pit-Lane Entry
Diberikan tanda berupa garis putih setebal 10cm melintang pada
jalur masuk pit, posisi garis akan ditentukan dalam proses
homologasi. Garis melintang tersebut juga berfungsi sebagai
dimulainya batas kecepatan 60 km/jam.
Dan juga diberikan tanda berupa garis putih setebal 10cm
disepanjang sisi kiri-kanan pit-lane entry, disertai dengan
pemasangan papan batas kecepatan 60 km/jam yang ditempatkan
pada kedua sisi garis ini.
2.

Pit-Lane Exit
Diberikan tanda berupa garis putih setebal 10cm melintang pada
jalur keluar pit yang berfungsi sebagai berakhirnya batas
kecepatan 60 km/jam.
Dan juga diberikan tanda berupa garis putih setebal 10cm
disepanjang sisi kiri-kanan pit-lane exit, disertai dengan
pemasangan papan berakhirnya batas kecepatan 60 km/jam yang
ditempatkan pada 10 meter dikedua sisi garis ini sebelum Pit-Exit
Lights.

3.

Fast Lane
Dianjurkan untuk memberikan tanda berupa dua garis putih sejajar
setebal10 cm dengan celah 40 cm disepanjang jalur pit.
Tanda ini berfungsi untuk memisahkan area kerja pit lane dengan
jalur cepat.

Pasal 5. SERVICE ROADS
Adalah jalan akses agar kendaraan (service vehicle) yang akan memberikan
layanan/rescue dapat mencapai lintasan balap dan/atau run-off area dengan
aman dan mudah.
Disarankan untuk membuat service road yang mempunyai akses langsung ke
Medical Centre untuk memberikan layanan darurat.
Service road di rancang untuk dapat dilewati service vehicle seperti:
- Ambulance
- Mobil Damkar;
- Recovery vehicle;
- Moto taxi.
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Pasal 6. RACE CONTROL
Ruang Race Control adalah pusat pengawasan dan kontrol balapan.
Ruangan ini hanya bisa di akses oleh petugas yang berwenan.
Ruang Race Control ini harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana kerja
yang memadai seperti fasilitas komunikasi dan monitoring untuk
mengendalikan jalannya perlombaan.
Pasal 7. PIT LANE
Jalur pit adalah juga merupakan bagian dari lintasan balap, dengan lebar jalur
masuk yang disesuaikan dengan lebar lintasan.
Jalur pit dibagi menjadi 2 dimana jalur yang dekat dengan pit-wall akan
berfungsi sebagai jalur cepat/fast-lane dengan lebar 3,5 – 5 meter.
Jalur yang dekat dengan “pit-box” disebut sebagai jalur dalam/inner-lane” dan
dapat berfungsi sebagai area kerja/working-lane.
Ini adalah area dimana sepeda bisa mengakses kotak pit. Lubang pit di depan
lubang harus memiliki lebar minimum 12 m.
Inner-lane dan fast-lane harus dipisahkan oleh suatu koridor dengan lebar
minimal 1 meter yang ditandai dengan garis putih.
A.

Signaling Platform dan Pit Lane Wall
Signaling Platform adalah sebuah tempat yang dibangun untuk team
dan marshal yang bertugas di area start. Platform ini dapat digunakan
oleh team dengan memasang kanopi.

B.

Starting Rostrum
Rostrum berada antara 20-50 meter setelah garis start dengan
konstruksi 2 meter lebih tinggi dari kanopi Signaling Platform. Konstruksi
ini harus dibangun agar “Starter” dapat dengan mudah melihat Starting
Grid secara lengkap dan juga dilengkapi dengan kontrol lampu start.

C.

Parc Ferme
Parc Ferme atau parkir tertutup harus disediakan dengan luas minimal
300 m2 dan dilengkapi dengan pintu keluar/masuk yang dijaga oleh
petugas.

Pasal 8. POS MARSHAL
Pos marshal harus ditempatkan pada lokasi yang aman dan dekat dengan
service road.
Dalam bentuknya yang paling sederhana, pos ini harus menyediakan area
yang memadai.
A.

Lokasi Pos Marshal
Jumlah personil di setiap pos marshal dan lokasinya akan ditentukan
dalam proses homologasi.
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Penentuan posisi Flag Marshal dan Track Marshal harus dilampirkan
dalam laporan homologasi.
Jarak antar pos marshal tidak boleh lebih dari 250 meter dan setiap pos
harus dilengkapi dengan sarana komunikasi yang memadai.
Pos akan diberi nomor sesuai dengan arah lintasan balap dan jumlah
tikungan dengan ketentuan:
- Rostrum starter akan menjadi pos 0.0.
Setelah itu penomoran pos pertama adalah 1.1 kemudian 1.2 dan
seterusnya.
- Setengah jalan antara tikungan 1 dan 2, penomoran akan berubah
menjadi 2.1 kemudian 2.2 dan seterusnya.
- Semua pos (Flag dan Track Marshal) akan diberi nomor dengan cara
seperti ini, terlepas dari fungsi pos tersebut.
Misalnya ada pos Flag Marshal nomor 1.1, jika pos berikutnya adalah
pos dengan Track Marshal, maka akan diberikan nomor 1.2.
Sebuah tanda "T" akan ditempatkan sebelum nomor Track Marshal dan
sebuah tanda "F" akan ditempatkan nomor Flag Marshal..
B.

Pos Flag Marshal
Setiap pos harus ditunjukkan dengan papan nama yang terlihat jelas dari
lintasan. Ukuran untuk tanda ini adalah 40cm x 30cm.
Setiap papan akan memiliki dasar kuning dengan tulisan hitam, contoh
F1.1, F2.1 dst.
Peralatan Umum:
- Peralatan komunikasi radio 2 arah yang memadai
- 1 set official flags
- 1 papan berwarna hitam, ukuran 70cm x 50cm
Tulisan nomor start berwarna putih, ukuran 4cm x 30cm
Peralatan pada Rostrum Starter dan Pos Finish:
- 1 Papan “Drop of Position” berwarna kuning, ukuran 100cm x 80cm
Tanda “+” dan tulisan nomor start berwarna hitam, ukuran 4cm x
30cm
- Papan “Ride Through” berwarna kuning, ukuran 100cm x 80cm yang
bisa memuat 4 nomor start.
- 2 chequered flags
- 2 bendera kuning
- 1 atau 2 bendera biru
- 1 bendera hijau
- 1 bendera merah
- Papan bertuliskan - 5 / 3 / 1 / 30sec
- Papan hitung mundur 5 / 4 / 3 / 2 / 1
- Papan pengingat Practice - 3min / 2min / 1min
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-

Papan “Wet/Dry Race”
Papan “Start Delay”

Peralatan pada Pit-Lane Exit:
- Peluit
- 1 bendera hijau
- 1 bendera kuning
- 1 bendera merah
- Papan pengingat Practice – 5min / 4min / 3min / 2min / 1min
- Papan “Wet/Dry Race”
- Papan “Start Delay”
- Count Cown timer
Selama putaran pemeriksaan, setiap hari sebelum sesi FP atau WU,
Flag Marshal harus berdiri di pos mereka, melambaikan bendera kuning
dan menunjukkan sign board/papan yang mengindikasikan suatu angka.
C.

Pos Track Marshal
Setiap pos harus ditunjukkan dengan papan nama yang terlihat jelas dari
lintasan.
Ukuran untuk tanda ini adalah 40cm x 30cm.
Setiap papan akan memiliki dasar kuning dengan tulisan hitam, contoh
T1.2, T2.2 dst.
Peralatan:
- Peralatan komunikasi radio 2 arah yang memadai
- 2 sapu dan sekop
- 2 wadah berukuran 2 x 4 liter yang berisi calsium carbonate atau
yang bisa menyerap oli.
- Kain pel
- 2 fire extinguishers of polyvalent powder x 6kg
- Tali/strap untuk mengangkat motor
- Sled untuk menggeser motor
- Minimal 2 unit protective device Type C
- “Doctor Barrier” dengan dimensi 100 x 70 x 30 cm
Selama putaran pemeriksaan, setiap hari sebelum sesi FP atau WU,
Track Marshal harus berdiri didepan pos mereka.
Pada hari pertama, semua peralatan ditunjukkan di tepi lintasan pada
setiap pos.

D.

Seragam Marshal
Marshal tidak boleh memakai pakaian yang warnanya mirip dengan
bendera, terutama kuning dan merah.
Baju seragam harus menutupi seluruh tubuh dan disarankan untuk
menggunakan warna putih atau oranye.
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Pasal 9.

BASIC SIGNALING

Lampu Start
Instalasi Lampu Start terdiri dari 5 buah lampu merah (minimal 3 buah lampu
merah). Semua lampu merah menyala dan kemudian mati dalam 2-5 detik.

Lampu Start dipasang pada sebuah kerangka dan ditempatkan kira-kira 25
meter di depan garis start dan dengan ketinggian minimum 5 meter dari track
serta dianjurkan untuk menempatkan lampu pada posisi sentral.
Lampu Merah di Sekeliling Lintasan
Terdapat minimal 3 buah lampu berwarna merah disekeliling lintasan dan
hanya Pimpinan Perlombaan atau Race Director yang dapat memerintahkan
signal lampu merah ini, sebagai tanda bahwa latihan atau race dihentikan.
Lampu pada Pit-Lane Exit
Terdapat 3 buah lampu pada pit-lane exit, yaitu:
- Lampu Merah
- Lampu Biru (menyala berkedip) dan;
- Lampu Hijau
BAB IV
FASILITAS dan LAYANAN SIRKUIT
Pasal 10.

SERVICE VEHICLE

Service vehicle merupakan kebutuhan dasar dan menjadi bagian dari
peralatan sirkuit.
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Kendaraan yang digunakan untuk memenuhi pelayanan tersebut diantaranya:
A.

Pemadam Kebakaran
Jumlah mobil Pemadam kebakaran harus mencukupi untuk dapat
mengakses seluruh area balap dalam waktu tidak lebih dari 4 menit.

B.

Kendaraan Medis
Kendaraan ini bisa berupa Medical (fast) car atau ambulan. Kedua
mjenis mobil tersebut, baik mobil medis dan ambulan harus bisa
melakukan resusitasi dan menstabilkan kondisi pengendara yang
cedera.

C.

Recovery Vehicle
Motor yang mengalami accident/incident akan dibawa oleh marshal
untuk ditempatkan di service road untuk kemudian dibawa kembali ke
pit-box dengan menggunakan recovery vehicle.

D.

Moto Taxi
Sebagai komuter atau untuk membawa pembalap yang tidak cidera
kembali ke pit-box.

Pasal 11.

LAYANAN KESEHATAN

Pelayanan medis terdiri dari peralatan, kendaraan dan personil diatur
sedemikian rupa dan dalam jumlah yang cukup.
Harus dipastikan bahwa pembalap yang terluka dapat diberikan perawatan
darurat dengan cepat dan untuk memfasilitasi perpindahan korban agar dapat
dilakukan tindakan medis lebih lanjut.
Dalam semua kasus, perpindahan pembalap yang terluka ke pusat medis
atau rumah sakit tidak boleh mengganggu kemampuan tim medis yang
bertugas di sirkuit.
Oleh karena itu CMO akan menentukan jumlah petugas, lokasi, jenis
kendaraan dan peralatan dengan mempertimbangkan lokasi kejadian didalam
sirkuit.
Kebutuhan Ambulan:
A. Ambulan tipe A
Ditempatkan sedemikian rupa dan dalam jumlah yang cukup sehingga
dapat menjangkau lokasi kejadian dengan cepat (jumlah dan posisi
sesuai dengan homologasi).
Satu kendaraan harus ditempatkan di ujung pit-lane, dan akan berfungsi
sebagai mobil medis selama perlombaan berlangsung. Sedangkan
posisi kendaraan kedua ditempatkan di service road.
B.

Ambulan tipe B
Ditempatkan sedemikian rupa dan dalam jumlah yang cukup sehingga
dapat menjangkau lokasi kejadian dengan cepat (jumlah dan posisi
sesuai dengan homologasi).
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C.

Ambulan tipe C
Ditempatkan sedemikian rupa dan dalam jumlah yang cukup sehingga
dapat menjangkau lokasi kejadian dengan cepat (jumlah dan posisi
sesuai dengan homologasi).

Pasal 12.

LAYANAN LAIN

A.

Perawatan Sirkuit
Semua instalasi dan struktur sirkuit harus dijaga dalam kondisi yang baik
dan harus dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh sebelum
berlangsungnya suatu kegiatan.

B.

Perawatan Track / Lintasan Balap
Ada baiknya jika sirkuit juga dilengkapi dengan mobil pembersih
bertekanan tinggi, untuk selanjutnya disediakan deterjen yang cukup
untuk dapat melarutkan campuran minyak/bahan bakar pada
track/lintasan balap.

C.

Layanan Komunikasi
Sirkuit dilengkapi dengan layanan komunikasi yang yang dapat
menghubungkan seluruh bagian sirkuit dan atau seluruh petugas yang
berada pada posisinya masing-masing.

Pasal 13.

BAGUNAN SIRKUIT

Suatu sirkuit terdiri dari beberapa bangungan yang secara umum dan sesuai
fungsinya dapat dibagi menjadi beberapa bagian diantaranya:
a. Pit Boxes;
b. Area Paddock;
c. Area Scrutineering;
d. Ruang Race Control;
e. Ruang Time Keeper;
f. Ruang Medis;
g. Ruang Official;
h. Podium;
i. Ruang Komentator;
j. Ruang Media.
BAB V
PENUTUP
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Olahraga Sepeda Motor tentang
Panduan Sirkuit Balap Motor tahun 2020 ini akan diatur lebih lanjut dalam
Peraturan yang akan ditetapkan oleh IMI.
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