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Permainan sepak takraw dikenal masyarakat Indonesia dibeberapa daerah yang 

ada di Indonesia seperti Kalimantan, Sumatra dan Sulawesi dengan sebutan sepak raga, 

yaitu permainan anak negeri yang dimana dalam memainkan sepak raga masih 

menggunakan bola yang terbuat dari rotan. Dalam permainan ini setiap pemain 

menunjukan suatu kemahiran dalam penguasaan bola, pemain memainkan bola rotan 

dengan seluruh anggota badan kecuali dengan tangan seperti kaki, paha, dada, bahu, 

kepala dll. Permainan ini sangat menarik karena dalam permainan ini untuk 

mempertahankan bagaimana supaya bola tetap lama dimainkan tanpa jatuh ketanah. 

Indonesia sendiri yang telah mengenal permainan dengan bola rotan ini sejak abad XV 

yang telah dimainkan secara massal di daerah yang terutama dimainkan pada acaraacara 

tertentu dengan nama sepak raga. Menurut Ratinus Darwis dan Penghulu Basa (1992: 6), 

perubahan nama sepak raga jaring menjadi sepaktakraw diresmikan tanggal 27 Maret 

1965 di Kuala Lumpur di Stadion negara Kuala Lumpur pada waktu pesta olahraga Asia 

Tenggara (SEA GAMES). Istilah Sepaktakraw merupakan perpaduan antara bahasa 

Malaysia dan bahasa Muangthai yaitu: 

a. SEPAK berasal dari bahasa Malaysia yang berarti sepak. 

b. TAKRAW berasal dari bahasa Muangthai yang berarti bola rotan. 

Menurut Sulaiman (2004: 4), sepaktakraw merupakan suatu permainan yang 

menggunakan bola yang terbuat dari rotan, dimainkan di atas lapangan yang datar berukuran 

panjang 13,40 m dan lebar 6,10 m. Ditengah-tengah dibatasi oleh jaring net setinggi 1,55 m. 

Dalam permainan ini yang dipergunakan terutama kaki dan semua anggota badan kecuali 

tangan. Tujuan dari setiap pihak adalah mengembalikan bola sedemikian rupa sehingga dapat 

jatuh di lapangan lawan atau menyebabkan lawan membuat pelanggaran atau bermain salah. 
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Menurut Ratinus Darwis dan Penghulu Basa (1992: 2) Permainan sepaktakraw itu merupakan 

perpaduan atau penggabungan tiga buah permainan yaitu permainan sepakbola, bola voli, dan 

bulutangkis. Menurut Sudrajat Prawirasaputra (2000: 5), sepaktakraw ialah permainan yang 

dilakukan oleh dua regu yang berhadapan di lapangan yang dipisahkan oleh jaring (net) yang 

tebentang membelah lapangan menjadi dua bagian. Setiap regu yang berhadapan terdiri atas 

tiga orang pemain yang bertugas sebagai tekong yang berdiri paling belakang, dua orang 

lainnya menjadi pemain depan yang berada disebelah kiri dan kanan yang disebut apit kanan 

dan aipit kiri. Berdasarkan pernyataan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa olahraga 

sepaktakraw merupakan sebuah permainan yang dimainkan di atas lapangan empat persegi 

panjang dengan permukaan yang rata baik di tempat terbuka (outdoor) maupun di ruangan 

tertutup (indoor) yang bebas rintangan dan dimainkan oleh dua regu yang dibatasi dengan 

jaring (net). Tujuan dari setiap regu (pihak) adalah mengembalikan bola sedemikian rupa 

sehingga dapat jatuh di lapangan lawan atau menyebabkan lawan membuat pelanggaran atau 

bermain salah. 

 

SEJARAH PERKEMBANGAN SEPAK TAKRAW 

Menurut sejarah perkembangannya, Sepak Takraw berasal dari olahraga tradisional 

Indonesia, yaitu : Sepak Raga. Daerah-daerah di Indonesia yang semula mengembangkan 

permainan ini adalah : Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Sulawesi Selatan. Semula 

permainan Sepak raga dimainkan oleh sekelompok bangsawan di daerah-daerah tersebut, 

kemudian berkembang menjadi permainan rakyat. Sepak raga dimainkan 6 sampai 9 orang 

secara melingkar di suatu tempat terbuka, sebagai hiburan dan pengisi waktu luang dikala 

orang menunggu waktu senja. Beraneka ragam nama jenis permainan Sepak takraw awalnya, 

seperti di Riau dikenal dengan nama Rago Tinggi, di Bengkulu bernama Cepak, di Sumatera 

dan Jambi dengan nama Sepak rago, sedang di Sulawesi Selatan bernama Marraga-Akraga. 

Ada pendapat bahwa Sepak raga berasal dari daerah Sulawesi Selatan, tetapi hal ini 

diragukan karena pada saat yang bersamaan daerah-daerah di Sumatera Utara dan Sumatera 

Barat juga mengembangkan permainan ini. Ketiga daerah tersebut memang sebagai penghasil 

rotan yang merupakan bahan baku utama untuk membuat bola takraw. Namun memang pada 

pengembangan olahraga Sepak raga selanjutnya, Sulawesi Selatan adalah merupakan daerah 

yang lebih maju dalam memperkenalkan teknik-teknik sepakan dan aturan-aturan permainan 

olahraga ini, terutama dengan seorang tokohnya yang bernama : Abdul Rahman Daeng 

Palalo. Di Sulawesi Selatan sejak awal sudah diperkenalkan macam-macam sepakan, yaitu : 
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1. Anrong Sempa’, yaitu sepakan yang khusus menggunakan kaki saja. Sepakan ini terbagi 

menjadi : 

a. Sempa’ Sarring, yaitu sepakan keras/tinggi. 

b. .Sempa’ Biasa, yaitu sepakan biasa tidak begitu keras, tingginya 3 meter. 

c. Sempa’ Ca’di-Ca’di, yaitu sepakan kecil/perlahan-lahan. 

2. Ana’ Sempa’, yaitu sepakan dengan menggunakan bagian-bagian badan selain kaki 

misalnya : tangan, lengan, siku, kepala, perut, bahu, paha, lutut dan lain-lainnya. 

Orang-orang Sulawesi Selatan yang terkenal dengan para pelaut Bugis/Makassar yang 

memiliki keberanian mengarungi samudera luas, membawa permainan sepak raga ke negeri 

lain. Sewaktu berlabuh, sekedar untuk mengisi waktu senggang, mereka bermain sepak raga. 

Permainan ini kemudian diikuti penduduk setempat yang akhirnya berkembang sampai desa-

desa seperti halnya di : Sumatera, Kalimantan, Maluku dan Irian Jaya. 

Pada bulan September 1970 Tim Sepak raga Malaysia (PSM) di bawah pimpinan Encik 

Khir Johari mantan Menteri Perdagangan Malaysia beserta rombongan mengadakan 

kunjungan muhibah ke Indonesia. Selama kunjungan tersebut mereka mengadakan 

demonstrasi memperkenalkan permainan Sepak raga Jaring di beberapa kota, antara lain : 

Jakarta, Bandung dan Medan. Kunjungan muhibah dari Tim Sepak raga Malaysia ini 

mendorong Indonesia untuk berpartisipasi terhadap permainan tersebut, mengingat 

permainan ini dasarnya dari permainan Sepak raga yang sudah ada di beberapa daerah di 

Indonesia. Kemudian melalui Rapat Kerja Direktorat Jenderal Olahraga dan Pemuda yang 

diikuti oleh para Asisten III Bidang Olahraga dan Pemuda, Kepala-kepala Kantor Pembinaan 

Olahraga Pendidikan, Keolahragaan, Kepemudaan dan Pendidikan Masyarakat seluruh 

Indonesia pada tanggal 29 September – 5 Oktober 1970 di Cipayung Bogor, Direktur 

Jenderal Olahraga dan Pemuda : Mayor Jenderal Supardi mengintruksikan agar permainan 

Sepak raga Jaring segera dikembangkan dan dibina di daerah-daerah di Indonesia. 

Pada tanggal 16 Maret 1971 dibentuk suatu organisasi yang dinamakan “Persatuan 

Sepak raga Seluruh Indonesia” (PERSERASI) dengan Ketua Umum : Drs. M. Yunus Akbar, 

dan sebagai penasehat Mayor Jenderal Supardi (Direktur Jenderal Olahraga dan Pemuda), 

M.F. Siregar M.Sc. (Direktur Keolahragaan/Sekjen KONI Pusat) dan Soeworo (Wakil Sekjen 

KONI Pusat). Semula PB. PERSERASI hanya didukung 4 Pengurus Daerah, yaitu : Sulawesi 

Selatan, Riau, Sumatera Barat dan Sumatera Utara. 

Pada bulan April 1971 Indonesia juga mendapat kunjungan muhibah lagi dari Tim 

Sepak raga Singapura (PERSES) yang dipimpin oleh Encik Akhmad Ghazali mantan 

Anggota Parlemen Singapura, untuk melakukan demonstrasi dan pertandingan persahabatan 
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di beberapa daerah di Indonesia. Menjelang SEA Games yang diselenggarakan di Jakarta 

tahun 1979 PERSERASI diterima sebagai anggota KONI Pusat. 

Pada tahun 1986 PERSERASI menyelenggarakan Konggres ke II di Jakarta. Salah satu 

keputusannya adalah terbentuk Pengurus Baru dan keputusan lainnya adalah nama Persatuan 

Sepak raga Seluruh Indonesia (PERSERASI) dirubah menjadi Persatuan Sepak Takraw 

Seluruh Indonesia (PERSETASI). PB. PERSETASI periode 1987 – 1991 dipimpin oleh Ir. H. 

Marjoeni Warganegara sebagai Ketua Umum. Mulai tahun 1992 – 2000 PB.PERSETASI 

dipimpin oleh : Prof. Dr. Beddu Amang, MA. (Kabulog). Sejak terpilihnya Beddu Amang, 

sepak takraw nasional mulai kelihatan gregetnya. Jajaran Bulog dengan Dolognya di berbagai 

daerah lalu menjadi bapak angkat olahraga ini. Bahkan kemudian mulai tahun 1998 

dikembangkan pembinaan Sepak takraw Wanita dan Sepak Takraw Bulatan (Circle Games). 

Pada Munas PB. PERSETASI yang dilaksanakan pada tanggal 22 – 30 Agustus 2006 

bersamaan dengan Kejuaraan Nasional Antar Regu, hasil musyawarah disepakati semua 

Pengprov seluruh Indonesia salah satu keputusannya adalah nama “PERSETASI” dirubah 

menjadi “PSTI (Persatuan Sepak Takraw Indonesia).  

Sepak Takraw (jaring/kompetisi) mulai dipertandingkan secara nasional pada PON ke 

X tahun 1981 sampai sekarang untuk Putra. Pada PON X/1981 Sepak takraw baru dibina dan 

dikembangkan oleh 12 daerah (Pengda), sehingga pada PON X dan XI tidak perlu diadakan 

babak Pra PON atau babak kualifikasi. Selanjutnya sejak PON ke XII diadakan babak Pra 

PON atau kualifikasi, berhubung Sepak takraw sudah dibina dan berkembang di seluruh 

Indonesia kecuali Propinsi Maluku yang baru tahun 1996 membentuk Pengdanya. Babak 

Kualifikasi PON XIV/1996 dan sebelumnya Sepak takraw diadakan di 4 wilayah, babak 

kuialifikasi yang dikaitkan dengan Kejuaraan Wilayah (Kejurwil) PERSETASI diikuti oleh 

26 daerah. 

Sepak Takraw Wanita pada PON ke XIII dipertandingkan untuk eksibisi, baru pada 

PON ke IV/1996 di Jakarta dipertandingkan secara resmi dan diikuti oleh daerah : Riau, DKI 

Jakarta, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan kalimantan Tengah. Sedang untuk Sepak 

takraw Bulatan (Circle Game) baru dipertandingkan secara resmi dalam PON ke XV tahun 

2000 yang lalu di Surabaya, baik putra maupun putri. 

udah banyak Kejuaraan yang masuk menjadi kalender PB. PERSETASI untuk 

kejuaraan Nasional, yaitu : Pekan Olahraga Nasional (PON), Pekan Olahraga Mahasiswa 

Nasional (POMNAS), Kejuaraan Nasional Yunior, Kejuaraan nasional Senior, Kejuaraan 

Nasional wanita, Kejuaraan Nasional Antar klub, dan kejuaraan Antar Perguruan Tinggi 

Seluruh Indonesia. 
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Perkembangan Sepak Takraw Internasional ( Dunia ) 

Pada tahun 1965 Sepak Takraw merupakan satu cabang olahraga yang dipertandingkan 

pada Pesta Olahraga South East Asia Peninsulars Games (SEAP GAMES) yang 

diselenggarakan setiap 2 tahun sekali yang diikuti oleh : laos, Thailand, Singapura dan 

malaysia. Pada tahun 1977 jumlah negara yang mengikuti SEAP Games diperluas dengan 

negara Asia lainnya, yaitu : Indonesia, Brunei dan Philipina; dan nama SEAP Games dirubah 

menjadi “South East Asian Games” (SEAP GAMES). 

Pada tahun 1982 dibentuk organisasi Sepak takraw negara-negara Asia : ASTAF (Asian 

Sepak Takraw Federation) yang awalnya terdiri dari 14 negara, yaitu : Brunei darussalam, 

Cina, Philipina, India, Indonesia, Jepang, Korea, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Sri 

langka, Thailand dan Vietnam. 

Pada tanggal 5 Maret 1992 diresmikan konstitusi organisasi Sepak takraw Internasional 

dengan nama : ISTAF ( Internasional Sepak Takraw federation) awalnya terdiri dari 16 

negara anggota , yaitu : 14 begara anggota ASTAF ditambah Amerika Serikat dan Finlandia. 

ASTAF merupakan organisasi dibawah naungan dari ISTAF. Sepak takraw diberi nama yang 

beraneka ragam oleh negara-negara yang mengembangkannya, seperti : 

a. Singapura dengan nama :“Bola Sepak Raga atau Sepakraga” 

b. Malaysia dengan nama : “Sepak Raga Jarring atau SEPRAJA”. 

c. Brunei diberi nama : “Sepak Raga Jala”. 

d. Indonesia dengan nama : “Rago (Sulawesi Selatan)”. 

e. China dikenal dengan nama : “Teng Chew”. 

f. Burma atau Myanmar dengan sebutan : “Ching Loong”. 

g. Ceylon (Sayland) dengan nama : “Raga”. 

h. Laos terkenal dengan nama : “Kator”. 

i. Philipina dengan nama : “Sipa”. 

j. Thailand dengan sebutan : “Takraw”, dan oleh 

k. ASTAF dinamakan : SEPAK TAKRAW sampai sekarang. 

Pada tingkat internasional Sepak takraw dipertandingkan pada kejuaraan : SEA Games, 

ASIAN Games, World Sepak takraw Championship, World Women Sepak Takraw 

Championship, World Youth Sepak takraw Championship, King’s Cup Thailand, Merdeka 

Games, Arafura games, Anniversary Cup dan POM Asia tenggara dsb. 
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BENTUK PERMAINAN SEPAK TAKRAW 

Sepak Takraw adalah suatu permainan yang menggunakan bola yang terbuat dari rotan 

(takraw), dimainkan di atas lapangan yang datar berukuran panjang 13,40 m dan lebar 6,10 

m. Ditengah-tengah dibatasi oleh jaring/net seperti permainan Bulutangkis. Pemainnya 

terdiri dari dua pihak yang berhadapan, masing-masing terdiri dari 3 (tiga) orang. Dalam 

permainan ini yang dipergunakan terutama kaki dan semua anggota badan kecuali tangan. 

Tujuan dari setiap pihak adalah mengembalikan bola sedemikian rupa sehingga dapat jatuh 

di lapangan lawan atau menyebabkan lawan membuat pelanggaran atau bermain salah. 

Definisi permainan Sepak Takraw sebagaimana tersebut di atas adalah Sepak Takraw 

Kompetisi. Sepak Takraw Kompetisi ini dipertandingkan dalam 3 nomor, yaitu : Tim, Regu 

dan Double-event (ketiga nomor ini akan dijelaskan pada bab selanjutnya. Pada tahun 2002 

dikembangkan nomor Sepak Takraw baru yang disebut Sepak Takraw Lingkaran (Circle-

game), yaitu sepak takraw yang dimainkan di lapangan berbentuk lingkaran, masing-masing 

regu terdiri dari 5 orang pemain, regu tersebut memainkan bola dengan cara mengoper ke 

teman secara berhadapan dengan nomor yang saling berurutan, dengan operan sesuai tingkat 

kesulitannya (tingkat kesulitan tinggi nilai 3, tingkat kesulitran rendah nilai 1. Permainan ini 

di batasi oleh waktu selama 10 menit untuk masing-masing babak. Regu yang memenangkan 

perlombaan adalah regu yang paling banyak mengumpulkan nilai selama waktu 10 menit 

tersebut. Pada tahun 2006 Sepak Takraw Lingkaran digantikan dengan nomor baru yaitu : 

Hoop-Takraw, bentuk permainan nomor ini hampir sama dengan sepak takraw Lingkaran 

(circle-game), tetapi pemain yang 5 orang tersebut harus memasukkan bola ke atas “Ring 

berdiameter 1 meter (bulatan besi) yang dipasang dengan tali setinggi 4,50 meter untuk 

puetri dan 4,75 meter untuk putera di tengah bulatan pemain. Pemain berusaha memasukkan 

bola ke ring sebanyak-banyaknya dengan pukulan yang telah ditentukan dalam waktu 30 

menit (bentuk permainan nomor ini akan dijelaskan lebih lanjut pada bab berikutnya.  

Ada nomor Sepak Takraw kompetisi yang baru diperkenalkan mulai tahun 2005 yang 

dikenal dengan nama “Double-event”, nomor ini dimainkan oleh 2 orang dalam satu 

regunya. Aturan permainannya sama dengan Sepak Takraw kompetisi, hanya pemain yang 

servis tidak dari daerah circle (tempat tekong biasa servis), tetapi dari garis belakang (base-

line) dengan bola dilambungkan sendiri dan disepak melewati net. Nomor double-event ini 

akan dibahas lebih lanjut pada bab V halaman 56. Permainan Sepak Takraw kompetisi 

dasarnya adalah dari permainan Sepak Raga yang dimodifikasi untuk menjadi suatu bentuk 

permainan yang dipertandingkan. Sedangkan permainan Sepak Takraw lingkaran (Circle-

game) adalah kembali kepada bentuk sepak raga yang awalnya muncul secara tradisional 
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yang diperlombakan. Seperti kita ketahui permainan Sepak raga merupakan olahraga 

tradisional , yaitu suatu permainan rakyat sejak dulu yang terdapat dan populer di beberapa 

daerah di Indonesia dan Semenanjung Malaka mulai dari Myanmar sampai perbatasan 

Singapura. Permainan ini sangat digemari masyarakat bahkan di Malaysia termasuk olahraga 

wajib di sekolah. Permainan Sepak raga di Indonesia dan Malaysia, awalnya dimainkan oleh 

beberapa orang ( 6-9 orang) dalam suatu lingkaran yang disebut permainan Sepak raga 

bulatan. 

Pada tahun 1945 di Malaysia permainan Sepak raga bulatan kemudian dimodifikasi 

menjadi bentuk permainan yang dimainkan di atas lapangan empat persegi panjang dan di 

tengah-tengahnya dipasang jaring yang dikenal dengan nama : Sepak raga Jaring . Olahrtaga 

ini juga berkembang di laos, Thailand dan Singapura. Dalam musyawarah yang diadakan 

Federasi Sepak Takraw Asia (ASTAF) pada tahun 1965 di Malaysia disepakati nama Sepak 

raga Jaring diganti namanya menjadi permainan Sepak Takraw. Sepak berasal dari bahasa 

Malaysia yang artinya memukul dengan kaki (menendang) dan Takraw dari bahasa Thailand 

(Takraw = bola yang terbuat dari rotan). 

 

TEKNIK DASAR SEPAK TAKRAW 

Untuk dapat bermain sepaktakraw dengan baik, seseorang dituntut untuk mempunyai 

kemampuan atau keterampilan yang baik. Kemampuan yang sangat penting dan sangat perlu 

adalah kemampuan dasar bermain sepaktakraw. Menurut Ratinus Darwis dan Penghulu Basa, 

(1992: 15). Tanpa menguasai kemampuan dasar atau teknik dasar, maka permainan 

sepaktakraw tidak dapat dimainkan dengan baik. Agar dapat melatih penguasaan teknik dan 

taktik permainan sepaktakraw harus berpedoman pada gerakangerakan yang mudah ke sulit. 

Menurut Sudrajat Prawirasaputra (2000: 24) teknik sepaktakraw meliputi sepakan, yaitu: 

sepaksila, sepakkuda, sepakbadek, sepakcungkil, heading (sundulan kepala), memaha, 

mendada, menapak, sepakmula (servis), smash, dan blocking”. Menurut Ratinus Darwis dan 

Penghulu Basa (1992: 15) ”teknik dasar sepaktakraw terdiri dari: sepaksila, sepakkuda, 

sepakcungkil, menapak, sepakbadek, heading, mendada, menahan, membahu”. Sedangkan 

menurut Slamet S.R. (1994: 153-155) Teknik dasar sepaktakraw antara lain: sepaksila, 

sepakkuda, sepakcungkil, sepaktelapak kaki, lemparan sepakmula. menurut Sulaiman (2004: 

18) untuk dapat bermain sepaktakraw yang baik, seseorang dituntut untuk mempunyai 

kemampuan atau keterampilan dasar bermain yang baik. kemampuan yang dimaksud adalah 

kemampuan dasar bermain sepaktakraw. a. Teknik dasar dalam permainan sepaktakraw 

antara lain : 
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1) Sepaksila 

2) Sepakkura atau Sepakkuda 

3) Sepakbadek atau Sepaksimpuh 

4) Teknik memaha atau main menggunakan paha 

Teknik dasar bermain diatas antara satu dengan lainnya merupakan satu kesatuan yang 

tidak terpisahkan. Tanpa menguasai teknik dasar sepaktakraw permainan ini tidak dapat 

dimainkan dengan baik. Teknik dasar dimiliki dengan baik jika berlatih dengan baik. Namun 

tidak berararti bahwa prestasi sepaktakraw itu hanya ditentukan oleh pemilik teknik dasar 

yang baik saja, faktor-faktor lainpun banyak lagi yang menunjang peningkatan prestasi, 

misalnya : fisik, mental, taktik dan strategi, dan yang lainnya. 

Teknik Dasar Sepaksila 

 

 

 

Menurut Sulaiman (2004: 18), sepaksila adalah menyepak bola dengan menggunakan 

kaki bagian dalam. Sepaksila digunakan untuk menerima dan menguasai bola, mengumpan 

untuk serangan smash dan untuk menyelamatkan serangan lawan. 

Teknik melakukan Sepaksila : 

a) Berdiri dengan dua kaki terbuka berjarak selebar bahu. 
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b) Jarak badan terhadap bola kurang lebih sejauh separuh panjang lengan, jadi badan 

lebih dekat terhadap bola karena kaki pemukul berada dengan posisi seperti orang 

bersila (ditekuk). 

c) Kaki sepak digerakkan melipat setinggi lutut kaki tumpu. 

d) Bola dikenai atau bersentuh dengan bagian dalam kaki sepak pada bagian bawah bola. 

e) Kaki tumpu agak ditekuk sedikit dan badan dibungkukan sedikit. 

f) Kedua tangan dibuka dan di bengkokan pada siku untuk menjaga keseimbangan. 

g) Pergelangan kaki sepak pada waktu menyepak dikencangkan. 

h) Bola disepak ke atas lurus melewati kepala. 

 

 

 

 

PERMAINAN SEPAK TAKRAW 

Pokok Peraturan permainan sepak takraw: 

1.Lapangan ; P:13,42m ; L : 6,10m bebas rintangan setinggi 7,32m garis batas tebal tidak 

boleh lebih dari 3,8cm diukur dari dalam dan garis tengah tebalnya 3,8 cm 

perempat lingkaran jumlahnya nya ada 4 buah yang di buat pada kedua garis tengah dengan 

jari-jari 91 cm dan tebal garis 3,8 cm . Perempat lingkaran ini adalah tempat untuk 

melambungkan bola kepada pemain yang akan melakukan sepak mula ( servis ) lingkaran 

sepak mula dinuat pada kedua bagian lapangan jari-jari 0,31m dan dibuat titik pusat berjarak 

2,44m dari garis belakang dan 3,05 m dari garis sampingan 2.Tiang 

 

http://1.bp.blogspot.com/_-uXBxhmGU6c/SvcIj4wIaQI/AAAAAAAAABw/gzWK6WQ65gQ/s400/lapangan+sepak-raga.bmp
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Dua tiang di pasang sebelah kiri dan kanan tinggi 1,55 m dari lantai penampang tiang 3,8 cm 

jarak tiang dengan garis batas samping lapangan 31 cm 

3.jaring atau net 

terbuat dali nilon untuk membuat net petak lubang 4-5,3 cm panjang 6,71m Lebar 0,72m 

dengan tinggi net 1,55m pada kedua tiang dan 1,524 tinggi net di tengah lapangan. 

4.Bola terbuat dari rotan berlapis 9 atau 11 lilitan yang di anyam bulat lingkaran 41-43 cm 

jumlah lubang 12 berat bola 160-180 gram 

5.Pemain sepak takraw tiap regu terdiri atas 3 orang pemain apit kanan,apit kiri dan tekong 

6.pergantian pemain hanya sekali pergantian pemain tiap regu 

7.Pakaian pemain T shirt celana pendek bersepatu karet 

8.Pemimpin pertandingan seorang wasit (official referee) dan wasit pembantu (service judge ) 

posisi saling berhadapan berseberangan dipinggir lapangan 
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