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Peraturan Status Amatir:
Petunjuk Singkat Bagi Atlit Golf Amatir
Referensi “R&A Rules on Amateur Status” dan “Decision on The Rules of Amateur Status”

Pembukaan

Tidak disadari bahwa Peraturan Status Amatir menjadi semakin penting.

Semakin tingginya level kompetisi dalam event amatir di tanah air menuntut pegolf/atlit golf 
amatir untuk tetap menjaga Status Amatirnya, bila ia tidak ingin digugurkan karena pelanggaran 
Peraturan Status Amatir. 
Banyak atlit golf Indonesia yang melanjutkan pendidikan ke luar negeri atas prestasinya di Golf 
juga dituntut untuk mengerti Peraturan Status Amatir, disebabkan penerapannya yang sangat 
serius dinegara lain seperti Amerika Serikat. 

Pemahaman yang kurang akan Peraturan Status Amatir dapat menyebabkan pelanggaran yang 
tidak disadari sehingga atlit golf bisa kehilangan status amatirnya. Hal ini akan sangat 
merugikan bagi para atlit golf tersebut.

Berikut adalah beberapa hal yang dapat dijadikan petunjuk singkat dalam menghindari 
pelanggaran yang tidak diinginkan atas Peraturan Status Amatir.

Petunjuk ini berlaku bagi seluruh pegolf amatir namun ada beberapa pengecualian dalam 
petunjuk ini bagi yang berlaku bagi pegolf Junior dan pegolf amatir non-prestasi.

Atlit Golf Amatir yang ingin mempertahankan Status Amatir TIDAK BOLEH:

1. mendaftar untuk menjadi pegolf profesional.
2. mendaftar pada kompetisi untuk Profesional dalam level apapun tanpa melepaskan haknya 

atas hadiah uang.
3. bermain golf untuk hadiah uang (kecuali hole in one)
4. menerima pembayaran atau kompensasi dari memberikan pengajaran dalam permainan golf 

(kecuali program yang disetujui oleh PGI atau pegolf amatir tersebut merupakan bagian dari 
institusi pengajaran tsb).

5. menerima hadiah barang dengan nilai lebih dari £500 (kecuali hole in one)
6. menggunakan namanya atau identitasnya untuk promosi atau menjual sesuatu.
7. memasang iklan pada golf bagnya, penutup bag atau bag cover selain dari nama pabrik dari 

item tersebut dan/atau namanya sendiri.
8. menerima insentif dalam kompetisi golf seperti makanan gratis, pendaftaran gratis, yang 

tidak diberikan pada competitor lainnya.
9.    menerima pembayaran untuk bermain dalam kompetisi golf dari siapapun selain dari 

anggota keluarga atau wali sahnya, kecuali dana tersebut disetujui dan dibayarkan oleh PGI.
10.  menerima keanggotaan kehormatan atau keanggotaan dengan rate lebih rendah, sebagai 

daya Tarik untuk bermain untuk club tersebut.
11.  bertindak dengan kelakuan yang merugikan permainan amatir termasuk judi golf, yang 

bertentangan dengan tujuan dan semangat dari Peraturan.



Atlit Golf Amatir yang ingin mempertahankan Status Amatirnya BOLEH:

1. membuat kontrak dengan pihak ketiga, asalkan usianya sudah 18 tahun, tidak menerima 
bayaran atau keuntungan finansial. Semata-mata untuk masa depannya sebagai pegolf 
profesional.

2. bekerja sebagai penjaga toko golf  bersama pegolf professional, selama ia tidak melanggar 
Peraturan dalam bentuk apapun.

3. bekerja sebagai kedi, admin golf atau pekerja di lapangan golf.
4. bermain dalam kompetisi golf untuk Profesional Tour selama ia melepaskan haknya atas 

hadiah uang sebelum permainan.
5. mengikuti sweepstake (jackpot).
6. memberikan pengajaran permainan golf secara sukarela.
7. menerima hadiah barang dengan nilai kurang dari £500.
8. menerima perlengkapan secara gratis dari pabrikan, selama tidak beriklan.
9.    membubuhkan namanya pada golf bagnya sebagai tambahan dari nama pabrikan bag 

tersebut.
10.  menerima makanan dan minuman gratis dan fasilitas gratis lainnya dari kompetisi golf, 

selama hal itu juga diberikan pada semua kompetitor.
11.  menerima dukungan finansial dari anggota keluarga.
12.  menerima tanggungan biaya selama bermain dalam even tim.
13.  menerima bantuan financial untuk keikutsertaaan dalam even individu selama dana tersebut 

disetujui dan dibayarkan oleh PGI.g
14.  menerima tanggungan biaya untuk keikutsertaan dalam kompetisi dalam membantu 

kegiatan sumbangan yang terkenal.
15.  menerima beasiswa golf bila ketentuan dan kondisinya disetujui oleh PGI.
16.  menerima bantuan atau dana untuk membantu biaya golf selama dana tersebut disetujui dan 

dibayarkan oleh PGI.
17.  menerima biaya untuk nafkah hidup, selama dana tersebut disetujui dan dibayarkan oleh 

PGI.
18.  bermain dalam kompetisi dimana hadiah uang atau equivalentnya diberikan sebagai 

sumbangan, selama even tersebut disetujui oleh PGI. 

Akhir Kata

Petunjuk singkat ini tidak mencakup seluruh aspek dalam Peraturan Status Amatir.
Dimana ada keragu-raguan dalam mengambil tindakan, agar dikonsultasikan ke PGI bidang 
Peraturan.

Bidang Peraturan PBPGI


