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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Animasi 

Menurut Thomas & Johnson (1981) animasi merupakan gambar sekuensial dari 

runtutan aksi yang diproyeksikan ke layar dengan kecepatan yang tetap. Lebih 

lanjut ia menjelaskan bahwa dengan animasi, seorang artis dapat menangkap 

gerakan dan aksi dari mahluk hidup (hlm. 13-14). 

2.1.1.1. 12 Prinsip Animasi 

Menurut Thomas & Johnson (1981) dalam bukunya menjelaskan, bahwa untuk 

menghasilkan rangkaian gambar animasi agar terlihat hidup dan bagus di mata 

penonton, maka dalam pembuatannya harus mengacu ke dalam 12 prinsip dasar 

animasi. Prinsip-prinsip dasar itu adalah: 

1. Squash & Stretch 

Ketika sebuah benda atau objek bergerak, maka akan ada sebuah 

deformasi bentuk yang ditekankan dalam gerakan tersebut. Dalam dunia 

nyata, hal ini tidak mungkin terjadi pada benda atau objek yang kaku 

seperti batu, namun untuk benda yang lentur seperti karet dan daging dapat 

berubah bentuknya saat terjadi pergerakan. 

2. Anticipation 

Untuk menyampaikan sebuah gerakan kepada penonton agar dapat 

dimengerti, diperlukan sebuah persiapan dan perencanaan bagaimana 

gerakan tersebut akan berjalan. Biasanya persiapan tersebut adalah 
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ancang-ancang atau antisipasi dari gerakan berlawanan arah yang terjadi di 

dalam sebuah sekuens gerakan. 

3. Staging 

Untuk menggambarkan suasana dalam gambar agar terlihat lebih jelas 

agar pesan dapat tersampaikan dengan baik, diperlukan penempatan yang 

berkaitan dengan pengambilan gambar dan pemilihan sudut kamera. 

4. Straight Ahead Action & pose to Pose 

Dalam pembuatan pergerakan animasi, ada 2 pendekatan utama. Yang 

pertama adalah Straight Ahead. Straight Ahead adalah cara penggambaran 

sebuah runtutan adegan gerakan yang digambar dari awal terjadinya 

pergerakan hingga akhir tanpa menggunakan gerakan kunci atau keyframe 

terlebih dahulu. Yang kedua adalah Pose to Pose. Pose to Pose adalah 

pendekatan dimana sang animator membuat terlebih dahulu gerakan-

gerakan kunci atau keyframe yang dibutuhkan dalam gerakan di sebuah 

adegan.  Straight Ahead lebih cocok diterapkan untuk animator yang 

bekerja sendiri, sedangkan Pose to Pose digunakan untuk tim produksi 

yang memiliki banyak animator. 

5. Follow Through & Overlapping Action 

Follow Through digunakan untuk mengakhiri sebuah gerakan agar tampak 

halus dan memberikan kesan yang mendalam dalam pergerakan tersebut. 

Sedangkan Overlapping Action adalah pemberian jeda sesaat atau 

menghentikan suatu gerakan dan menghubungkannya dengan gerakan 

selanjutnya. Biasanya prinsip ini digunakan untuk benda yang memiliki 
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karakteristik lentur untuk menggambarkan bahan utama pembuat benda 

tersebut. 

6. Slow In & Slow Out 

Pengaturan jarak antar frame in-between diantara keyframe yang 

disesuaikan dengan timing dan besarnya gaya yang terjadi di dalam 

gerakan tersebut. Slow In digunakan untuk menunjukkan perlambatan 

yang terjadi dengan menambah lebih banyak frame in-between sedangkan 

Slow Out digunakan untuk menggambarkan percepatan dengan 

mengurangi atau hanya menggunakan sedikit frame in-between tergantung 

dari gaya dan kecepatan yang terjadi. 

7. Arcs 

Sebuah gerakan yang terlihat natural, jika diberikan garis imajiner, akan 

menampakkan sebuah kurva. Kurva inilah yang akan membuat gerakan 

terlihat natural dan realistis. 

8. Secondary Action 

Pada sebuah gerakan yang terjadi, pasti ada gerakan-gerakan lain yang 

terjadi atau gerakan sekunder akibat dari gerakan utama. Seperti ketika 

kita berlari, tidak hanya kaki saja yang bergerak, tapi gerakan-gerakan 

juga terjadi pada tangan, rambut kepala dan bagian-bagian lain dari tubuh 

yang membentuk gerakan secara keseluruhan. 

9. Timing 

Kunci dari pergerakan dalam animasi adalah Timing. Dengan penempatan 

waktu yang tepat, maka sebuah gerakan dalam animasi dapat 
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menyampaikan maksudnya dengan jelas dan baik. Timing juga diperlukan 

untuk merepresentasikan berat dan materi penyusun sebuah benda. 

10. Exaggeration 

Dengan melebih-lebihkan pada gesture, ekspresi dan gerakan yang terjadi, 

maka penonton dapat melihat situasi yang terjadi dalam animasi tanpa 

harus menebak terlebih dahulu apa yang terjadi. 

11. Solid Drawing 

Animator harus bisa menggambar suatu karakter atau benda dengan solid, 

yang berarti sebuah karakter atau benda harus tampak sama dari semua 

sudut pandang, posisi, jarak, maupun perspektif. 

12. Appeal 

Untuk menarik penonton dan memberikan kesan yang mendalam pada 

suatu karakter diperlukannya daya tarik yang kuat dari karakter tersebut 

(hlm. 47-69) 

2.1.2.1. Rotoscoping 

Bratt (2011) menyebutkan bahwa rotoscoping merupakan teknik dalam 

pembuatan animasi yang menggunakan panduan berupa video rekaman sebagai 

panduannya (hlm. 1-2). DiMartino & Konietzko (2010) dalam proses perancangan 

“Avatar: The Last Airbender”, membuat sketsa pensil rotoscoping dari referensi 

kungfu agar dapat menghasilkan animasi para bender dengan halus dan bagus 

(hlm. 25). 
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Gambar 2.1. Rotoscoping gerakan para bender dalam animasi Avatar: The Legend 

of Aang 
(Sumber: Nickelodeon Avatar : The Last Airbender – The Art of Animated Series, 2010) 

 

2.2. Koreografi Pertarungan 

Kreng (2008) menjelaskan bahwa koreografi pertarungan adalah seni membuat 

konflik fisik yang direncanakan untuk meyakinkan penonton dengan tujuan untuk 

menghibur. Koreografi yang baik setiap adegannya harus dibuat seakan-akan hal 

tersebut terjadi di depan mata penonton dan membuat hasil akhirnya tidak dapat 

ditebak namun tersampaikan dengan baik kepada penonton. Untuk menghasilkan 

koreografi pertarungan yang baik, diperlukan beberapa hal yang harus ada di 

dalamnya, yaitu:  

1. Cerita 

Agar adegan pertarungan dapat efektif, diperlukan cerita dan motivasi 

yang bisa diterima penonton untuk melatarbelakangi terjadinya konflik 

fisik. Adegan pertarungan itu sendiri merupakan sebuah cerita di dalam 

cerita, dan karenanya, adegan pertarungan biasanya memiliki 3 struktur, 

yaitu: setup, conflict, dan resolution. Setup memberikan alas an 

dimulainya pertarungan, conflict di bagian tengah, dan resolution yang 
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memberikan akhir yang memuaskan. Tanpa ketiga elemen tersebut, 

pertarungan tidak akan bisa menjadi bagian dari cerita. 

2. Tarian 

Dalam koreografi pertarungan, ada semua elemen dasar dari tarian. Ada 

langkah, ritme, kooperasi dan timing dari rangkaian gerakan yang sudah 

direncanakan sebelumnya. Kata ‘koreografi’ itu sendiri sering digunakan 

untuk menjelaskan perencanaan dan pengaturan dari gerakan tari maupun 

teknik pertarungan. 

3. Akting 

Karakter yang menampilkan adegan pertarungan harus beraksi dengan 

menunjukkan emosi, biasanya melalui gesture atau non-verbal agar 

penonton dapat mengerti motivasi dan sikap dari karakter dalam bertindak. 

Bergantung pada kebutuhan di dalam sebuah cerita, emosi itu sendiri dapat 

bervariasi mulai dari ketidak berdayaan sampai humor, amarah dan semua 

emosi lainnya. Emosi dapat menghubungkan penonton secara emosional 

dengan adegan karena penonton dapat membaca perasaan dari sebuah 

karakter tanpa jeda di dalam narasi dari adegan pertarungan dan cerita.  

4. Gaya Bertarung 

Dengan pemilihan gaya bertarung yang tepat, karakter dapat menunjukkan 

karakteristik personal yang menonjol dalam cerita. Gaya bertarung juga 

ditentukan dari genre yang dipakai dalam film, gaya bertarung yang 
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menunjukkan luka hingga berdarah-darah tidak akan cocok dengan genre 

film yang ditujukan untuk anak-anak. Pertarungan juga harus 

menunjukkan strategi atau agenda yang unik untuk setiap karakter. 

Perbedaan kemampuan bertarung terkadang dapat menghasilkan akhir 

yang dapat ditebak kecuali karakter yang lebih lemah mendapatkan 

semacam keberuntungan. Namun terkadang adalah ide yang bagus untuk 

memasangkan karakter yang sangat berbeda satu dengan yang lain namun 

berpotensi seimbang untuk membuat penonton menebak hasil pertarungan. 

5. Spectacle 

Saat menonton, para penonton sering mengharapkan adanya spectacle atau 

rintangan yang dihadapi dan dilalui oleh karakter yang akan menunjukkan 

sesuatu yang menakjubkan atau tidak terduga pada akhir pertarungan. 

6. Properti 

Peralatan yang digunakan untuk membantu karakter dapat membuat 

adegan pertarungan menjadi unik dan semakin menarik. Peralatan yang 

dimaksud seperti senjata, benda yang diayunkan atau dilempar maupun 

benda yang tertimpa karakter saat terjatuh merupakan bagian dari properti. 

Environtment dimana pertarungan berlangsung juga dapat menjadi 

properti dan menjadi bagian unik dari adegan pertarungan. 
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7. Kamera 

Sudut pengambilan kamera sangat penting dalam adegan pertarungan dan 

dapat dengan mudah dilewatkan. Pengambilan sudut kamera harus dapat 

menunjukkan setiap gerakan dengan jelas sehingga penonton dapat 

merasakan adegan pertarungan dengan jelas. 

8. Editing dan Kontinuiti 

Proses editing dapat menentukan dan mengubah secara drastis suasana, 

tempo, dan ritme dari apa yang sudah dikoreografikan. Diperlukan juga 

sebuah kontinuiti antar shot agar penonton tidak bingung atau kebosanan 

dan mengerti dengan apa yang dilakukan oleh karakter. 

9. Audio 

Adegan pertarungan akan nampak lebih nyata dan bagus apabila didukung 

dengan musik dan foley yang bagus. Dengan foley yang bagus dan 

penempatan yang benar, adegan yang ditampilkan akan nampak lebih 

nyata dan bagus. Musik juga dapat mengatur suasana dan tempo dari 

adegan pertarungan yang nantinya menuju ke adegan utama dalam cerita. 

10. Special Effect 

Dengan Special Effect, kontak fisik antar karakter dapat diperlihatkan 

lebih realistis atau lebih memanjakan mata penonton sehingga tampak 

lebih menarik (hlm. xx-xxvi).  
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2.2.1. Struktur Adegan Pertarungan  

Adegan pertarungan dapat dibagi menjadi 3 bagian terpisah yaitu awal (lead up), 

tengah (konflik) dan akhir (epilogue) serta berfungsi sebagai bentuk narasi dari 

ekspresi dalam cerita. Pembagian di dalam adegan pertarungan adalah sebagai 

berikut: 

a. Lead Up 

Lead Up adalah adegan yang terjadi sesaat sebelum kontak fisik dimulai. 

Alasan mengapa sebuah pertarungan terjadi harus menjawab 3 pertanyaan: 

Siapa yang bertarung? Kenapa mereka bertarung? dan Dimana mereka 

bertarung? 

b. Kontak Fisik/Konflik 

Konflik dibagi menjadi 3 bagian: babak pertama, kedua dan ketiga. Dalam 

3 babak ini, beberapa elemen cerita biasanya diperlihatkan secara non-

verbal dengan elemen beladiri/pertarungan yang mendorong konflik dan 

cerita maju sambil menjaga perhatian penonton. Babak pertama 

menjelaskan tujuan karakter lewat ekspresi non-verbal fisik dari konflik 

dengan lawan karakter sebagai akibat dari lead up (adegan dan kejadian 

sebelumnya yang belum/tidak terselesaikan hingga titik ini). Di babak 

pertama, karakter mengumpulkan informasi penting dari musuhnya sambil 

mencoba untuk mengukur kemampuan lawan.  

Babak kedua menggunakan apa yang sudah dibentuk di babak 

pertama untuk meningkatkan konflik dalam cerita, emosi dan koreografi. 
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Babak kedua menunjukkan usaha untuk mencapai tujuan yang dimiliki 

oleh karakter. Karakter akan menerapkan atau mengubah strategi, karena 

karakter sudah lebih familiar dengan lawan yang membuat pertarungan 

menjadi lebih intens. 

Babak ketiga adalah saat dimana pertarungan berakhir. Tergantung 

dengan adegan pertarungannya, babak ketiga biasanya lebih serius dan 

berat dibandingkan dengan 2 babak sebelumnya. Dalam babak ini, adegan 

bisa mengungkapkan sebuah twist dari cerita dan mengirimnya ke arah 

lain yang penonton tidak harapkan/kira. Twist akhir ini terjadi dekat atau 

saat klimaks pertarungan yang tidak diantisipasi penonton namun tetap 

mungkin terjadi. Di dalam klimaks pertarungan, karakter juga dapat 

merasakan kekalahan, biasanya terjadi saat karakter kalah dan lawan 

mengalahkannya, dan karakter akan memberikan 1 perlawanan akhir.  

c. Epilogue  

Akhirnya setelah pertarungan selesai, permasalahan sebelumnya dalam 

cerita menemukan penyelesaian, menaikkan situasi dan/atau semakin 

menyulitkan karakter dan merumitkan permasalahan cerita dengan 

membuat lebih banyak masalah, membuat drama menjadi lebih rumit. 

2.3. Pencak Silat 

Draeger (2001) Kamus bahasa Indonesia mengartikan pencak/pentjak sebagai 

“sistem beladiri” dan silat sebagai “untuk menangkis.” Beberapa menganggap 

kata pencak sebagai seni dan silat adalah budaya fisik. Dalam konotasi 
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Minangkabau, menyamakan pencak sebagai “gerakan terampil tubuh dalam 

variasi beladiri” dan silat sebagai “aplikasi pertempuran dari pencak.” Pengartian 

lainnya juga ada, namun semua setuju kalau silat tidak bisa ada tanpa pencak dan 

pencak tanpa silat tidak mempunyai tujuan (hlm. 32). 

2.3.1. Sejarah Singkat Pencak Silat 

Chamber & Alexander (2008) dalam bukunya menjelaskan bahwa pada awalnya 

pencak silat berkembang dari abad ke-8 masehi, sebuah sistem beladiri 

dikembangkan dan digunakan di Kepulauan Riau. Sistem beladiri ini sangat kasar 

tapi dipengaruhi oleh banyak kebudayaan di Asia dan menyebar sebagai seni 

beladiri Indonesia. Penduduk Minagkabau mengambil sistem beladiri ini dan 

mengambangkannya menjadi gaya Indonesia yang berbeda dari sebelumnya. 

Salah satu kerajaan besar pertama, kerajaan Sriwijaya di Sumatra, sejak abad 14-

17 masehi memperluas kekuasaannya yang juga berakibat dengan menyebarnya 

pencak silat. 

Kemudian pada abad 17 masehi di pulau Jawa, penduduknya 

mengembangkan berbagai macam senjata dan seni beladiri yang mencapai 

kesempurnaan teknis pada masa kerajaan Majapahit. Pada awalnya pencak silat 

hanya secara eksklusif dipelajari oleh bangsawan Indonesia namun perlahan 

rakyat bisa juga dapat belajar yang berakibat pada semakin berkembangnya 

pencak silat sampai ke tingkatan tertinggi efisiensi (hlm. 11-13). Dari begitu 

banyaknya perguruan dan aliran-aliran dalam pencak silat, maka dibentuklah 

badan organisasi yang menaungi yang bernama Ikatan Pencak Silat Indonesia atau 

disingkat IPSI pada tahun 1948.  
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Gambar 2.2. Logo IPSI 

(Sumber: https://lh3.googleusercontent.com/cDI6mKMSNbx2hTRhRW_SIopIxjPvYOWdvrKFcf-

O7XLj6OjszxCe8GMHWJg888GXyQ=h900) 

Badan ini dibentuk untuk menyatukan para pejuang silat setelah masa 

proklamasi kemerdekaan serta badan penyelenggara kompetisi olahraga dan 

pendidikan pencak silat (“IPSI, Hari ini, 63 Tahun yang Lalu”, 2011). 

2.3.2. Teknik Pencak Silat  

Chambers & Alexander (2008) lebih lanjut menjelaskan bahwa pencak silat 

merupakan seni bertahan baik dari lawan bersenjata maupun tangan kosong, 

namun berpegang pada prinsip “pertahanan yang terbaik adalah menyerang”, 

tergantung bagaimana situasi yang terjadi dalam penggunaan teknik pencak silat. 

Pencak silat dapat dibeda-bedakan secara jelas dengan melihat postur awal atau 

kuda-kuda dasarnya karena tiap aliran memiliki kuda-kuda dan teknik yang 

berbeda namun mirip. Aliran-aliran pencak silat ini dalam gerakan dan tekniknya 

sangat dipengaruhi dengan medan alam dimana aliran tersebut berkembang. 

Pembagian berdasarkan daerah dapat dibagi menjadi 4 area, yaitu: 

2.3.2.1. Sumatra 

Dominan pada gerakan kaki dan teknik langkah. 
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Gambar 2.3. Kuda-kuda dasar Silat Harimau 

 (Sumber: Pentjak-Silat: The Indonesian Fighting Art Martial Arts Self Defense, 1972) 

 

a. Harimau: Berkembang di daerah yang licin dan tidak rata, membuat 

kuda-kuda dan teknik yang digunakan banyak melibatkan gerakan 

membungkuk atau jongkok serta menyerupai harimau. 

 

Gambar 2.4. Kuda-kuda dasar Silat Kumango 
(Sumber: Pentjak-Silat: The Indonesian Fighting Art Martial Arts Self Defense, 1972) 

  

b. Kumango: Berkembang di daerah berpasir membuat postur kuda-

kudanya tegap dan teknik yang dipakai memancing musuh untuk lengah 

dengan gerakan yang hati-hati dan pelan namun dapat menyerang dengan 

cepat.  
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Gambar 2.5. Kuda-kuda dasar Silat Patai 

(Sumber: Pentjak-Silat: The Indonesian Fighting Art Martial Arts Self Defense, 1972) 

c. Patai: Berkembang di daerah Bukittinggi, membuatnya memiliki 

gerakan-gerakan menyerupai tarian dan selalu berusaha untuk 

menjaga posisinya lebih tingi dari lawannya.  

 

Gambar 2.6. Kuda-kuda dasar Silat Baru 

(Sumber: Pentjak-Silat: The Indonesian Fighting Art Martial Arts Self Defense, 1972) 

d. Baru: berkembang di daerah Padang yang sebagian besar pesisir 

pantai membuat postur dan tekniknya dapat beradaptasi dengan segala 
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medan alam. Namun mayoritas gerakannya adalah gerakan kuncian dan 

tiba-tiba. 

2.3.2.2. Jawa  

Dominan gerakan tangan dan kuncian lengan. 

 

Gambar 2.7. Kuda-kuda dasar Silat Cimande 

(Sumber: Pentjak-Silat: The Indonesian Fighting Art Martial Arts Self Defense, 1972) 

a. Cimande: Berkembang di daerah pegunungan, membuat postur kuda-

kudanya tidak terlalu tegak dibandingkan dengan aliran lain di pulau 

Jawa. Gerakan dan tekniknya sangat hati-hati untuk menghindari  

 
 

Gambar 2.8. Kuda-kuda dasar Silat Mustika Kwitang 
(Sumber: Pentjak-Silat: The Indonesian Fighting Art Martial Arts Self Defense, 1972) 
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b. Mustika Kwitang: Berkembang di daerah Jakarta dan sekitarnya focus 

pada serangat yang kuat dan keganasan serangan balasan. Postur kuda-

kuda dan teknik yang dramatis dapat menghantarkan ledakan tenaga yang 

jika terkena, dapat menundukkan lawan. 

 

Gambar 2.9. Kuda-kuda dasar Silat Tjingkrik 
(Sumber: Pentjak-Silat: The Indonesian Fighting Art Martial Arts Self Defense, 1972) 

c. Tjingkrik: Terinspirasi dari gerakan monyet liar, yang didominasi 

dengan sistem gerakan tangan dan lengan. Tjingkrik memiliki postur 

kuda-kuda yang unik dan sangat akrobatik yang mengincar tenggorokan 

dan selangkangan secara tiba-tiba. 
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Gambar 2.10. Kuda-kuda dasar Silat Setia Hati 
(Sumber: Pentjak-Silat: The Indonesian Fighting Art Martial Arts Self Defense, 1972) 

d. Setia Hati: Berkembang di daerah Jawa Tengah, didesain untuk 

melakukan serangan balasan dengan tangan dan lengan serta tendangan 

keras yang tidak terduga. 

 

Gambar 2.11. Kuda-kuda dasar Silat Perisai Diri 
(Sumber: Pentjak-Silat: The Indonesian Fighting Art Martial Arts Self Defense, 

1972) 

e. Perisai Diri: Berkembang di daerah Jawa Timur, memiliki gerakan paling 

staccato dibandingkan dengan semua aliran Pencak Silat lainnya. 
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Gerakannya yang mendadak dimungkinkan dengan posisi kuda-kudanya 

yang tegak ke atas sehingga bias menghasilkan teknik serta gerakan 

bertahan yang efektif.  

2.3.2.3. Madura 

a. Pamur: Aliran ortodoks dari Madura mengambil tekniknya sebagian 

besar dari Kepulauan Riau dan dari Minangkabau serta Aceh. Pamur 

dengan sekatan menghindari serangan dan secara bersamaan melantarkan 

serangan balasan. 

 

Gambar 2.12. Kuda-kuda dasar Silat Pamur 
(Sumber: Pentjak-Silat: The Indonesian Fighting Art Martial Arts Self Defense, 1972) 
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2.3.2.4. Bali 

 

Gambar 2.13. Kuda-kuda dasar Silat Bhakti Negara 
(Sumber: Pentjak-Silat: The Indonesian Fighting Art Martial Arts Self Defense, 1972) 

a.  Bhakti Negara: Gerakan yang efisien adalah kunci dari aliran ini. 

Gerakan menghindar dilakukan dengan cara yang cerdik dan tidak 

terduga baik dengan tangan tertutup ataupun terbuka (hlm. 48-59). 

2.3.3. PSTD  

 

Gambar 2.14. Logo Pencak Silat Tenaga Dasar Indonesia 
(Sumber: https://twitter.com/pstdrantingupi) 

Pencak Silat Tenaga Dasar, atau biasa disebut PSTD, merupakan salah satu 

perguruan silat di Indonesia. Pada awalnya berdiri dengan nama Kateda Indonesia 
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pada tahun 1980-an, hingga pada tanggal 2 Juni 1991 berdasarkan Rakernas-1, 

agar lebih mencerminkan jati diri sebagai suatu perguruan Pencak Silat, nama 

Kateda Indonesia (Kesatuan Aliran Tenaga Dasar) dirubah menjadi Perguruan 

Pencak Silat Tenaga Dasar Indonesia, disingkat Perguruan PSTD Indonesia. 

PSTD Indonesia adalah suatu perguruan yang mempelajari suatu ilmu 

dengan berintikan penggabungan antara pernafasan dan konsentrasi sehingga 

menghasilkan suatu bentuk kekuatan pada tubuh manusia. PSTD memperkuat 

ilmu dan teknik beladirinya dengan tenaga dasar (TD) yaitu tenaga alamiah dan 

utama yang terdapat dalam diri manusia yang menjadi dasar bagi pengambangan 

tenaga lainnya untuk membina kesegaran, kekuatan, ketangkasan dan ketahanan 

fisik. Tenaga dasar juga bermanfaat untuk kesehatan tubuh manusia. 

Yang utama dari ilmu beladiri ini adalah pertahanan. Tidak memupuk 

ambisi menyerang yang berarti memancarkan beladiri yang sebenarnya yaitu 

membela diri untuk tetap mampu berdiri tegak tanpa merasa sakit ataupun luka 

yang dapat membahayakan tubuh. Tenaga dasar didedikasikan untuk menciptakan 

persaudaraan dan kedamaian, sesuai dengan moto PSTD Indonesia, yaitu 

kesehatan, beladiri, dan kedamaian. 

2.3.3.1. Tingkatan Sabuk  

Sistem sabuk yang digunakan di PSTD mengikuti sistem sabuk yang telah umum 

dikenal yaitu: 

a. Putih: merupakan tingkatan dasar. Pada tingkatan ini latihan difokuskan 

pada penguasaan gerakan dasar, tepisan, jurus 1 dan TD perut. 
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b. Kuning: tingkatan kedua. Pada tingkatan ini merupakan lanjutan dari 

sabuk putih, dimana latihan difokuskan pada jurus 1-3, TD dada, TD 

hulu hati dan TD punggung. 

c.  Hijau: tingkatan ketiga. Pada tingkatan ini, latihan mulai fokus pada 

pernafasan. Dimana seiring latihan pada tingkat sebelumnya, maka 

terdapat peningkatan fisik dan stamina. Pada tingkatan ini materi yang 

perlu dikuasai yaitu jurus 1-6, half lock, TD tangan, TD kaki serta 

pengerahan jurus 1-3. 

d. Biru: pada tingkatan sabuk biru, pengembangan dari sabuk hijau, 

latihan pernafasan fokus pada TD full lock. Full Lock merupakan 

kuncian pernafasan penuh mulai dari kaki, perut, hulu hati, dada, 

punggung dan tangan. 

e. Coklat: pada tingkatan coklat latihan difokuskan pada peningkatan 

kualitas TD, dimana dilatih dengan teknik pernafasan "Kunci TD-1", 

refleks TD, penguasaan jurus 1-9, serta pengerahan jurus 1-6. 

f. Coklat Strip: merupakan tingkatan di atas sabuk coklat, pada tingkatan 

ini latihan difokuskan pada peningkatan kualitas TD. 

g. Hitam: Pada tingkatan ini latihan fokus pada TD leher dan kepala, 

teknik penyembuhan. Pada PSTD, tingkatan hitam bukanlah pelatih, 

melainkan asisten pelatih. 
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Di atas sabuk hitam adalah tingkatan Pelatih 1-6, dengan seragam hitam (untuk 

tingkatan putih-hitam memakai seragam putih), memiliki nomor romawi sesuai 

dengan tingkatan pelatih di lengan kiri, serta sabuk hitam dengan tambahan garis 

merah ditepi (I-III) dan ditengah sabuk (IV-VI), diatas pelatih 6 adalah tingkatan 

Grandmaster, yang hanya ada 1 orang (“Pencak Silat Tenaga Dasar Indonesia”, 

2015). 
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