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KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmat-Nyalah 
Buku Panahan ini dapat diselesaikan. Tujuan penulisan buku ini adalah untuk menambah wawasan 
para pembaca tentang olahraga Panahan. 

Menurut pengalaman penulis selama mengajar di Universitas Pendidikan Ganesha, penulis 
melihat bahwa penguasaan materi dan cara belajar mahasiswa belum sesuai dengan yang diharap-
kan. Orang umumnya baru merasa belajar apabila telah mencatat dan belum memanfaatkan secara 
optimal buku referensi tentang materi tersebut.

Penulis telah berusaha dengan kemampuan yang dimiliki dalam penulisan buku ini, namun 
tentu masih ada kekurangannya. Untuk itu penulis mengharapkan masukan yang konstruktif dari 
pembaca. 

Sebagai akhir kata semoga buku ini bermanfaat dalam rangka meningkatkan kualitas proses 
belajar mengajar dan tidak lupa kami mengucapkan terima kasih, kepada semua pihak yang telah 
membantu penyelesaian buku ajar ini. 

        Singaraja, 14  Nopember 2014

        Penyusun
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KOMPETENSI

Memahami dan mengetahui pengertian, sejarah dan fasilitas Panahan.

IDIKATOR

1. Menjelaskan pengertian Panahan
2. Menjelaskan sejarah Panahan di dunia dan di Indonesia
3. Menjelaskan fasilitas dan perlengkapan Panahan

A. PENGERTIAN PANAHAN 

Panahan (Inggris: Archery) adalah suatu kegiatan menggunakan busur panah untuk menembak-
kan anak panah. Olahraga panahan adalah suatu cabang olahraga yang menggunakan busur 
panah dan anak panah dalam pengaplikasiannya, dimana anak panah dilepaskan melalui lint-

asan tertentu menuju sasaran pada jarak tertentu. Olahraga panahan membutuhkan keahlian atau 
skill tersendiri. Dalam pertandingan memanah, setiap pemain harus mampu melepaskan anak pa-
nahnya tepat mengenai sasaran yang telah ditentukan. Seseorang yang gemar atau merupakan ahli 
dalam memanah disebut juga sebagai pemanah.

Berdasarkan peralatan yang digunakan, olahraga panahan dapat dikelompokkan menjadi dua, 
yaitu instinctive dan non-instinctive atau precision shooting. Instinctive adalah panahan yang tidak 
menggunakan alat bantu bidik (visir) dan busur yang digunakan harus polos. Dalam hal ini, sangat 
dibutuhkan indra perasa yang tinggi dari pemanah agar anak panah tepat mengenai sasarannya. 
Sementara, non-instinctive (precision shooting) adalah panahan yang menggunakan alat bantu bidik 
(visir) untuk membidik.
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B. SEJARAH PANAHAN 

1. Sejarah Panahan Dunia

Panahan awalnya digunakan sebagai alat untuk berburu dan mempertahankan hidup. Namun, kini 
panahan telah terdaftar sebagai cabang olahraga yang dilombakan dalam olimpiade. Tentunya pa-
nahan telah melalui masa yang cukup panjang untuk dapat berkembang menjadi salah satu cabang 
olahraga seperti saat ini. 

Sejarah pasti panahan di dunia sampai saat ini belum jelas. Tidak seorangpun yang mengetahui 
sejak kapan orang mulai memanah. Orang hanya menduga bahwa memanah telah dilakukan ma-
nusia sejak beribu-ribu tahun yang lalu. Terdapat dua kelompok ahli yang mengemukakan dua teori 
yang berbeda, kelompok ahli pertama berpendapat bahwa panah dan busur panah mulai dipakai 
dalam peradaban manusia sejak era mesolitik atau kira-kira antara 5.000-7.000 tahun silam, sedang-
kan kelompok ahli yang kedua berpendapat bahwa panah dan busur panah sudah dipakai sejak era 
paleolitik antara 10.000-15.000 tahun yang lalu. 

Negara pertama yang menganggap panahan sebagai olahraga adalah Inggris. Pada tahun 1676, 
Raja Charless II menggelar perlombaan panahan. Hal tersebut menginspirasi negara-negara lain dan 
mulai mengubah anggapan bahwa panahan tidak hanya dapat digunakan untuk berperang, namun 
juga dapat menjadi suatu olahraga. Pada tahun 1844 di Inggris diselenggarakan perlombaan panahan 
kejuaraan nasional yang pertama dibawah nama GNAS (Grand National Archery Society), sedang-
kan Amerika Serikat menyelenggarakan kejuaraan nasionalnya yang pertama pada tahun 1879 di 
kota Chicago.

2. Sejarah Panahan di Indonesia

Seperti halnya sejarah panahan di dunia, tidak seorangpun yang dapat memastikan sejak kapan ma-
nusia di Indonesia mulai menggunakan busur dan anak panah dalam kehidupannya. Di Indonesia 
organisasi panahan resmi terbentuk pada tanggal 12 Juli 1953 di Yogyakarta atas prakarsa Sri Paku 
Alam VIII dengan nama Perpani (Persatuan Panahan Indonesia). Setelah terbentuk Perpani, pada ta-
hun 1959, Indonesia diterima sebagai anggota FITA (Federation International de Tir A L’arc) dalam 
kongres di Osio, Norwegia. Perpani dalam perkembangannya selalu berusaha dan berhasil meng-
ikuti kejuaraan dunia karena pemanah Indonesia selalu melatih teknik panahannya. Kejuaraan nasio-
nal pertama sebagai perlombaan yang terorganisir di Indonesia, baru diselenggarakan pada tahun 
1959 di Surabaya.

Dengan diterimanya Indonesia sebagai anggota FITA pada tahun 1959, maka pada waktu itu 
di Indonesia selain dikenal jenis panahan tradisional (ronde tradisonal) dengan ciri-ciri menembak 
dengan gaya duduk dan instinctive, juga dikenal pula jenis ronde FITA yang merupakan jenis ronde 
internasional, yang menggunakan alat-alat bantuan luar negeri yang lebih modern dengan gaya me-
nembak berdiri. Selain itu, dengan menjadi anggota FITA terbuka peluang bagi pemanah Indonesia 
untuk mengikuti pertandingan kelas internasional.


