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PPIA SOCCER LEAGUE
Season Preview - Foreword

Bang bol adalah tokoh fiktf 
belaka, kreasi otak-otak kreatif 
dari pencinta sepak bola di 
Brisbane. Bang Bol akan me-
nemani pembaca dengan 
prediksi prediksi jenaka selama 
musim PPIA Soccer League 
2013.

Selamat datang para pejuang sepakbola Indonesia di 
Queensland!! Kami atas nama panitia PSL 2013 (PPIA Soccer 
League 2013) berterima kasih atas kesediaan teman teman un-
tuk mengikuti dan juga meramaikan acara olahraga Indonesia 
terbesar di Queensland. 
PPIA Soccer League ini diadakan setiap tahun oleh PPIA yang 
bertujuan tidak hanya menyalurkan hobi olahraga khususnya 
sepakbola, tetapi juga sebagai ajang bertemu dan berkumpul 
dengan sesama orang Indonesia di Queensland. Di acara ini 
selain kompetisi sepakbola, ada juga bermacam macam jua-
lan dan jajanan sehingga bisa mengobati rasa rindu kita akan 
tanah air. 
Akhir kata, semoga dengan kelangsungan acara PSL2013 ini, 
kita tetap bisa menjalin silaturahmi dengan sesama orang In-
donesia. Selamat berjuang kepada tim-tim yang telah berani 
untuk menghadapi ganasnya dan ketatnya kompetisi PSL2013. 
Tetap junjung tinggi sportivitas dan jangan lupa, bersenang-sen-
ang. Best of luck for you guys! 

Adrian Ramadhani & Dax Khashyogie
Project Officer PSL 2013
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PPIA SOCCER LEAGUESeason Preview - 2012/2013 Review

Strikers merupakan juara bertahan pada musim lalu. Kekua-
tan ini sudah tidak diragukan sejak awal musim 2012 dimulai. 
Dengan sejarah yang melekat pada tim ini membuat Strikers 
menjadi kubu yang sangat disegani oleh tim-tim lawan. Materi 
pemain dari Strikers sudah tidak diragukan lagi dengan kehad-
iran Elang Rahmat sebagai penyerang dan kapten tim yang 
berhasil membuat Strikers selalu memasuki putaran final dari 
kompetisi PPIA Soccer League.

Tim yang sudah digadang-gadangkan menjadi rival berat dari 
Strikers menjadi kenyataan di musim 2012 lalu. BJFM menjadi 
finalis yang kompetitif dalam usahanya untuk merebut gelar 
juara bertahan dari Strikers. Tim ini dipunggawai oleh Fatthan 
Sinergy yang menjadi ‘Rock at the Back’ dari tim BJFM. Sayang 
sekali usaha mereka tahun lalu harus terhenti di laga final.

Tim debutan yang dianggap underdog ternyata dapat berbic-
ara banyak di ajang PPIA Soccer League musim lalu. Dengan 
menempati posisi ketiga menjadikan prestasi yang gemilang 
bagi Replique, walaupun 2012 menjadi tahun perdana mere-
ka memasuki liga. Rocky dan Willy menjadi perpaduan yang 
bersinergi untuk mengisi lini depan dari Replique yang dapat 
menambah daya gempur dari tim.



PPIA SOCCER LEAGUE
Season Preview - Team Preview

BJFM

Gator
Hilangnya beberapa pilar mereka tahun lalu, memak-
sa tim yang dibekali dengan defensive line yang kokoh 
ini untuk mendatangkan banyak pemain baru tahun ini.  
Tim berlogo buaya ini akan tampil tanpa pemain asing 
pada musim 2013 mendatang. Absennya pemain asing 
di tim ini, tidak menepis fakta bahwa Gator merupakan 
kompetitor yang tangguh di kompetisi ini. Peningkatan 
performa tim ini pada setiap musimnya menjadikan satu 
dari banyak hal yang perlu dipertimbangkan oleh tim la-
wan.  Kita saksikan saja perjuangan gator pada musim ini!

BJFM yang merupakan singkatan dari “Brisbane Jakarta 
Football Men” menjadi pesaing yang sangat kompetitif, 
yang sudah di buktikan dua tahun berturut-turut men-
jadi finalis dari PPIA Soccer League, dengan absen nya 
tim strikers yang merupakan juara bertahan selama 7 
musim berturut-turut, menjadikan banyak dari pemain 
Stikers yang hijrah ke tim lain, salah satunya BJFM. Den-
gan adanya suntikan pemain dari strikers menjadikan 
tim yang menarik untuk disaksikan di ajang PPIA Soccer 
League.

Player to Watch Fattah Mirza

Radityo DyotaPlayer to Watch
Kiprah Dyota yang sudah tidak perlu dipertanyakan lagi di lapangan hijau sangat 
mendompleng performa lini depan dari Gator. Dengan skill individu yang diatas 
rata-rata yang iang miliki, seringkali membantu timnya untuk membuat gol yang 
gemilang. Dyota sangat terkenal akan tendangan putar balik yang dapat men-
embus hadangan pemain bertahan lawan. 

Arsitek dari tim BJFM ini sangatlah piawai dalam mengolah si kulit bundar di 
lapangan hijau. Tidak jarang midfielder yang biasa bergaya flamboyan ini, 
membawa timnya mendominasi pertandingan dalam hal penguasaan bola. 
Ketenangannya di lapangan merupakan aset yang berharga bagi timnya. Mir-
za acapkali mencetak gol-gol krusial yang memecah kebuntuan bagi BJFM. 
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PPIA SOCCER LEAGUESeason Preview - Team Preview
Gator Banyol

Lumbung Gol

Gator Banyol yang merupakan sister tim dari Gator ini 
merupakan tim yang  tidak dapat dianggap remeh, 
dikarenakan adanya reformasi di dalam squad mereka 
sekarang. Rumor mengakatan, tim ini telah diisi beber-
apa pemain asing yang mengisi lini-lini krusial di dalam 
tim. Gator Banyol menjadi salah satu tim underdog yang 
layak ditonton di kancah ppia soccer league 2013.

Lumbung Gol merupakan salah satu tim yang sudah 
cukup lama berkecimpung di komptetisi ini. Materi pe-
main yang mereka miliki terus membaik setiap musim-
nya.  Terbukti dengan bertambahnya jumlah gol yang 
mereka cetak sejak awal mereka berkiprah dengan 
menerapkan strategi counter attack yang mematikan. 
Mereka juga mempunyai pertahanan yang solid, seh-
ingga membuat tim lawan frustrasi ketika menghadapi 
mereka. Seperti apakah perjuangan mereka pada mu-
sim ini?

Bernawan “Bebe” Wetuwinaya

Adama Brian Lucky

Player to Watch

Player to Watch

Pemain yang bernama lengkap Bernawan Wetuwinaya ini sudah sangat ter-
kenal akan gawangnya yang sukar ditembus oleh setiap tim lawan yang berh-
adapan oleh Gator Banyol. Reflek dari kiper berambut kelimis ini sangat cepat 
dalam hal menghadang setiap tembakan dari penyerang-penyerang tim lain. 
Itu pun yang menjadikan kiper kawakan ini menjadi benteng pertahanan ter-
akhir dari Gator Banyol.

Striker senior yang telah lama membela Lumbung Gol ini memiliki skill ciamik 
yang patut diwaspadai tim lawan. Adama terlihat dominan di lini depan Lum-
bung Gol, sehingga dia bisa menciptakan assist matang dan gol spektakuler. 
Pemain bertubuh gempal ini mampu membuka ruang untuk squad lumbung 
gol dalam menciptakan skema pemainan counter yang sangat efektif.
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PPIA SOCCER LEAGUE
Season Preview - Team Preview

Mining United

SLB
Tim yang sudah lama absen merumput di ajang PSL ini 
akhirnya terbentuk kembali tahun ini. Mereka hadir den-
gan susunan pemain yang jauh berbeda dengan SLB  
beberapa tahun lalu. Tim ini terdiri dari beberapa wajah 
lama yang ikut serta di kompetisi PSL musim lalu. Namun, 
sebagian besar dari tim ini terdiri dari pemain baru. Dan 
yang juga tidak kalah menarik, mereka berhasil mer-
ekrut beberapa pemain asing. Dengan perombakan to-
tal yang dilakukan tim legendaris ini menjadikan mereka 
sebagai tim yang patut di perhitungkan keberadaann-
ya di kompetisi tahun ini.

Mining United 457 tergolong sebagai tim baru di ajang 
persepakbolaan Brisbane sejak musim lalu. Namun, 
mereka dapat berbicara banyak  di kompetisi PSL si-
lam dengan keberhasilan mereka mencapai babak 
knock out. Mereka terkenal dengan kedewasaan da-
lam bermain sepakbola, tim yang digawangi oleh 
para senior di Brisbane ini dibekali pengalaman-pen-
galaman mereka di lapangan hijau. Akankah mereka 
mampu untuk mempertahankan prestasi mereka musim 
ini? Mari kita saksikan kiprah mereka pada sabtu esok!

Player to Watch

Player to Watch

Rudy Turnip

Pranowo Tri Adhianto

Pemain kawakan ini berperan sebagai motivator tim yang mampu memom-
pa semangat rekan setimnya. Kontribusi yang diberikan pemain ini juga men-
jadikan dirinya sebagai salah satu pemain penting untuk Mining United 457. 
Beroperasikan sebagai gelandang tengah MU457, pemain ini mampu mendis-
tribusikan bola kepada penyerangnya, maupun mencetak gol dari luar kotak 
penaliti lawan.

Nowo yang dikenal sebagai motor permainan dari SLB, dipercayakan menja-
di jendral lapangan tengah karena kedewasaan permainan yang diterapkan 
olehnya. Posisi Nowo di lapangan sangat terkenal akan supply bola memati-
kan yang dapat membuahkan peluang yang dapat dikonversi menjadi gol-
gol yang gemilang.
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PPIA SOCCER LEAGUESeason Preview - Team Preview
TBC

Tim yang sudah mengikuti PPIA Soccer League sela-
ma 4 musim ini sangat diperhitungkan ketangguhann-
ya. Lini perlini tim ini sangat variatif, dimana pemain 
berpengalaman mereka mampu memberikan kon-
tribusi yang sangat signifikan terhadap darah-darah 
muda yang siap berkompetisi di liga ini. Tim ini mam-
pu menyatukan perbedaan yang dimiliki oleh mas-
ing-masing individu. Sehingga, keberanekaragaman 
pemain di tim ini menjadikan TBC sebagai tim yang 
memiliki gaya permainan yang unik dan dinamis. 

Player to Watch Farid Jonata
Farid adalah pemain yang terkenal dengan gaya permainan yang inspiratif 
dan membangun, sehingga dapat mengangkat moral dari rekan satu tim nya. 
Ini pun yang menjadikan dia salah satu pemain yang sangat dihormati dan 
disegani di persepakbolaan Brisbane. Gol demi gol telah ditorehkan olehnya 
demi memajukan TBC di kancah PPIA Soccer League. 
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League “0” Standings

Pos. U/D LP Team Name P W D L GF GA GD PTS
1 BJFM 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Gator 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Gator Banyol 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Lumbung Gol 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Mining United 0 0 0 0 0 0 0 0
6 SLB 0 0 0 0 0 0 0 0
7 TBC 0 0 0 0 0 0 0 0

U/D = Up / Down GF = Goal For GD = Goal Difference
LP = Last Position GA = Goal Aggregate



PPIA SOCCER LEAGUE
Season Preview - Agenda and Reminder

Do’s and Donts !
During PPIA Soccer League

For Player

- Warm up on the second 
half before your game 
starts
- Always wear SHINPADS. It 
is part of the rule, bro!
- Have enough sleep the 
night before the game
- Always respect other 
team member
- Always respect referee’s 
decisions

- Bring your “lovely” Sun-
glasses
- Also your finest umbrella
- For the girls, Don’t forget 
to apply the “thickest” sun-
block on your beauty skin

-   Litter on the field. Bin will 
be provided 
-   Start provocative chant
- Forget to attend PPIA 
Soccer League every Sat-
urday and buy food from 
our stalls

For Spectators

Nasihat Bang Bol !

Do ! Do !

Don’t !

Don’t !
- Smoke anything before 
the game starts for better 
performance.

Coming Soon
Spectator of the Week

Watch out for OUR HiDDEN CAMERA

Susunan Panitia PSL 2013



PPIA SOCCER LEAGUE
Season Preview - Fixtures

2x15

10.30 ‐ 11.05 BJFM vs MU457 Lumbung Gol vs MU457
11.15 ‐ 11.50 GTB vs SLB GTB vs TBC
12.00 ‐ 12.35 Gator vs TBC SLB vs BJFM
12.45 ‐ 13.20 BJFM vs Lumbung Gol Lumbung Gol vs Gator
13.30 ‐ 14.05 MU457 vs SLB MU457 vs TBC
14.15 ‐ 14.50 Lumbung Gol vs GTB Gator vs BJFM

Week 1 Week 2

2x15

10.30 ‐ 11.05 BJFM vs MU457 Lumbung Gol vs MU457
11.15 ‐ 11.50 GTB vs SLB GTB vs TBC
12.00 ‐ 12.35 Gator vs TBC SLB vs BJFM
12.45 ‐ 13.20 BJFM vs Lumbung Gol Lumbung Gol vs Gator
13.30 ‐ 14.05 MU457 vs SLB MU457 vs TBC
14.15 ‐ 14.50 Lumbung Gol vs GTB Gator vs BJFM

Week 1 Week 2
Gator vs SLB GTB vs Gator

Lumbung Gol vs TBC TBC vs BJFM
BJFM vs GTB SLB vs Lumbung Gol
Gator vs MU457 Gator vs GTB
TBC vs SLB BJFM vs TBC
GTB vs MU457 Lumbung Gol vs SLB

Week 4Week 3

MU457 vs GTB BJFM vs Gator
SLB vs TBC TBC vs MU457

MU457 vs Gator Gator vs Lumbung Gol
GTB vs BJFM BJFM vs SLB
TBC vs Lumbung Gol TBC vs GTB
SLB vs Gator MU457 vs Lumbung Gol

Week 5 Week 62x15

10.30 ‐ 11.05 BJFM vs MU457 Lumbung Gol vs MU457
11.15 ‐ 11.50 GTB vs SLB GTB vs TBC
12.00 ‐ 12.35 Gator vs TBC SLB vs BJFM
12.45 ‐ 13.20 BJFM vs Lumbung Gol Lumbung Gol vs Gator
13.30 ‐ 14.05 MU457 vs SLB MU457 vs TBC
14.15 ‐ 14.50 Lumbung Gol vs GTB Gator vs BJFM

Week 1 Week 2

2x15

10.30 ‐ 11.05 BJFM vs MU457 Lumbung Gol vs MU457
11.15 ‐ 11.50 GTB vs SLB GTB vs TBC
12.00 ‐ 12.35 Gator vs TBC SLB vs BJFM
12.45 ‐ 13.20 BJFM vs Lumbung Gol Lumbung Gol vs Gator
13.30 ‐ 14.05 MU457 vs SLB MU457 vs TBC
14.15 ‐ 14.50 Lumbung Gol vs GTB Gator vs BJFM

Week 1 Week 2
GTB vs Lumbung Gol
SLB vs MU457

Lumbung Gol vs BJFM
TBC vs Gator
SLB vs GTB

MU457 vs BJFM

Week 7
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“Talk With Your 
Pads

Play With Your 
Hearts”


