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Pada masang alarm kesiangan nih pemain-
nya.. Makanya lain kali jangan di snooze ya 

kalo alarmnya bunyi :)

PPIA SOCCER LEAGUE
Match Review - Week 5

 Pertandingan ini merupakan laga pembuka pada 
minggu ke-5 PPIA Soccer League. GTB harus memulai 
pertandingan dengan 4 orang pemain dikarenakan 
oleh keterlambatan anggota timnya. Dengan defisit 
jumlah pemain membuat GTB nampak kesulitan untuk 
melakukan penyerangan. Di pertengahan babak per-
tama, Mining united akhirnya berhasil mencetak gol 
setelah berkali-kali menyerang. Gol pertama MU457 
dicetak oleh Billy dengan memanfaatkan blunder dari 
defender GTB, ia melakukan tembakan keras dari ja-
rak dekat sehingga tidak dapat dibendung oleh kiper 
GTB yaitu Bebe. Setelah gol dari Billy, GTB mencoba 
memainkan ‘direct passing style’ dengan mendistri-
busikan bola-bola lambung ke daerah pertahanan la-
wan. Ajus sangat berusaha keras untuk membangun 
serangan. Terbukti, ia sempat melewati 2 orang pe-
main MU457.
 Jalannya pertandingan tidak banyak berubah 
di babak kedua. Richard dari MU457 nampak lebih 
bekerja keras tanpa nampak kelelahan layaknya se-
buah mesin. Tidak mau kalah, Mikail dari GTB pun 
menunjukan kepintarannya mengolah bola dengan 
melewati 1 defender MU457 tapi masih dapat dia-
tasi oleh pemain bertahan MU457 lainnya. Derasnya 
alus penyerangan MU457 membuat GTB lagi-lagi ha-
rus turun ke belakang untuk bertahan. Skor tipis 0-1 
tetap bertahan sampai akhir pertandingan. Sehingga, 
MU457 berhasil mendapatkan 3 poin pada pertandin-
gan ini.
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MU457 (1) VS GTB (0)

Billy
Gol yang ia cetak menjadi pembeda bagi kedudukan kedua tim. Ia san-
gat pintar dalam mencari ruang serang sehingga membuat defender GTB 
kerepotan

By : Bima Adiputra Pratama

Match Facts : 

Goal : 
 MU457 : Billy GTB :



Game yang seimbang, coba kalau tiap week per-
tahanan mereka sekuat ini, dijamin pingsan tuh bek 

abis PSL kerja keras mulu. Mantap kalii!!

PPIA SOCCER LEAGUE
Match Review - Week 5

 Ini merupakan salah satu pertandingan yang di-
tunggu-tunggu pada week 5 ini. Tim tua bangka mel-
awan tim legenda PSL St. Lucia Boys. Kedua tim me-
mainkan dua pola yang sangat kontras. TBC melakukan 
formasi menyerang yang berpusat kepada Raz Ali yang 
sifatnya Free Roaming. Sedangkan TBC yang di pimpin 
oleh JB memainkan pola catenaccio ala Italia dengan 
menempatkan tiga pemain di jantung pertahanan. Pe-
main bertahan dari kedua tim bisa dibilang bermain 
hampir sempurna. 
 Ini ditunjukkan oleh patahnya serangan-seran-
gan yang dilakukan oleh kedua tim dan tidak adan-
ya blunder yang dilakukan pemain bertahan kedua 
tim tersebut. Satu-satunya serangan dari TBC yang 
berarti dilakukan  melalui  free kick melengkung ala 
David Beckham dari Raz Ali dan masih dapat di tepis 
oleh kiper SLB Rama. Pada babak kedua, pertandin-
gan berjalan maju mundur dimana kedua tim benar 
benar sangat kesulitan untuk menembus pertahanan 
lawan. Sampai pada penghujung babak kedua Kiper 
TBC Hasyim melakukan blunder dengan salah mem-
buang bola, dan bola jatuh di kaki Naoki yang kemarin 
mencetak hat trick. Tapi sayang sekali ia kurang bisa 
mengkonversi kesempatan itu menjadi gol yang akh-
irnya membuat kedua tim berbagi satu poin

MU457 (1) VS GTB (0) SLB (0) VS TBC (0)
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Nowo
Jendral pertahanan dari SLB ini bekerja sangat keras layaknay kuda perang 
yang pantang menyerah. Jatuh bangun usahanya setimpal dari hasil yang 
didapat untuk timnya yang beberapa kali dapat dipatahkan olehnya se-
belum menyentuh kiper SLB

By : Fatthan Sinergy

Match Facts :
Goal : 
 SLB : TBC :



PPIA SOCCER LEAGUE
Match Review - Week 5

Mining United menjamu Gator dalam pertandingan 
week 5, Gator yang terkenal dengan keganasanya 
menjadi lawan yang sangat kuat bagi Mining united, 
pada babak pertama dimulai Gator menjadi tim yang 
menyerang dan juga sangat penetratif, ini yang di tun-
jukan oleh penguasaan bola yang lebih di dominasi 
oleh Gator. Serangan demi serangan dilancarkan oleh 
Gator dalam mencuri keunggulan, namun setiap ke-
melut dapat di patahkan oleh kiper dari Mining Unit-
ed, ini pun yang menjadi benteng penghalang terakhir 
bagi gator dalam mencetak gol, sampai dengan peng-
hujung babak terakhir masi tidak ada gol yang tercip-
ta, Kresna pun yang notabene menjadi pemain senior 
dari Gator melepaskan placing yang belum dapat men-
jebol gawang Mining United. Pada babak kedua ke-
melut masi terjadi namun masi dapat di patahkan oleh 
semua pemain Mining United, Satryo dari tim Gator 
yang memiliki kesempatan masi tidak dapat mencetak 
gol, mungkin karena keterbatasan ruang gerak karena 
celana pendek anyar nya yang sangat ketat, kemelut 
di depan gawang mining akhirnya membuahkan ten-
dangan titik putih bagi Gator, Kreshna yang mengek-
sekusi tendangan titik putih dapat menjebol gawang 
dari mining. Namun Gator masih tidak puas dengan 
hasil nya dan mencari tambahan keunggulan dengan 
tendangan dari Wimo yang sayangnya masi melen-
ceng diatas mistar gawang. Dan pertandingan di akhiri 
dengan 1-0 yang di koleksi oleh Gator.
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Gator (1) VS MU457(0) 

Kreshna
Kreshna yang akrab di panggil om Kres, menjadi penentu dalam kemenangan dari 
Gator, kematangan dari Kreshna dalam mengolah bola menjadi penentu gol yang dic-
iptakan dari titik putih.

Patuhilah rambu-rambu sepak bola

By : Faisal Suhaeli

Match Facts :
Goal : 
 Gator: Kreshna MU457 :



PPIA SOCCER LEAGUE
Match Review - Week 5

M
an of the M

atch

Bang Bol
Akhirnya saya jadi Man of The Match...

Sayang sungguh sayang, GTB memberikan poin 
dan gol gratis kepada BJFM

By : Faisal Suhaeli By :  Bima Adiputra Pratama

Game yang diharapkan seru ini nampaknya tidak bisa 
dilakukan. Ini dikarenakan GTB kekurangan pemain 
hingga +15 menit dari waktu pertandingan yang seha-
rusnya. Sayang sekali saudara-saudara penikmat ABOL

GTB (0) VS BJFM (5)

Match Facts :  GTB mendapat penalty 5 Gol 
dikarenakan tidak mampu menyediakan pemain
Goal : 
 GTB : - BJFM:  -



G a m e 
yang seru, tapi mohon 

maaf nih, Lumbung Gol main bukan 
seperti Lumbung Gol yang biasanya saya 

lihat. Mungkin kalau mereka bisa kembali  ke 
bentuk permaianan awalnya, mereka bisa 

mengimbangi TBC. Salut buat kedua 
tim 

PPIA SOCCER LEAGUE
Match Review - Week 5

 Di pertandingan kedua, TBC meladeni Lumbung 
Gol. Salah satu tim legenda ini sangat ingin sekali men-
cari kemenangan. Ini terlihat dari datangnya legiun as-
ing baru mereka yang bernama Evan, pemain sayap 
sebagai pemasok bola kepada penyerang tunggal LG, 
Adit. Tidak lama setelah peluit babak pertama ditiup, 
Rio pemain bertahan TBC melakukan intercept ump-
an terobosan kepada Adama, dan langsung di shoot 
dari tengah lapangan. Bola pun meliuk tajam sehing-
ga masuk mulus ke gawang LG sehingga menjadi gol 
bombastis dan mungkin bisa menjadi gol of the tour-
nament PSL 2013 ini. LG main makin ngotot setelah 
gol pertama TBC, terlihat beberapa kali Adit 1 on 1 
dengan kiper dan tendangannya pun masih melam-
bung tinggi. 
 Pada babak kedua tempo tidak berkurang sama 
sekali malah kedua tim menaikkan temponya sehing-
ga terjadilah kemelut di depan gawang LG dan Samu-
el, Pemain TBC melakukan sontekan kecil ke gawang 
yang lewat diantara kedua kvaki Enji dan terjadilah 
gol kedua TBC. Gol ketiga TBC terjadi karena kekurang 
sigapan pemain bertahan LG dan keberuntungan TBC, 
Dimana Ryan mencoba mencolong bola clearance 
dari Ridho yang mengenai tangan Ryan tetapi tidak 
digubris wasit dan Ryan tanpa pamrih langsung meng-
hantam bola ke langit gawang LG dan terjadilah gol 
ketiga TBC. Drama pun terjadi, tepat setelah gol ini, 
Adit diusir oleh wasit dikarenakan kekecewaan wasit 
kepada pemain depan LG tersebut yang menggunakan 
kata-kata yang kurang pantas didengar oleh Bang Bol
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TBC (3) VS LG (0)

Ryan
Perubahan posisi yang dramatis dari pemain bertahan ke pemain tengah 
sungguh membuka potensi sang wonderboy, ia acapkali mengacak-acak 
pertahanan LG dengan gorengan-gorengan mautnya dan operan-operan 
cantiknya

By :  Fatthan Sinergy

Match Facts :
Goal : 
TBC:  Rio
 Ishak Beno
 Ryan

LG:



Lagi-lagi pertahanan yang ketat seperti 
celnana saya di tampilkan oleh kedua tim. Semua 
pemain disiplin mematuhi rambu-rambu sepak 

bola 

PPIA SOCCER LEAGUE
Match Review - Week 5

 Pertandingan antara Gator menghadapi SLB 
adalah match kedua dari Gator, tapi bukan berarti 
pertemuan ini menjadi tidak kompetitif, pertandin-
gan ini sangat di tunggu oleh para penonton. Match 
ini dimulai dengan saling serang antara kedua belah 
tim, kegagahan kedua pemain sangat terlihat di aw-
al-awal pertandingan, Dyota sebagai penyerang dari 
Gator sangat kompetitif dalam mengolah bola, berb-
agai serangan di lancarkan oleh gator, namun masi 
dapat di mentahkan oleh SLB. Namun kedua belah 
tim masih berusaha dalam mencetak gol, mereka ti-
dak mudah patah arang dalam membuat berbagai ke-
sempatan, namun masih saja semua kesempatan itu 
terbuang sia-sia, Naoki dari tim SLB juga tidak kalah 
heroik nya dalam usahanya dalam mencetak gol tapi 
lagi-lagi masih dapat di mentahkan oleh Ray (penjaga 
gawang dari Gator). 
 Pada babak kedua, kelihatannya pertandingan 
tidak berubah, tempo dari pada permainan masi sta-
tis dan tidak ada yang berbuah gol, kedua pemain ke-
lihatan putus asa dalam membuat gol dan akhirnya 
pertandingan ini berakhir dengan skor kaca mata, ke-
lihatan nya pertandingan ini menjadi unjuk kebolehan 
dari SLB dalam membalas kekalahan mereka sebelum 
nya oleh Gator.

TBC (3) VS LG (0) Gator (0) VS SLB (0)
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Nowo
Nowo menjadi momok dari semua penyerang yang berkecimpung di PSL 
2013. Ini pun yang menjadikan dia menjadi salah satu defender terbaik di 
dalam liga, walaupun mungil namun dia memiliki tenaga kuda!

By : Faisal Suhaeli

Match Facts :
Goal : 
 Gator: SLB:



PPIA SOCCER LEAGUE
Klasemen dan Fixture Week 5

Pos. U/D LP Team Name P W D L GF GA GD PTS
1 ‐ ‐ BJFM 8 6 2 0 16 3 13 20
2 ‐ ‐ Gator 9 6 1 2 16 6 10 19
3 ‐ 5 SLB 9 3 5 1 10 5 5 14
4 ‐ 3 TBC 9 3 4 2 9 3 6 13
5 6 Mining United 457 8 3 0 5 4 10 ‐6 9
6 5 Lumbung Gol 8 2 1 5 8 20 ‐12 7
7 ‐ ‐ Gator Banyol 9 0 1 8 5 24 ‐19 1

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

Klasemen Sementara Liga PSL 2013

Top Skorer Jadwal Pertandingan Week 6
Jumlah Gol Nama Tim

7 Mirza BJFM
6 Dyota Gator
4 Adit Lumbung Gol

Raz Ali TBC
Naoki SLB
K‐K GTB
Choi SLB

Hannibal Lumbung Gol
Adama Lumbung Gol
Max GTB

Hussain BJFM
Mikael SLB
Kreshna Gator
Billy MU457

3

2

2x15

10.30 - 11.05 BJFM vs Gator
11.15 - 11.50 TBC vs MU457
12.00 - 12.35 Gator vs Lumbung Gol
12.45 - 13.20 BJFM vs SLB
13.30 - 14.05 MU457 vs Lumbung Gol
14.15 - 14.50 INDO VII vs WORLD VII

Week 6

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 deci-
sions
-Pay Registration Fee! ($139/
TEAM)
-Pay Venue Fee ($45/TEAM)

- Bring your “lovely” Sunglasses
- Also your finest umbrella
- For the girls, Don’t forget to 
apply the “thickest” sunblock on 
your beauty skin
- Sunblock is A MUST!

-   Litter on the field. Bin will be 
provided 
-   Start provocative chant
- Forget to attend PPIA Soccer 
League every Saturday 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 perfor-
mance.



PPIA SOCCER LEAGUE
Team of The Week - Week 5

Team of the Week 5

Kiper MU457

Nowo

Kreshna

Ishak Beno

Rio

Ryan

Billy



PPIA SOCCER LEAGUE
Match Preview - Week 6

Head To Head

Head To Head

Head To Head

Nama :

Nama :

Nama :

Nama :Nama :

Nama :

Posisi :

Posisi :

Posisi :

Posisi :Posisi :

Posisi :

Gol : 

Gol : 

Gol : 

Gol : Gol :

Gol :

Minggu ke-6 PPIA Soccer League akan dibuka dengan laga mega big match antara BJFM vs 
Gator. Kedua tim ini menduduki dua posisi puncak di klasemen liga. Siapakah yang akan 
memenangi ‘Clash of the Titans’ ini?

TBC yang sedang mengincar untuk memantapkan posisinya di 4 besar, akan dipertemukan 
dengan MU457 yang sudah dikenal dapat merepotkan lawan dengan pertahanan mereka. 
Mampukah TBC mengatasi kekuatan bertahan MU457?

Lumbung gol kali ini akan dijamu oleh pasukan buaya gator yang bersikeras  untuk memper-
tahankan posisinya untuk memasuki babak semifinal. Pada pertemuan terakhir kali, gator 
mampu unggul 2-1 dari Lumbung gol. Siapakah yang akan memenangi pertandingan kali ini?

BJFM VS Gator

SLB VS MU457

Gator VS Lumbung Gol

Mirza

Billy

Dax

Nowo

Dyota

Janri

Gelandang

Penyerang

Bek

Bek

Penyerang

Penyerang

7

2

0

0

6

0



PPIA SOCCER LEAGUE
Match Preview - Week 6

Head To Head

Head To Head

Head To Head

Nama :

Nama :

Nama :

Nama :Nama :

Nama :

Posisi :

Posisi :

Posisi :

Posisi :Posisi :

Posisi :

Gol : 

Gol : 

Gol : 

Gol : Gol :

Gol :

Pertandingan ini akan berlangsung sengit. Pada pertemuan lalu mereka bermain imbang 
1-1.  SLB yang dikenal dengan pertahanan yang sangat kokoh ini akan diuji oleh BJFM yang 
mempunyai gudang senjata yang berbahaya. Siapakah yang akan memenangi pertandingan 
ini?

Game yang akan diperkirakan sengit. Dikarenakan MU baru saja mengambil posisi LG dari 
minggu-minggu lalu. LG sedang mengalamai penurunan nampaknya. Sedangkan MU mem-
punyai moral yang tinggi. Akankah ini menjadi titik balik dari LG untuk kembali memperebut-
kan posisi untuk babak selanjutnya?

Pertandingan bertabur dengan pemain mega bintang ini akan sangat seru untuk disaksikan. 
Pertandingan yang dipersembahkan oleh PPIA Soccer League dan ABOL ini akan menyuguh-
kan susunan pemain yang fantastis. Sehingga, jalannya pertandingan akan  sangat intensif. 
Siapa sajakah yang akan meramaikan pertandingan all star ini?

BJFM VS SLB

MU457 VS LG

Indo VII VS World VII

Hussain

Richard

Adrian

Adama

Nowo

Dax

Gelandang

Gelandang

Project Officer

Penyerang

Bek

Project Officer

2

2

6

2

0

6



Lagi-lagi!, bangbol tidak dapat memaling-
kan mata nakal nya dari sosok ini, sosok 
yang pernah menghiasi abol edisi pertama 
ini dimunculkan kembali atas permintaan 
dari rakyat-rakyat sepakbola yang meng 
elu-elu kan namanya, sosok yang terlihat 
sangat sporty dan juga sangat atletis diper-
tonton kan oleh sosok makhluk berbaju 
biru ini. Gaya mengangkat alas kaki men-
jadikan dia lebih kelihatan atraktif dalam 
berpose, pose diperagakan dengan men-
gangkat dua jari memberi kesimpulan bah-
wa sosok ini cinta damai dan rajin menab-
ung, tidak hanya itu, ibu jari yang diangkat 
dan kacamata yang trendy membuat dia 
sangat terlihat “SHARP” di hadapan kaum 
hawa, rumor mengatakan bahwa makhluk 
yang di prediksi memiliki kelamin laki-la-
ki ini sedang mencari pendamping hidup 
yang cantik, smart dan juga sporty. bila 
ada yang tertarik atas makhluk trendy nan 
rupawan ini bisa menghubungi tim abol di 

kantor redaksi ABOL. terima kasih.

Spectator of the Week 4

Sampai Jumpa Minggu Depan !!!
Salam Olahraga !

PPIA SOCCER LEAGUE
Spectator of the week 4



It’s
 no

t o
nly

 ab
out

 Fo
otb

all,
 bu

t a
lso

 

Philo
sop

hy 
in i

t...
....

....
....

....
...

Dont forget to pay Registration fee 

$139
& Venue Fee $45

Prof. DR. KH. Tri Wicaksono BA, S.Psi, S.PG, MBA, 
SE.MpaK. M.Eng, M.H, Ph.D, Al-Hafidz. 


