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LAPORAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT 

 

SEBAGAI WASIT  DAN TIM SEPAKBOLA FUTSAL  PADA KEGIATAN 

TRI EKS STO JOGLO SEMAR  DALAM RANGKA DIES NATALIS KE-41  

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 

 

Oleh:Sridadi, M.Pd. 

 

Dalan rangka memperingati Dies Natalis ke-41 Universitas Negeri 

Yogyakarta, antara lain diadakan kegiatan yang berupa pertandingan sepakbola 

tursal, soft ball, bola voli, sepakbola putri  segitiga antar  dosen dan karyawan 

PTN Tri Eks STO se Jateng dan DIY (Joglo Semar). Tiga Perguruan Tinggi yang 

diundang oleh panitia untuk mengikuti kegiatan ini  adalah :  

1. Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) 

2. Universitas Negeri Semarang (UNNES) 

3. Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta (UNS)  

Turmanen sepakbola futsal tersebut diadakan untuk memperebutkan trophi 

tetap Rektor Universitas Negeri Yogyakarta. Turnamen ini diadakan pada: 

Tanggal  : 5 Maret 2005 

Tempat  : Hall Bulutangkis FIK UNY 

Waktu  : 07.00 wib – selesai. 

Adapun jadwal pertandingan selengkapnya adalah sebagai berikut: 

Tanggal Waktu Bertanding 

5-03-2005 07.00 UNY  - UNS 

5-03-2005 11.00 UNS  - UNNES 

5-03-2005 15.00 UNNES - UNY 

  

Untuk mementukan juara dalam turnamen ini adalah menggunakan sistem 

setengah kompetisi. Karena itu untuk mengikuti turnamen ini, tim UNY melalui 

Surat Penugasan Dekan FIK-UNY mengirimkan sejumlah pemainnya yang 
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dipandang siap untuk mengikuti pertandingan menggunakan sistem setengah 

kompetisi, dengan waktu istirahat antar pertandingan relatif pendek untuk ukuran 

pemain jago kapuk. Jumlah pemain yang ditugasi oleh Dekan FIK-UNY ada 22 

orang dosen. Dengan dikirimkannya 22 pemain tersebut diharapkan pelatih tim 

FIK-UNY tidak kesulitan dalam menurunkan pemain. Pengiriman jumlah pemain 

ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pertandingan setengah kompetisi 

memerlukan kondosi fisik yang baik.  

Dengan dikirimnya jumlah pemain yang cukup banyak ini, tim sepakbola 

dosen FIK-UNY akan memiliki pilihan pemain cadangan yang cukup. Adapun 

para pemain UNY yang diundang untuk mengikuti pertandingan ini adalah 

sebagai berikut: 

 No Nama NIP/NIM 

1 Joko Purwanto, M.Pd. 131808671 

2 Tonang Juniarto 026224053 

3 Saryono 996124015 

4 Fakhrur Sururi R. 996124021 

5 Herdijanto 996224029 

6 Anwar Mujahid 996224029 

7 Dedy Sumiyarsono, M.Or. 131782840 

8 Herwin, M.Pd. 132070368 

9 Hari Yuliarto, M.Kes. 132107019 

10 Fx. Sugiyanto, M.Pd. 130795228 

11 Dr. Pamuji Sukoco 131764499 

12 Sridadi, M.Pd. 131782834 

13 Agus Susworo DM, M.Pd. 132295850 

14 Devi Tirtawirya, M.Or. 132305089 

15 Komarudin, S.Pd. 132304485 

16 Soni Nopembri, S.Pd. 132304483 

17 Awan Hariono, S.Pd. 132300164 

18 Ermawan Susanto, S.Pd. 132300165 
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19 Agus Supriyanto, S.Pd. 132300163 

20 Caly Setyawan, S.Pd. 132297298 

21 Ali Satia Graha, S.Pd. 132304484 

22 Tri Hadi Karyono, S.Pd. - 

 

Bagi tim UNY untuk mengikuti turnamen ini tidak melakukan persiapan 

khusus. Artinya keikutsertaan tim UNY tanpa disiapkan dengan latihan-latihan. 

Hal ini dikarenakan pendeknya waktu antara pemberian undangan bertanding 

dengan masa pertandingan. Namun demikian keikutsertaan tim UNY memiliki 

bekal pengalaman seringnya mengadakan pertandingan persahabatan dengan tim 

jago kapok dilingkungan UNY, baik dari instansi pemerintah, swasta maupun 

kelompok masyarakat. 

Pada sesi pertama yaitu tanggal 5 Maret 2005 mempertandingkan tim UNY 

melawan tim UNS. Untuk memenuhi acara pertandingan ini para pemain UNY 

berkumpul langsung pada pukul 07.00 wib di Hall Bulutangkis dibawah 

koordinator Drs.Herwin.  

Untuk pertandingan hari pertama, pada pukul 07.00 wib kedua kesebelasan 

yaitu tim UNY dan UNS sudah bersiap-siap di lapangan. Kesebelasan UNY 

mengenakan kaos dan celana berwarna dasar biru kaos kaki biru, sedangkan 

kesebelasan UNS mengenakan kaos tim berwarna dasar hijau kaos kaki hijau.  

Sebelum permainan dimulai para pemain untuk kedua kesebelasan 

mengadakan pemanasan terlebih dahulu. Setelah pemanasan cukup selanjutnya 

para pemain UNY berkumpul sejenak untuk diberi penjelasan oleh kapten tim, 

tentang susunan pemain maupun strategi yang akan diterapkan untuk menghadapi 

kesebelasan UNS. Adapun susunan pemain UNY yang diturunkan untuk 

menghadapi UNS pada babak I ini adalah: 

1. Penjaga Gawang, nomor Punggung     20 : Dedy Sumiarsono 

2. Back Kanan, nomor Punggung       04 : Joko Purwanto 

3. Back Kiri, nomor Punggung       07 : Herwin 

4. Centre Back, nomor Punggung             05 :  Hari Yuliarto 

5. Gelandang Kiri, nomor Punggung         09 :  Fx. Sugiyanto 
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6. Gelandang Kanan,nomor Punggung      11 :  Pamuji Sukoco 

7. Gelandang Tengah, nomor Punggung   08 :  Sridadi 

8. Penyerang Kanan,nomor Punggung      06 :  Agus Susworo 

9. Penyerang Kiri, nomor Punggung         03 : Devi Tirtawirya 

10. Kanan Luar, nomor Punggung            13 : Komarudin 

11. Kiri Luar, nomor Punggung      14 : Soni Nopembri   

Sebelum pertandingan dimulai, terlebih dahulu diadakan undian pemilihan 

tempat dan dilanjutkan upacara penghormatan pada sesama pemain dan penonton, 

yang dipimpin oleh wasit dari komda PSSI DIY. Upacara penghormatan diakhiri 

dengan berjabat tangan antar pemain kedua kesebelasan. 

Pada pukul 07.00 wib permainan telah dimulai. Lama waktu pertandingan 

disepakati dua babak, setiap babak terdiri dari waktu 30 menit, dengan  istirahat 

antar babak 10 menit. Babak pertama kesebelasan UNY menempati lapangan 

sebelah utara, sedangkan kesebelasan UNS menempati lapangan sebelah selatan.  

Setelah peluit dibunyikan oleh wasit sebagai tanda dimulainya pertandingan 

babak pertama, maka kesebelasan UNS dengan operan cepat dari kaki ke kaki 

mencoba menekan pertahanan kesebelasan UNY. Berulangkali kesebelasan UNS 

mengancam keselamatan gawang kesebelasan UNY, yang dikawal oleh Dedy 

Sumiarsono. 

Kurang lebih 15 menit pertandingan ini berlangsung, kesebelasan UNS 

menguasai permainan. Gempuran-gempuran yang dilancarkan oleh kesebelasan 

UNS pada menit-menit awal paling tidak ada dua peluang emas bagi pemain 

kesebelasan UNS. Peluang emas pertama, ketika sebuah umpan silang oleh 

pemain yang menempati kiri luar disambut oleh pemain depan kesebelasan UNS 

dengan tendangan yang keras ke arah tiang kiri gawang UNY. Namun beruntung 

bagi kesebelasan UNY karena bola tersebut membentur tiang gawang, sehingga 

bola mental kembali ke tengah lapangan.  

Peluang emas ke dua adalah ketika seorang pemain kesebelasan UNS 

membawa bola dari tengah lapangan melewati dua pemain bertahan UNY, 

kemudian langsung menyodorkan bola tersebut ke pemain lain yang sudah berdiri 
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dengan bebas. Sayang sontekan bola pemain depan UNS beberapa cm melenceng 

di kanan gawang penjaga gawang UNY, saudara Dedy Sumiarsono. 

Selama kurang lebih 15 menit kesebelasan UNY bermain dibawah tekanan, 

karena serangan yang bertubu-tubi dilakukan oleh lawan. Baru memasuki menit-

menit ke 20an kesebelasanUNY bisa keluar dari tekanan, kemudian dapat sesekali 

membalas untuk menekan pertahanan kesebelasan UNS. Sehingga pertandingan 

untuk kedua kesebelasan ini menjadi saling menyerang secara berimbang. Namun 

hingga turun minum kedua kesebelasan belum mampu menjebol gawang 

lawannya.  

Memasuki babak ke dua, kesebelasan UNY sepakat untuk melakukan 

serangan dengan bola lambung diselingi umpan-umpan terobosan. Begitu peluit 

dibunyikan kesebelasan UNY mencoba melakukan serangan. Berkali-kali 

Komarudin mencoba menyerang dengan melakukan kerjasama dengan Herwin, 

Hari Yuliaro, Soni Nopembri dan Devi, sayap kanan, maupun sayap kiri, maupun 

tusukan daerah tengah. Namun usaha ini selalu digagalkan oleh pertahanan lawan. 

Dari menit ke menit hingga sampai menit ke 20 babak ke dua, meskipun lebih 

banyak menguasai lapangan, namun pemain depan kesebelasan UNY belum bisa 

menyarangkan bola ke gawang lawan. Setelah pertandingan memasuki menit-

menit ke 30 para pemain UNY nampak mulai lelah, sehingga pertandingan 

menjadi berimbang kembali. Karena itu kesebelasan UNY lebih konsentrasi untuk 

bertahan. Hingga peluit babak ke dua dibunyikan oleh wasit kedudukan kedua 

kesebelasan 2-0 untuk UNS.  

Setelah kurang lebih 5 jam para pemain UNY beristirahat,  pada pukul 

14.00 kembali harus bertanding melawan UNNES. Pada pertandingan ini susunan 

pemain UNY untuk menghadapi UNNES mengalami perubahan sebagai berikut: 

1. Penjaga Gawang, nomor Punggung     20 : Dedy Sumiarsono 

2. Back Kanan, nomor Punggung       04 : Joko Purwanto 

3. Back Kiri, nomor Punggung       07 : Herwin 

4. Centre Back, nomor Punggung             05 :  Hari Yuliarto 

5. Gelandang Kiri, nomor Punggung         09 :  Fx. Sugiyanto 

6. Gelandang Kanan,nomor Punggung      11 :  Pamuji Sukoco 
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7. Gelandang Tengah, nomor Punggung   08 :  Sridadi 

8. Penyerang Kanan,nomor Punggung      06 :  Agus Susworo 

9. Penyerang Kiri, nomor Punggung         03 : Devi Tirtawirya 

10. Kanan Luar, nomor Punggung            13 : Komarudin 

11. Kiri Luar, nomor Punggung      14 : Soni Nopembri  

Pada pukul 14.00 wib kedua kesebelasan sudah nampak bersiap-siap di 

lapangan. Kesebalasan UNY memakai kaos tim warna Kuning, kaos kaki 

berwarna biru, sedangkan UNNES memakai kaos tim berwrna oranye, kaos kaki 

kuning. Sambil menunggu wasit kedua kesebelasan melakukan pemanasan. 

Beberapa saat kemudian wasit telah melakukan undian tempat. Hasil undian 

memutuskan pada babak pertama tim UNY menempati lapangan di sebelah utara, 

dan tim UNNES di sebelah selatan.  

Pada pukul 14.00 wib wasit yang memimpin pertandingan telah meniup 

peluit sebagai tanda dimulainya pertandingan babak pertama. Tendangan pertama  

dilakukan oleh Hari Yuliarto Irianto, kapten tim kesebelasan UNY.  Begitu bola 

bergulir, kesebelasan dosen UNY langsung mencoba menyerang pertahanan 

lawan, melalui umpan-umpan silang jarak jauh, dan kombinasi umpan-umpan 

terobosan didaerah pertahanan kesebelasan UNNES. 

Sampai menit ke 15 babak pertama, kedua kesebelasan saling melancarkan 

serangan. Setelah memasuki menit-menit ke 20an, sebuah kerjasama yang 

dikembangkan  penyerang kesebelasan UNY, yaitu Hari Yuliarto, Soni Nopembri 

dan Komarudin akhirnya membuahkan goal pada menit ke 25. Goal tersebut 

terjadi setelah tembakan keras Herwin dari jarak jauh tidak bisa diselamatkan oleh 

penjaga gawang kesebelasan UNNES. Dengan demikian kedudukan sementara 1-

0 untuk kesebelasan UNY 

Setelah kemasukan bola, kesebelasan UNNES berusaha untuk 

membalasnya. Motivasi untuk memasukkan bola ini nampak sekali diperagakan 

oleh seluruh pemain UNNES, yang berintikan beberapa mantan pemain PSIM. 

Usaha ini berulang kali mengancam gawang kesebelasan FIK-UNY yang dikawal 

oleh Dedy Sumiyarsono.   
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Pada menit ke 20 akhirnya kesebelasan UNNES berhasil menjebol gawang 

UNY. Gol ini terjadi setelah sebuah umpan tarik dari sayap kanan, berhasil 

dieksekusi melalui tandukan kepala salah seorang pemain depan UNNES. Dengan 

demikian kedudukan untuk kedua kesebelasan menjadi 1-1. 

Sampai akhir pertandingan tim UNY tak mampu lagi membuat gol. Dengan 

demikian sampai akhir babak kedua kesebelasan UNY kalah 1-4 atas kesebelasan 

UNNES.  Dengan hasil pertandingan ini, maka kesebelasan UNY untuk 

menduduki rangking I menjadi sirna. Karena itu kesebelasan UNY hanya bisa 

berharap menempati rangking II. 

Pada pukul 11.00 bertanding kesebelasan UNNES melawan UNS. 

Pertandingan pada saat ini sangat menarik, karena kedua tim sama-sama punya 

peluang untuk meraih juara. Hasil akhir pertandingan antara kesebelasan UNNES 

melawan UNS ini demenangkan oleh kesebelasan UNNES dengan skor 3-2. 

Dengan demikian turnamen dalam rangka Dies Natalis UNY ke-41 ini urutan 

juaranya adalah sebagai berikut: 

Juara I  : UNNES 

Juara II  : UNS 

Juara III  : UNY.                        

 

 

 


