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A. LANDASAN KEGIATAN 
 

Berdasarkan Surat Penugasan Dekan / Ijin No. 1341/ 

H34.16/KP/2010 tentang tugas sebagai pemandu seleksi pemain kejurprov 

bolavoli antar klub junior untuk menghadapi kejurnas bolavoli tahun 2010 di 

jawa barat.  

 
B. LATAR BELAKANG  

Permainan bolavoli merupakan permainan yang sangat popular di 

Daerah Istemewa Yogyakarta lebih khusus di kabupaten Bantul. 

Penyelenggaraan kejuaraan kejurda yang diselenggarakan di kabupaten 

Bantul ini mendapatkan sambutan yang hangat dari warga masyarakat. Hal 

ini terlihat dari banyaknya klub bolavoli di kabupaten bantul yang turut serta 

mengikuti kejuaraan ini, selain itu setiap malam penonton yang melihat 

pertandingan juga banyak. 

Permainan bolavoli saat ini sudah mulai berkembang baik di usia 

senior, junior juga usia dini, perkembangan itu dipengaruhi oleh beberapa 

faktor di antaranya: banyaknya klub-klub bolavoli di Daerah Istimewa 

Yogyakarta, demikian juga even-even kejuaraan bolavoli yang 

diselenggarakan. Kejuaraan bolavoli antar klub yang diselenggarakan mulai 

dari Pengkab PBVSI, hingga Pengprov PBVSI, jenjang kejuaraan yang 

bertahap tersebut hendaknya dipertahankan dan selalu diupayakan 

diselenggarakan dengan perkembangan-perkembangan terbaru sesuai 

dengan peraturan dan kondisi yang baru.  
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Tujuan penyelenggaraan kejuaraan ini pada dasarnya untuk mencari 

atlet-atlet bolavoli yang akan dibawa untuk berlaga ditingkat nasional. Selain 

untuk mencari dan menyiapkan atlet-atlet bolavoli di tingkat junior yaitu usia 

18 tahun untuk atlet putri, dan 19 tahun untuk atlet putra, diharapkan dengan 

adanya kejuaraan ini juga bisa memasyarakatkan olahraga bolavoli di 

masyarakat luas.   

C. Maksud dan Tujuan Penyelenggaraan 

 Kejuaraan provinsi (Kejurprov) Bolavoli Yunior Antar Klub se-DIY 

tahun 2010, memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut: 

1. Kejuaraan Propinsi (Kejurprov) Bolavoli Yunior Antar Klub se-DIY 

tahun 2010 sebagai tolok ukur keberhasilan pembinaan olahraga 

khususnya bolavoli pada klub-klub di bawah Pengprov PBVSI DIY. 

2. Kejuaraan Propinsi (Kejurprov) Bolavoli Yunior Antar Klub se-DIY 

tahun 2010 merupakan salah satu cara untuk memilih/seleksi atlet 

untuk membentuk tim Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengikuti 

kejurnas junior  tahun 2010. 

D. Manfaat  

Diharapkan dengan adanya kejuaraan bolavoli junior provinsi antar 

klub se-DIY tahun 2010 ini, masing-masing atlet yang berlatih di klub memiliki 

pengalaman dan jam terbang dalam bermain bolavoli resmi.  
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E. Peserta Pertandingan 

Persyaratan sebagai peserta pertandingan Kejuaraan Propinsi 

(Kejurprov) Bolavoli Yunior Antar Klub se-DIY tahun 2010 ialah sebagai 

berikut: 

1. Klub bolavoli resmi yang tercatat pada Pengkot/Kab. PBVSI di 

Wilayah DIY 

2. Pemain   adalah aggota Klub seperti dimaksud pada butir C.a. ( 

jika diperlukan dibuktikan dengan kartu anggota Klub), Putra: 

kelahiran 1 Januari 1991, Putri: kelahiran 1 Januari 1992 atau 

sesudahnya  

3. Keabsahan pemain dibuktikan dengan Ijazah/ Akte Kelahiran. 

Kejuaraan provinsi (Kejurprov) bolavoli yunior antar klub se-DIY tahun 

2010 diikuti oleh atlet-atlet bolavoli yang bernaung di klub-klub bolavoli di 

Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu tim putra sejumlah: 17 klub, dan tim putri 

sejumlah: 9 klub. Berikut nama klub yang bertanding dalam kejuaraan 

bolavoli junior provinsi 2010: 

Tim Putra: 

1. Baja 78 ( Merupakan perwakilan dari pengkab bantul). 

2. BYG atau Bantul Yuso Tomkins Juga merupakan perwakilan dari 

pengkab bantul. 

3. Yuso Sleman merupakan perwakilan dari pengkab sleman. 

4. Yumantara merupakan perwakilan dari pengkab sleman. 

5. Rajawali merupakan perwakilan dari pengkab bantul. 



Page | 4  
 

6. Raseko merupakan perwakilan dari pengkab bantul. 

7. Wisnu Putra merupakan perwakilan dari pengkab bantul. 

8. Pendowo merupakan perwakilan dari pengkab bantul. 

9. GE-Lighting merupakan perwakilan dari pengkab sleman. 

10. Ganevo merupakan perwakilan dari pengkot Yogyakarta. 

11. Pervas merupakan perwakilan dari pengkab sleman. 

12. Padmanaba merupakan perwakilan dari pengkab kulon progo 

13. Garuda merupakan perwakilan dari pengkab kulon progo. 

14. Dharsinarga merupakan perwakilan dari pengkab gunung kidul. 

15. Samudra MD merupakan perwakilan dari pengkab bantul. 

16. Bima Putra merupakan perwakilan dari pengkab bantul. 

17. Gajah Loka merupakan perwakilan dari pengkot Yogyakarta. 

Tim Putri: 

1. Baja 78 merupakan perwakilan dari pengkab bantul. 

2. BYG merupakan perwakilan dari pengkab bantul. 

3. Ganevo merupakan perwakilan dari pengkot Yogyakarta. 

4. Vortal merupakan perwakilan dari pengkot Yogyakarta. 

5. Dharsinarga merupakan perwakilan dari pengkab gunungkidul. 

6. Padmanaba merupakan perwakilan dari pengkab kulon progo. 

7. Garuda merupakan perwakilan dari pengkab kulon progo. 

8. Spirit merupakan perwakilan dari pengkab sleman. 

9. Yuso Sleman merupakan perwakilan dari pengkab sleman. 
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F. Waktu dan Tempat Pertandingan 

1. Waktu Pertandingan : 27 Juni s.d. 16 Juli 2010 
 
2. Pukul   : Jam ke- I : 15.30 WIB 
      Jam ke- II : 19.00 WIB 
      Jam ke- III : 20.30 WIB 
     
 3. Tempat Pertandingan   : Lapangan Bolavoli Kaliputih, Pendowoharjo, 

Sewon, Bantul. d.a. Jalan Bantul Km 8 
(Perempatan Kasongan ke timur) 

 

G. Peraturan Permainan 

Peraturan Permainan yang digunakan adalah Peraturan Permainan 

Bolavoli Internasional yang telah disahkan oleh PP PBVSI. 

H. Sistem Pertandingan 

Sistem Pertandingan yang digunakan dalam kejuaraan ini pada 

babak 1 (pertama) menggunakan sistem ½ (setengah) kompetisi dan terbagi 

atas pool. Pada babak kedua menggunakan sistem sistem gugur langsung. 

(terlampir dalam jadwal pertandingan !!) 

I. Regu Seeded 

Regu seeded ditentukan dengan melihat hasil Kejurprov Yunior 

Bolavoli Antar Klub Se-DIY tahun 2009. Adapun hasil juaranya sebagai 

berikut : 

PUTRA :     PUTRI : 

1. YUSO TOMKINS    1. YUSO TOMKINS 

2. BAJA 78     2. GANEVO 

3. YUSO SLEMAN    3. BAJA 78 

4. SAMUDRA     4. PADMANABA 
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J. Penentuan Rengking 

Kejuaraan provinsi (Kejurprov) bolavoli yunior antar klub se-DIY tahun 2010, 

dalam menentukan rangking dengan aturan sebagai berikut:  

1. Penentuan rangking dilihat dari jumlah kemenangan tiap regu. (Nilai 

menang : 2, Kalah : 1 : WO : 0). 

2. Apabila terjadi masih nilai sama, maka penentuan ranking dengan 

melihat biji menang dibagi biji kalah. 

3. Jika nilai masih juga sama, maka penentuan ranking dengan melihat 

jumlah set menang dibagi jumlah set kalah. 

K. Mulai Pertandingan 

 Ketentuan dimulainnya pertandingan pada kejuaraan bolavoli junior 

antar klub se-DIY ialah sebagai berikut: 

1. Bila waktu yang telah ditentukan dalam jadwal pertandingan tiba dan 

semua sarana serta regu-regu yang akan bertanding juga telah siap 

pertandingan harus segera dimulai. 

2. Bila sebelum waktu yang telah ditentukan semua sarana sudah siap 

pertandingan dapat dimulai atas persetujuan kedua regu yang akan 

bertanding. 

3. Bila waktu yang telah ditentukan dalam jadwal pertandingan telah tiba, 

tetapi sarana pertandingan masih ada yang belum siap (misalnya 

:lapangan pertandingan masih dipergunakan), maka regu-regu yang akan 

bertanding harus menunggu hingga selesainya persiapan sarana. Tetapi 
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begitu persiapan sarana selesai, maka kedua regu yang akan bertanding 

harus siap untuk memulai pertandingan 

L. Keterlambatan 

 Ketentuan keterlambatan dalam kejuaraan bolavoli junior antar klub 

se-DIY ialah sebagai berikut: 

1. Regu yang akan bertanding harus sudah berada di tempat pertandingan 

30 menit sebelum jadwal pertandingan yang bersangkutan dimulai. 

2. Regu yang datang terlambat ke lapangan pertandingan lebih dari 15 

menit setelah waktu pertandingan yang ditentukan (setelah mendapat 

panggilan ketiga kalinya), maka regu tersebut dinyatakan kalah W.O. 

(walk out) 

M. Lama Permainan 

Semua pertandingan bolavoli yang dilakukan dari babak penyisihan 

sampai pada babak final dengan menggunakan sistem three winning set (tiga 

kali set kemenangan).  

N. Kaostim 

Selama pertandingan berlangsung setiap regu diwajibkan memakai 

kaos seragam bernomor punggung dan bernomor dada dengan stelan 

celana kolor. Tanda kapten dipasang secara permanen di bawah nomor 

dada dengan ukuran 2 cm x 8 cm. Setiap pemain wajib memakai sepatu dan 

berkaos kaki dengan warna dasar putih. 
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O. Bola yang digunakan 

Bola yang digunakan untuk pertandingan adalah dari panitia 

penyelenggara, sedangkan bola untuk pemanasan menggunakan bola milik 

sendiri.  

P. Juara dan Penghargaan 

Regu/tim yang menjadi juara (I s.d. IV) dalam Kejurprov Yunior 

Bolavoli Antar Klub Se-DIY tahun 2009 akan mendapatkan piala dan piagam 

penghargaan. 

Q. Lain-lain 

1. Setiap regu/tim wajib mentaati tata tertib pertandingan sesuai dengan hasil 

keputusan pertemuan teknik. 

2. Setiap regu/tim wajib bersikap sopan dan menghormati keputusan dari 

wasit yang memimpin pertandingan. 

3. Regu/tim yang terbukti melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi 

dengan di Dis Kualifikasi. 

 Contoh  : Perkumpulan/Klub yang terbukti ada atlet yang tidak memenuhi 

persyaratan akan, maka atlet yang bersangkutan akan di dis 

kualifikasi dari kejuaraan ini.  

4. Masing-masing klub diharap bisa menjaga/mengamankan barang-barang 

berharga baik milik atlet maupun anggota tim yang lain. 

 Contoh  : mengingat terbatasnya tempat/kamar ganti atlet, maka setelah 

selesai ganti pakaian masing-masing tim harus segera mengemas 
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dan mengamankan barang-barang yang menjadi miliknya karena 

kamar ganti akan segera digunakan oleh tim yang lain. 

5. Hal-hal yang belum tercakup dalam tata tertib ini akan ditentukan 

kemudian dalam Pertemuan Teknik secara musyawarah. 

R. Hasil Kejuaraan 

Kejuaraan bolavoli junior daerah istimewa yogkarta tahun 2010 masih 

dimenangkan oleh tim dari Bantul Yuso Tomkins (BYG) baik untuk tim putra 

maupun putri. Hasil akhir dari kejuaraan bolavoli junior tahun 2010 secara 

keseluruhan dapat dilihat di bawah ini: 

Putra:       Putri: 

I. BYG      I. BYG 

II. BAJA 78     II. GANEVO 

III.  GANEVO     III. YUSO SLEMAN 

IV. DHARSINARGA     IV. RAJAWALI  

S. Deskripsi Kegiatan 

Kejuaraan junior tahun 2010 di Kabupaten Bantul, di selenggarakan 

oleh Pengprov PBVSI Daerah Istimewa Yogyakarta, bekerjasama dengan 

Pengkab PBVSI Bantul sebagai tuan rumah dan panitia di desa Kali Putih, 

Pendowoharjo Sewon Bantul.  Pertandingan menggunakan sistem setengah 

kompetisi di babak penyisihan, untuk tim putra, dibagi menjadi 4 pool 

masing-masing pool 4 tim dan ada yang 5 tim satu pool. Untuk tim putri, 

dibagi menjadi 3 pool masing-masing pool 3 tim. Pada babak kedua tim putra 

babak kedua yaitu 8 besar, menggunakan sisitem gugur untuk masuk babak 
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4 besar, untuk tim putri babak kedua menggunakan sistem setengah 

kompetisi dibagi 2 pool masing-masing pool 3 tim. Babak selanjutnya baik 

putra maupun putri di 4 besar ada sistem cross atau silang atau semifinal, 

dan mencari pemenang untuk final juara I dan II, dan yang kalah 

memperebutkan juara III dan IV.    

Kejuaraan bolavoli junior tahun ini melahirkan pemain terbaik Oki 

Setya Primadi Untuk putra sedangaka putri diraih oleh Rahma Videla. Kedua-

duanya merupakan pemain dari tim bola voli Bantul Yuso Tomkins.   

Daftar pemain dan pelatih bolavoli junior DIY persiapan kejurnas 

2010. Pemain putra yang masuk seleksi ialah: 

No Nama Posisi Asal Klub 
1 Oki Setya Pambudi  Open  BYG 
2 Antonius Adi Nugroho Tosser BYG 
3 Aprian Sigit S. Allround BYG 
4 Rahmat Afri Wahyu N. Quicker BYG 
5 Ibnu Sudrajat Open BYG 
6 Salindra Rasuan Prasetia Quicker BYG 
7 Slamet Rudianto Libero BYG 
8 Arif Amalanhas Toser Ganevo 
9 Dwi Fedri Supriyanto  Ganevo 
10 Dhedi Saputro  Ganevo 
11 Andreas Tegar P  Yuso Sleman 
12 Rian Cahyo Pendowo  Yuso Sleman 
13 Luqi Dwi Setiawan  Yuso Sleman 
14 Nugroho Susanto Open Baja 78 
15 Gery Noviyanto Libero Baja 78 
16 Hanang Dwi Cahyo K. Quicker Baja 78 
17 Sri Joko  Daksinarga 
18 E Eldy Lenardo Cahyo 

Kumoro 
 Daksinarga 

19 Andrew Nova Pamungkas  Baja 78 
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Tim kejurnas bolavoli putra Daerah Istimewa Yogyakarta didampingi 

oleh tim official sebagai berikut: 

Official: 

Tim Manajer : Putut Marhaento  
Pelatih : Ir. Wahyono H BYG 
Asisten Pelatih : Yuyun Ari Wibowo, S. Pd. Jas Baja 78 
Trainer : Agung Bayu Krisnanto Ganevo 
 
Daftar pemain dan pelatih bolavoli junior DIY persiapan kejurnas 

2010. Pemain putri yang masuk seleksi ialah: 

No Nama Posisi Asal Klub 
1 Kurnia Astuti Tosser  Ganevo 
2 Among Ayu Risti Tosser BYG 
3 Tiara Putri Anggraini Open BYG 
4 Dwi Sinta Marselina Libero BYG 
5 Monica Lana Open BYG 
6 Rahma Videla Open BYG 
7 Sonya Ivas Volyati Quicker BYG 
8 Putri Lestari Quicker BYG 
9 Nurita Rohmah  BYG 
10 Suntari  Baja 78 
11 Farma  Baja 78 
12 Junita  Baja 78 
13 Eka Putri Yessy Molina  BYG 
14 Nana Oktaviana  Yuso Sleman 
  

Official: 

    
Pelatih : Ridwan BYG 
Asisten Pelatih : Chairul Zakaria Ganevo 
Trainer : Sarifudin Yuso Sleman 

 

Pelaksanaan kejuaraan ini termasuk sukses terbukti dengan 

banyaknya penonton yang menyaksikan kejuaraan ini.  

 


