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I. PENDAHULUAN 

    GAGASAN 

  “....merekalah yang membangun sokoguru bangsa,begitu perkasanya, 

  Hingga martabat bangsa menjulang tinggi ke angkasa” 

 Mereka adalah...... anak-anak kita yang berada disekitar kita dan tersebar dari ujung Barat Sumatera hingga 

di Timur Tanah Papua, dari utara perairan Talaud hingga di selatan gugus Rote 

 Mereka membutuhkan perhatian, dorongan, bimbingan serta wahana untuk mengasah serta 

mengembangkan kemampuannya. 

 Harus ada tangan dan kebijakan yang melakukan, bila tidak! Sebagaimana butiran emas yang tidak 

pernah didulang. 

“.....Olahraga sebagai pembentuk karakter bangsa,  

Pemuda dan pelajar adalah tonggak kehidupan negara, 

Liga Pendidikan Indonesia menjadi wadahnya” 

 Waktu luang adalah musuh para generasi muda, dan oleh karenanya perlu diisi dengan aktivitas positif 

yang membentuk karakter kebangsaan. Mewujudkan olahraga sebagai media utama dalam 

menjembataninya. 

 Dilema antara keberasilan studi akademis dan prestasi olahraga, telah menjadi fenomena klasik yang 

,membelit. Liga Pendidikan Indonesia adalah stategi dan komitmen melalui sepakbola sebagai 

jawabannya. 

 Sepakbola berkualitas tinggi akan melahirkan prestasi membanggakan. 

 Sepakbola merupakan salah satu pilar yang dapat mengangkat kebanggan Bangsa. 

 Sepakbola berpotensi besarmenjadi industri raksasa dan ikut menggerakan perekonomian. 

 Pemuda dan Pelajar adalah penentu masa depan bangsa 

 Olahraga menjadi bagian penting kehidupan Pemudan dan Pelajar Indonesia. 

 Sepakbola merupakan olahraga yang dimainkan hampir sebagian besar Pemuda dan Pelajar Indonesia dan 

dunia. 

 Keseimbangan kewajiban & peran sebagai Pemuda dan Pelajar dengan menekuni Sepakbola sebagai 

ajang prestasi, memerlukan penyatuan visi, konsep serta implementasi semua pihak yang terkait, untuk 

memberikan wadah demi keseimbangan. 

 Pembinaan sepakbola yang tidak dapat terpisah dengan pendidikan di sekolah. 

 Sepakbola modern high level juga dapat membentuk dan membangun karakter, watak serta budaya unggul 

masyarakat Bangsa (character building) melalui internalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam sepakbola. 

 Menjadikan olahraga (sepakbola) sebagai bagian dari program pendidikan. 



 Menetapkan LPI sebagai program Nasional dengan mengajak peran aktif masyarakat serta Pemerintah 

Daerah. 

LATAR BELAKANG 

 Sepakbola berkualitas tinggi akan melahirkan prestasi membanggakan. 

 Sepakbola berpotensi besar menjadi industri yang akan meningkatkan perekonomian rakyat. 

 Olahraga merupakan bagian yang sangat penting bagi Pemuda dan Pelajar Indonesia. 

 Keseimbangan kewajiban & peran sebagiai Pemuda dan Pelajar dengan menekuni Sepakbola sebagai 

ajang prestasi, memerlukan penyatuan visi, konsep serta implementasi semua pihakl yang terkait, untuk 

memberikan wadah demi keseimbangan yaitu:  

1. Departemen Pendidikan Nasional RI 

Adalah Lembaga Negara yang berdasarkan amanat konstitusi negara, berwenang serta berkewajiban 

menyelenggarakan pendidikan bagi generasi bangsa, khususnya pendidikan generasi muda, Generasi 

Muda Indonesia, tan pa terkecuali adalah anak sekolah, dan oleh karenanya pada pembinaan olahraga 

usia dini, tidaklah bijak memisahkan anak dari pendidikan sekolah formal, LIGA PENDIDIKAN 

INDONESIA mengoptimalisasi sekolah sebagai wadah pendidikan umum dan pembinaan olahraga. 

2. Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga RI 

Adalah implementator UU NO. 3 tahun 2005, yaitu tentang Sistem Keolahragaan Nasional. 

Kementerian Pemuda dan Olahraga RI merupakan Lembaga Negara yang berwenang dan 

berkewajiban melakukan pembinaan generasi muda di bidang olahraga, Optimalisasi peranan Kantor 

Kementerian Pemuda dan Olahraga RI, sebagai pusat komando olahraga nasional, meliputi olahraga 

prestasi, pendidikan dan rekreasi. 

3. Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia 

Merupakan satu-satunya organisasi sepakbola yang bersifat nasional yang berwenang mengatur, 

mengurus dan menyelenggarakan semua kegiatan sepakbola yang berada di wilayah hukum dan 

administratif Republik Indonesia. Oleh karenanya memiliki hak dan tanggungjawab serta kewajiban 

yang berorientasi kepada kemajuan sepakbola nasional, Anggota Asean Football Federation (AFF), 

Asean Football Confederation (AFC) dan Federation International Football Association (FIFA). 

TANTANGAN 

 Sepakbola dapat membantu upaya pembanguna karakter unggul manusia Indonesia. 

 Sepakbola menjadi alat yang ampuh untuk mempersatukan Bangsa. 

 Sepakbola dapat membantu menyediakan kesempatan lapangan pekerjaan dan industri. 

PILIHAN LPI 

 Pembinaan sepakbola yang tidak dapat terpisah dengan pendiodikan di sekolah 

 Sepakbola modern high level juga dapat membentuk dan membangunkarakter, watak. 

 Serta budaya unggul masyarakat Bangsa (character building) melalui internalisasi nilai-nilai yang 

terkandung dalam sepakbola. 

 Menjadikan olahraga (sepakbola) sebagai bagian dari program pendidikan. 

 Menetapkan LPI sebagai Program Nasional dengan mengajak peran aktif masyarakat serta Pemerintah 

Daerah. 

 

 



LIGA PENDIDIKAN INDONESIA 

Pengertian : 

 Kompetisi sepakbola antar sekolah SMP dan SMA sederajat. 

 Diselenggarakan secara berjenjang, mulai dari Kabupaten Kota, Provinsi, Wilayah hingga tingkat Nasional. 

 Pelaksanaan kegiatan di luar jam sekolah dan atrau pada hari-hari libur sekolah dengan mengutamakan 

unsur pendidikan. 

 Diselenggarakan dengan prinsip industri olahraga. 

 Kerjasama Departemen Pendidikan Nasional RI – KementerianPemuda dan Olahraga RI serta Persatuan 

Sepakbola Seluruh Indonesia. 

 Memperebutkan PILA PRESIDEN. 

II.  DASAR 

1. Dasar Hukum 

 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional 

 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang sistem Keolahragaan Nasional 

 Peraturan Pemerntah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 

 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga 

 Peraturan pemerintah republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan 

Kejuaraan Olahraga 

 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga 

 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, 

Pemda Provinsi dan Pemda Kabupaten/Kota 

 Pedoman Dasar Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Tahun 2007 

 Statuta Federation International mFootball Asociation 

 Penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Kabupaten Gunungkidul No.49/DPA/2017  

Dasar Kesepakatan 

Berdasarkan tanggung jawab serta kewenangan dalam pembinaan dan pengembangan olahraga 

pendidikan sebagaimana tercantum dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional Pasal 37 ayat (1) huruf h, Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sisrtem 

Keolahragaan Nasional Pasal 25 dan pasal 32 sepakat membuat Nota Kesepahaman, selanjutnya disebut 

Kesepakatan Bersama untuk menyelenggarakan Liga Pendidikan Indonesia khususnya cabang olahraga 

sepakbola dalam rangka mengoptimalkan pembinaan dan pengembangan olahraga sepakbola di 

lingkungan satuan pendidikan secara terpadu melalui koordinasi, integrasi serta sinkronisasi dlam 

melkasanakan tugas dan tanggung jawab. Pada tanggal 22 Februari 2009 di Jakarta, telah ditandatangani 

Kesepakatan bersama anatar Departemen Pendidikan Nasional RI, Kementerian Negara Pemuda dan 

Olahrga RI dan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia. 

Nomor : 21/MPN/LL/2009 

Nomor : 0054/MENPORA/2/2009 

Nomor: 01/II/2009 

Tentang: LIGA PENDIDIKAN INDONESIA 

III. MAKSUD DAN TUJUAN 

 Maksud kegiatan LPI adalah memberi kesempatan pada para pelajar  untuk mengembangkan     bakat dan minat di 

bidang sepakbola secara berjenjang  menuju pemain yang profesional. 



Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dari LPI adalah: 

 Tujuan penyelenggaraan Liga Pendidikan Indonesia adalah memberikan wadah pembinaan yang seluas-

luasnya bagi generasi muda indonesia. 

 Menjadikan sepakbola sebagai bagian dari program pendidikan 

 Membentuk dan membangun karakter anak bangsa yang sehat jasmani, watak serta budaya unggul bangsa 

melalui internasionalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam sepaakbola. 

 Menentukan talenta-talenta muda sepakbola untuk dibina dan dilatih sebagai persiapan jangka panjang 

sebagai pilar Tim Nasional Indonesia menuju piala dunia. 

 Menawarkan alternatif profesi bagi anak bangsa dalam industri sepakbola 

IV. SASARAN 

Siswa SMP, SMA dan sederajat di Kabupaten Gunungkidul 

V. PERATURAN PERTANDINGAN 

Peraturan pertandingan mengaju pada: 

 Pedoman Dasar Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Tahun 2007 

 Statuta Federation International Football Association 

 Peraturan Organisasi PSSI 

 Peraturan pertandingan yang diterbitkan oleh PSSI 

VI. PESERTA DAN PELAKSANAAN 

A. PESERTA 

1. Persyaratan Umum peserta 

a. Kesebelasan SMP, SMA, SMK sederajat wakil dari sekolah 

2. Persyaratan Khusus peserta 

a. Pelajar yang tercatat belajar aktif di sekolah 

b. Satu sekolah hanya berhak mendaftarkan satu tim terbaiknya 

c. Peserta liga pendidikan tingkat kabupaten adalah sekolah SMP dan SMA sederajad 

d. Seluruh pemain yang didaftarkan harus berasal dari Sekolah yang sama 

e. Untuk siswa SMP sederajad, merupakan siswa kelas I dan siswa kelas II , HARUS DI BAWAH 

USIA 15 Tahun (U15), kelahiran 1 januari 2003 ke atas 

f. Untuk siswa SMA sederajad, merupakan siswa kelas I dan siswa kelas II, HARUS DI BAWAH 18 

Tahun (U18), kelahiran 1 januari 2000 

g. Menyerahkan daftar nama dan biodata pemain (Dijilid dalam bentuk buku) dilengkapi dengan 

fotocopy kartu pelajar,foto copy ijazah atau akte serta pas foto 3 x 4 

h. Menyerahkan Surat Rekomendasi / Surat Tugas dari Kepala Sekolah masing-masing untuk tingkat 

SMP,SMA dan SMK 

i. Jumlah pemain max. 20 orang dengan official max 5 orang 

j. Keabsahan pemain dibuktikan dengan menunjukan Ijazah terakhir dan atau Akta Kelahiran 

  



B. PELAKSANAAN KEGIATAN 

1. Waktu pendaftaran 

Pendaftaran dimulai dari tanggal 25 Februari – 10 Maret 2017 di Bidang PO Dinas Pendidikan Pemuda 

dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul. 

CP: IWAN YULIYANTO, S.Pd.Jas (WA.087839991965 / HP. 081367175234) 

       SUMARJI,SE (081392741462) 

       SOP HADI (087839042261) 

 

2. Jadwal dan Tempat pelaksanaan pertandingan 

Pertandingan akan dilaksanakan pada tanggal 21 – 31 Maret 2017, tempat pertandingan: 

a. Tingkat SMP : Stadion Gelora Handayani, Jeruksari,Gunungkidul 

b. Tingkat SMA : Stadion Gelora Handayani, Jeruksari, Gunungkidul 

 

3. Pertemuan Teknik (Technical Meeting) 

Hari               : Jumat 

Tanggal         : 17 Maret 2017  

Waktu           : 13.00 wib – selesai 

Tempat         : Ruang Rapat SKB LT. II 

VII. PENUTUP 

         Demikian Pedoman Liga Pendidikan Indonesia Kabupaten Gunungkidul, semoga dapat menjadi                  

         Acuan pembinaan olahraga khususnya sepakbola.  

 GUNUNGKIDUL,  
KEPALA BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA 
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 
KABUPATEN GUNUUNGKIDUL  
 

 

 

Drs. SULISTIYONO,MSI 
Pembina, IV/a 
NIP. 19650508 199003 1 011 
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PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL 

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 
Jl. Pemuda No. 32, Baleharjo, Wonosari 55801 Kontak Pos 135, Telp. (0274) 391191 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


