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Sambutan Direktur Teknik
Puji syukur Alhamdulillah kompetisi Liga 1 U16 2018 telah selesai dengan lancar. Kompetisi Liga 1 U16 ini
merupakan terobosan PSSI untuk membangun struktur pembinaan sepakbola usia muda elit. Sebelumnya, PSSI
hanya memiliki kompetisi pada jalur amatir di U15 dan U17 dan hanya memiliki kompetisi usia muda elite di
U19. Dengan kehadiran Liga 1 U16, muncul suatu wadah untuk pesepakbola muda elite yang berlatih dengan
sesame pemain elite serta berkompetisi dengan sesama Akademi Klub Liga 1.
Pelaksanaan Liga 1 U16 2018 juga memberikan optimisme tentang masa depan sepakbola Indonesia. Seluruh
akademi klub Liga 1 berkompetisi secara ketat, tetapi bukan dalam konteks rivalitas. Melainkan dalam konteks
kolaborasi dan kemitraan untuk membangun sepakbola Indonesia yang kuat. Baik manajemen, pelatih,
pemain, wasit, panpel, dll dengan antusias menjadikan Kompetisi Liga 1 U16 2018 ini seperti “sekolah” untuk
pengembangan diri. Tentunya salah satu elemen penting dalam proses belajar di “sekolah” adalah berbuat
salah. Kompetisi inilah menjadi ruang belajar untuk setiap elemen berbuat salah dan belajar untuk
memperbaiki diri.
Dalam hal tren permainan, PSSI sangat bangga melihat kiprah seluruh Akademi yang berusaha menyerap dan
mengimplementasikan Filosofi Sepakbola Indonesia (Filanesia). Kami percaya bahwa Filanesia hanya dapat
dikembangkan dengan cara mempraktekkannya. Diikuti dengan evaluasi yang terus menerus. Untuk itu, PSSI
berpesan agar setiap Akademi bisa terus mengembangkan Filanesia agar tercipta pemain usia muda yang
cerdas dan siap berkompetisi di level internasional.
Akhirnya, publikasi laporan teknik Liga 1 U16 ini kiranya dapat menjadi penanda level kita sekarang. Level ini
bisa menjadi titik awal untuk merencanakan langkah ke depan demi sepakbola Indonesia yang lebih baik di
masa depan. Bravo Elite Pro Academy! Bravo Liga 1 U16!
Danurwindo
Direktur Teknik PSSI
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Belajar dengan Formasi 1433

Tidak seperti gelaran kompetisi pada umumnya,
pagelaran Liga 1 EPA U16 juga lekat dengan
kegiatan edukasi. Selain berkompetisi, seluruh tim
mendapatkan bimbingan dan pengajaran dari
HPU PSSI terkait implementasi Filosofi Sepakbola
Indonesia. Sebelum kompetisi digelar, PSSI
mengadakan Festival Liga 1 U16 yang didalamnya
terdapat workshop intensif untuk memberikan
pemahaman tentang cara bermain dan berlatih
yang baik untuk perkembangan talenta pemain
U16 di setiap Akademi Klub Liga 1.
Tak heran, hampir semua Akademi Klub Liga 1
yang mengikuti kompetisi ini sebagian besar
bermain dengan Formasi Belajar yang ditetapkan
oleh PSSI, yaitu Formasi Belajar 1-4-3-3. Dimana di
dalam formasi tersebut terdapat 1 penjaga
gawang, 4 pemain belakang, trio gelandang yang
terdiri dari 1 gelandang bertahan dan 2
gelandang serangan. Lalu trio pemain depan yang
terdiri dari striker, sayap kiri dan kanan.

Praktis hanya dua tim yang mencoba bermain
dengan variasi formasi yang berbeda. Yaitu PSM
Makassar yang memainkan formasi 14231.
Dimana trio gelandang terdiri dari 2 gelandang
bertahan dan 1 gelandang serang. Keberadaan
gelandang PSM U16 Aan Sesario yang memiliki
kemampuan penguasaan bola baik, membuat
PSM memberikan peran playmaker yang
beroperasi di belakang striker padanya.
Sedang 1 tim lainnya adalah Persipura yang
bermain dengan formasi 1352. Dengan
memainkan 3 bek sentral, diapit oleh 2 wingback
yang menjaga kelebaran. Sedangkan lini tengah
diisi oleh trio 1 gelandang bertahan dan 2
gelandang serang yang mendukung kinerja 2
striker di depan.
Fenomena ini menunjukkan signal positif.
Mengingat sebagian besar Akademi berusaha
untuk bermain dengan Formasi Belajar seperti
yang telah digariskan oleh PSSI. Memang
penggunaan formasi belajar 1433 ini bukanlah
jaminan tim akan meraih kemenangan. Tetapi
penggunaan formasi belajar harapannya akan
memudahkan pemain muda dan tentu saja
pelatihnya untuk belajar berbagai prinsip bermain
dalam menyerang dan bertahan secara lebih
optimal. Ya, proses yang baik dalam jangka
pendek mungkin berujung pada hasil buruk,
tetapi dalam jangka panjang akan menghasilkan
hasil positif.
Filosofi Sepakbola Indonesia yang tertuang pada
Kurikulum Pembinaan PSSI adalah bermain
proaktif, progresif dan konstruktif saat tim
menguasai bola. Proaktif berarti ingin
mendominasi dan mengambil inisiatif untuk
menyerang. Progresif berarti selalu
memprioritaskan progresi bola ke depan. Terakhir
konstruktif berarti berusaha bermain dari lini ke
lini, sehingga banyak pemain terlibat dan belajar
berbagai situasi sepakbola.
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Pada aplikasinya dalam formasi belajar 1433,
seluruh pemain diminta untuk menyebar (spread
out) mengambil posisi membuat lapangan
menjadi panjang dan lebar dalam struktur
menyerang 12323. Pada situasi ini, hampir
sebagian besar Akademi telah dapat
mengaplikasikannya dengan baik. Permasalahan
yang masih sering terjadi adalah otomatisasi
dalam melakukan spread out. Sehingga seringkali
proses transisi ke struktur menyerang masih amat
lambat.

Pada aplikasi dalam formasi belajar 1433. Seluruh
pemain diminta untuk mengecil (compact)
mengambil posisi membuat lapangan menjadi
pendek dan sempit dalam struktur bertahan
14141. Pada situasi ini, hampir semua Akademi
telah memperagakan struktur 14141 dengan baik.
Hanya saja pelaksanaan zonal defending yang
membutuhkan kerjasama dalam proses markingcovering masihlah belum optimal. Hal lain yang
juga masih tampak jelas adalah renggangnya
jarak antar lini secara vertical.
Saat tim tidak menguasai bola, Kurikulum
Pembinaan PSSI menyarankan untuk bermain
proaktif, situational dan zonal. Proaktif merujuk
pada kebutuhan untuk sesegara mungkin
melakukan pressing untuk kembali dapat
menguasai bola. Situational berarti cerdas
menentukan tinggi rendah lini pressing.
Sedangkan zonal merujuk pada penjagaan
daerah.
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MENYERANG & TRANSISI (-)
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Bangun Serangan Konstruktif,
Tetapi…

Empat tim terbaik di Liga 1 U16 ini yaitu Bali United, Barito Putera, Persib dan Persija menggunakan skema
bangun serangan dengan fullback yang melebar dan tinggi meninggalkan 2 centerback. Mengingat tidak
banyak lawan yang lakukan Pressing tinggi, maka kebanyakan centerback leluasa untuk melakukan build up
fase pertama tanpa gangguan. Perbedaannya ada di inisiator yang melakukan progresi ke depan.
Persib melakukan mekanisme bangun serangan menggunakan umpan-umpan pendek. Di belakang, 2 fullback
akan naik dan 1 gelandang akan turun. Fullback yang melebar hanya di sisi ball side. Sementara di sisi lain tidak
terlalu melebar agar zona permainan mengecil. Jika serangan dilakukan lewat kanan, maka fullback kiri akan
bergerak lebih ke tengah. Inisiator untuk melakukan progresi ke depan banyak dipegang kendalinya oleh DM.
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Lain Persib, lain pula Barito Putera. Tim asal
Kalsel ini membangun serangan dari bawah
dengan 2 centerback dan 1 gelandang yang
turun di depan center back. Menggunakan
skema 2-1 di fase pertama bangun serangan,
memberikan lisensi menyerang bagi fullback
Barito Putera untuk lebih maju ke depan.
Dengan maju dan melebarnya fullback,
maka akan memaksa pertahanan lawan
untuk strecth (melebar). Dari sinilah fase
kedua skema bangun serangan digunakan
memanfaatkan celah antar pemain yang
melebar saat bola dipindahkan ke kiri atau ke
kanan. Umpan-umpan ke ruang antar lini jika
berhasil akan membuat disorganisasi
pertahanan lawan.
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Mirip dengan tim lainnya, Persija menggunakan
mekanisme 2 bek saat membangun serangan.
Tidak seperti Persib, yang menggunakan DM
sebagai pengatur serangan fase pertama, Persija
menggunakan 2 center back untuk mengatur
serangan di fase pertama, terutama saat
melawan Bali United yang menerapkan medium
blok dalam bertahan. Sehingga 2 center back
Persija leluasa membawa bola hingga keluar 1/3
pertahanannya. Gelandang bertahan (DM) akan
sejajar dengan fullback yang melebar naik lebih
tinggi.

Saat melawan Barito Putera di perebutan 3/4,
Persija sedikit kehilangan permainan
konstruktifnya. Mereka lebih banyak memainkan
bola direct/langsung ke depan. Tidak adanya DM
yang membantu dengan turun sejajar
centerback dan pressing yang dilakukan pemain
Barito Putera mengganggu proses bangun
serang ini. Akibatnya Persija kesulitan untuk
melakukan bangun serangan dari bawah.
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Menggerakkan Lawan untuk
Penetrasi

Dalam hal fase goalscoring, Persib terlihat lebih
matang dari kontestan lain. Di fase kedua saat
menyerang, mekanisme yang digunakan Persib
untuk melakukan progresi ke depan terutama
saat menyerang dari kanan adalah dengan
menggunakan 1 pemain sebagai pressing bait.
Seperti yang terjadi di pertandingan final,
pemain Bali United yang mengikuti pergerakan
ini akan memperbesar ruang antar lini di
belakangnya untuk dimanfaatkan gelandang
Persib lain.

Pemain lawan yang terdekat terpicu untuk
melakukan marking ke pemain yang melakukan
pressing bait. Saat terpicu ini pemain Persib lain
harus jeli memanfaatkan ruang antar lini yang
cukup besar untuk dieksploitasi. Ketika akses ke
ruang ini tercipta, maka pemain yang berdiri di
ruang ini tinggal berhadapan dengan lini
terakhir (bek).
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Rapatnya lini pertahanan yang digalang oleh banyak tim, membuat dominasi permainan langsung ke
depan dengan umpan lambung masih menjadi trend. Dari pengamatan terlihat bahwa permainan umpan
lambung ini bukan sesuatu yang direncanakan. Tetapi lebih merupakan manifestasi dari ketidaknyamanan
banyak tim dalam menerima bola di ruang sempit. Akhirnya cara banyak dipakai, mengingat cara ini juga
efektif untuk hindari resiko serangan balik. Sama seperti yang dilakukan Persija saat menghadapi Barito
Putera.
Praktis hanya Bali United yang melakukan mekanisme bangun serangan direct dengan lebih terstruktur.
Umpan lambung sering dilepaskan untuk akses pemain depan dengan keunggulan postur tubuh yang
tinggi. Baik bangun serang jauh langsung dari kiper ataupun bangun serang pendek dari kiper ke bek
sama-sama ditujukan langsung direct ke striker dengan umpan lambung. Keunggulan postur striker Bali
United mendukung untuk model permainan ini.
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Pada laga final misalnya, Persib menerapkan man
marking karena Bali United hanya menggunakan 1
striker. Center back Persib yang diberikan tugas
untuk melakukan man marking untuk merespon
taktik Bali United yang mengandalkan postur
pemain depannya. Center back Persib memberikan
gangguan saat duel bola atas dan mengorganisir
ruang di sekitar jatuhnya bola. Fullback kanan dan
kiri akan merapatkan posisi dekat jatuhnya bola.
Defensive midfielder juga memperkecil jarak antar
lini.
Dengan model bertahan seperti ini kemungkinan
memenangkan 2nd ball lebih besar karena arah
pantulan bola cukup sulit untuk dibuat menjauh
dari tempat jatuhnya bola. Pemain Persib juga
melakukan man marking ke pemain Bali United
yang mendekati area jatuhnya bola.
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Cara Menyerang Tentukan
Cara Transisi (-)
Mekanisme Transisi Negatif yang dilakukan oleh 4 tim semifinalis sangat dipengaruhi oleh cara menyerangnya.
Ide Filanesia untuk langsung melakukan pressing seketika ketika tim kehilangan hanya dapat dilakukan apabila
persyaratan cara bermain dalam menyerang untuk proaktif, progresif dan konstruktif.
Pada faktanya, keempat tim masih gagap untuk secara otomatis melakukan immediate pressing saat kehilangan
bola. Baik Persib, Bali United, Persija dan Barito hanya sesekali melakukan pressing pasca hilang bola. Itupun
dengan intensitas yang sangat minim. Kebanyakan tim lebih sering melakukan reorganisasi pertahanan untuk
kembali ke belakang bola.
Hal ini terjadi karena keempat tim juga sering menyerang dengan menggunakan umpan lambung. Permainan
direct seperti ini tentunya secara structural akan membuat jarak antar pemain menjadi berjauhan. Tentunya ini
akan mempersulit tim untuk lakukan pressing sesegara mungkin setelah hilang bola.
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BERTAHAN & TRANSISI (+)
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Mekanisme Ganggu
Bangun Serangan Lawan

Trend bertahan tim kontestan 4 besar dalam
pertandingan semifinal didominasi oleh organisasi
bertahan dengan blok medium atau rendah. Tim lebih
banyak pasif menunggu dengan organisasi bertahan
yang rapi guna menutup celah di tengah. Di
pertandingan final misalnya, Bali United bermain
dengan 1 gelandang bertahan yang berperan sebagai
buffer. Peran gelandang bertahan ini bisa disebut half
back karena saat bola masih belum masuk sepertiga
akhir lapangan, gelandang ini memosisikan diri di
depan 4 bek.
Saat bola ke koridor sayap, fullback akan menutup
akses pembawa bola (ball carrier) sehingga akan
tercipta celah antara fullback dan center back. Saat
inilah half back tadi akan mengisi celah terdekat.
Formasi lini pertahanan Bali United akan berubah
menjadi 5 bek guna mempersempit ruang kanal di
antara pemain bertahan. Gelandang tersebut akan
berposisi sebagai center back.
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Persija juga melakukan hal yang sama saat bertemu Barito Putera. Persija bertahan dengan blok mediumrendah menggunakan formasi 4-1-4-1. Pemain depan melakukan zona marking, tidak melakukan man
marking agresif ke pembawa bola. 4 Pemain tengah akan menjaga kerapatan dengan melakukan shifting
mengikuti arah bola.
Saat lini tengah melakukan pressing tidak diikuti dengan naiknya garis pertahanan. Hal ini menyebabkan
jarak antar lini semakin lebar dan 1 gelandang bertahan memiliki cakupan area yang luas untuk dijaga.
Perpindahan arah serangan yang cepat membuat disorganisasi pertahanan saat melakukan shifting
(bergeser) mengikuti arah serangan.
Praktis hanya Persib yang melakukan high pressing untuk mengganggu bangun serangan di awal. Namun
saying, pemain belum mampu melakukannya secara konstan. Di final, Persib melakukannya di menit awal
babak pertama guna memberikan efek kejutan ke bangun serang Bali United. Akibatnya di pertandingan
tersebut Bali United lebih banyak terpaksa harus merespon dengan umpan-umpan lambung.
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Saat lini tengah melakukan pressing tidak diikuti
dengan naiknya garis pertahanan. Hal ini
menyebabkan jarak antar lini semakin lebar dan 1
gelandang bertahan memiliki cakupan area yang luas
untuk dijaga. Perpindahan arah serangan yang cepat
membuat disorganisasi pertahanan saat melakukan
shifting (bergeser) mengikuti arah serangan.
Praktis hanya Persib yang melakukan high pressing
untuk mengganggu bangun serangan di awal.
Namun saying, pemain belum mampu
melakukannya secara konstan. Di final, Persib
melakukannya di menit awal babak pertama guna
memberikan efek kejutan ke bangun serang Bali
United. Akibatnya di pertandingan tersebut Bali
United lebih banyak terpaksa harus merespon
dengan umpan-umpan lambung.
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Serangan Balik Kilat
Mematikan
Ide dari taktik melakukan organisasi pertahanan yang rapat dan disiplin adalah untuk menyerang saat transisi
lawan. Ketika bola berhasil dimenangkan, baik karena kesalahan umpan atau karena aksi bertahan, akan
dilakukan serangan memanfaatkan disorganisasi pada saat transisi.
Bali United menerapkan taktik ini dan menciptakan gol sesuai skema ini. Saat baru mendapatkan bola dalam
posisi menyerang, bola lebih sering disirkulasikan secara vertikal. Progresi dilakukan secara direct/langsung
mengakses pemain depan baik melalui umpan lambung atau umpan mendatar. Gol saat melawan Persija
berawal dari transisi bertahan ke menyerang memanfaatkan disorganisasi pertahanan Persija.
Gol di final saat melawan Persib juga dilakukan dengan skema yang sama, perbedaannya di awalan umpan
yang digunakan. Saat lawan Persib menggunakan umpan lambung yang langsung mengakses pemain depan,
sedangkan saat lawan Persija menggunakan umpan-umpan pendek.
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KESIMPULAN
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Awal Menjanjikan,
Kerja Keras Kejar Ketertinggalan
Meski sosialisasi Filanesia baru berlangsung
singkat dengan segala keterbatasan, efek positif
dari Filanesia telah mulai terasa. Beberapa hal
positif yang telah tergambar pada kompetisi Liga
1 U16:
§ Tim menampilkan permainan yang lebih
terstruktur dengan formasi 1-4-3-3. Dimana
tim juga disiplin menampilkan struktur 1-2-33 saat menyerang dan 1-4-1-41 saat
menyerang.
§ Tim mulai memiliki keberanian untuk
membangun serangan dari belakang secara
konstruktif.
§ Tim mulai memahami konsep zonal marking,
dimana pemain tidak melakukan penjagaan
orang per orang, tetapi penjagaan daerah.

§ Pemahaman soal ruang dan utilisasi ruang
untuk progresi serangan (Ruang di Depan Lini,
Ruang Antar Lini, Ruang di Belakang Lini).
§ Membangun serangan dari bawah secara
konstruktif belum diikuti oleh mekanisme
menyelesaikan serangan yang efektif.
§ Konsep Zonal Marking baru sebatas pada
implementasi compactness yang pasif. Tim
masih kesulitan menjaga shape apabila harus
melakukan pressing yang lebih aktif.
Untuk itu langkah awal positif ini harus terus
dilanjutkan. Pelatih harus terus mengeksplorasi
lebih dalam konsep Filanesia yang telah dipelajari
dan diimplementasi dalam kompetisi. Semua
dilakukan untuk terus mengembangkan Filanesia
dan kemajuan sepakbola Indonesia.

Fenomena positif harus diapresiasi, tetapi juga
tidak boleh membuat klub, pelatih dan pemain
menjadi cepat puas. PSSI mencatat juga masih
banyak pekerjaan rumah yang harus ditingkatkan
ke depannya. Beberapa pekerjaan rumah yang
harus terus ditingkatkan diantaranya sebagai
berikut:
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