
BAB II 

PROFIL TERANG BANGSA FC 

2.1. Sejarah dan Gambaran Umum 

Kerinduan untuk memajukan persepakbolaan di Indonesia pada umumnya dan Semarang 

pada khususnya melandasi keinginan Terang Bangsa FC untuk membentuk suatu Sekolah Sepak 

Bola yang berbeda dengan yang lain. Beberapa pengurus di Kota Semarang memutuskan untuk 

berkumpul guna merumuskan terbentuknya suatu Sekolah Bola yang diketuai oleh Bapak Simon 

Legiman dan diwakili Bapak Handoko dengan Nama Sekolah Bola Terang Bangsa. Selain itu 

juga dibantu oleh beberapa penasihat seperti Bapak Petrus Agung Purnomo dan Bapak Hengky 

Kusworo yang merupakan perwakilan dari yayasan Terangbangsa, Bapak Hartono Purnomosidi 

yang merupakan mantan menejer dari Persebaya dan Bapak Johar Ling Eng yang merupakan 

perwakilan dari asprov Jawa Tengah. Terang Bangsa FC juga memiliki hubungan dengan 

beberapa pelatih luar yang ingin bergabung dengan sekolah sepak bola Terang Bangsa yang 

diantaranya seperti Mr. Carlos Zapata yang berasa dari Argentina ( Kepala Pelatih 2009 ) dan 

Mr. Ronald Lepez yang berasal dari Belanda ( Kepala Pelatih 2010 ), selain merekrut pelatih dari 

luar Indoesia, Terang Bangsa FC juga merekrut pelatih yang merupakan mantan pemain Timnas 

Indonesia yaitu Eko Purjianto yang pernah berguru di Italia selama 2 tahun. 

 Persiapan demi persiapan pun dilakukan oleh TerangBangsa FC, seperti pembuatan 

Lapangan Sepak Bola dengan ukuran Internasional sebesar 68m x 105m guna sarana latihan, 

mempersiapkan kamar mandi untuk 100 orang dan  rumput yang digunakan adalah rumput 

import dengan nama Bermuda Grass yang cocok dengan iklim Indonesia. Sebelum pemasangan 

rumput tim TerangBangsa FC mempersiapkan gorong-gorong sebagai resapan air yang nantinya 



berfungsi ketika hujan lebat menyirami lapangan TerangBangsa FC sehingga air dengan begitu 

cepat dapat terserap ke bawah. 

   

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Pembuatan gorong-gorong 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Lapangan TerangBangsa FC 

 



Terang Bangsa FC segera bergegas untuk membuka pendaftaran pada tanggal 17 Agustus 

2009 di beberapa tempat, yang diantaranya seperti di Matahari Dept. Store dan DP Mall. Terang 

bangsa FC melakukan pembagian siswa dalam 5 golongan usia pelatihan yaitu kelompok usia 5 

– 7 tahun, usia 8 – 9 tahun, usia 10 – 12 tahun, usia 13 – 15 tahun dan kelompok usia 16 – 18 

tahun. Respon positif masyarakat Semarang begitu tinggi akan persepakbolaan, kurang lebih ada 

300 siswa yang terdaftar dalam sekolah bola baru ini dan pendaftaran pun hanya dibuka selama 3 

hari di Matahari Dept. Store dan DP Mall tersebut. 

 Pelatihan perdana dimulai pada hari Senin, 05 Oktober 2010 dan Upacara Pembukaan 

Sekolah Sepak Bola Terang Bangsa dilaksanakan pada hari Sabtu, 10 Oktober 2009 dengan 

dihadiri oleh beberapa tokoh persepakbolaan terkemuka seperti Bapak Yoyok Mardijo, Bapak 

Johar Lin Eng, Bapak Hengky Siegers (perwakilan dari salah satu penggagas SSB Terang 

Bangsa Alm. Bp. Ronny Patinasaranni dan ketua dari masing-masing SSB di Semarang. Setelah 

beberapa jeda waktu kita berkesempatan untuk mengikuti Turnamen Sepak Bola di Kudus pada 

tangal 23 – 24 Januari 2010 untuk peserta Kelahiran Usia 10 dan 12 tahun namun kita masih 

perlu melakukan pembinaan yang lebih dan pengalaman untuk bertanding. 

Turnamen Piala Walikota Salatiga yang diadakan pada tanggal 30 – 31 Januari 2010 menjadi 

target Terangbangsa FC selanjutnya, pembinaan Terangbangsa FC membuahkan hasil dimana 

untuk peserta Kelahiran 1998 dengan Pelatih Bapak Unggul Virgolo, Terangbangsa FC dapat 

menduduki posisi Juara I, hal itu merupakan suatu keberhasilan yang gemilang karena 

Terangbangsa FC baru melakukan pembinaan selama 3 bulan namun bisa memetik hasil yang 

menggembirakan. 



Terangbangsa FC tidak berhenti sampai disitu saja, pada Turnamen Peringatan Ulang Tahun 

Sekolah Sepak Bola SSS yang diadakan pada tanggal 06 – 07 Maret 2010 lalu, Terangbangsa FC 

berhasil menduduki posisi puncak sebagai Juara I. Keberhasilan Terangbangsa FC dalam 

pembinaan ini juga diikuti dengan bertambahnya siswa Terangbangsa FC, hingga saat ini kami 

memiliki kurang lebih 300 siswa yang rindu akan kemajuan persepakbolaan di Semarang 

khususnya. 

Pada tahun 2014, yayasan TerangBangsa memutuskan untuk membuat TerangBangsa FC U-

18 dan TerangBangsa FC U-15 yang bekerjasama dengan SMA dan SMP TerangBangsa yang 

nantinya akan menyelaraskan antara pendidikan dan sepakbola. Dalam hal ini, Terangbangsa 

ingin menanamkan pendidikan karakter bagi setiap atlitnya yang akan dibentuk ketika masa 

pendidikan selama 3 tahun. Pendidikan karakter ingin diberikan kepada atlit Terangbangsa 

sebagai pembeda dengan akademi dan sekolah sepakbola lainnya. Karena bagi terangbangsa, 

skill ataupun bakat sesorang mudah untuk dicari tetapi karakter merupakan sesuatu hal yang 

lebih penting dari apapun.  

Terangbangsa FC membuka seleksi penerimaan atilit dengan sistem 2 gelombang dengan 

melakukan 4 tahap tes yaitu seleksi lapangan, seleksi fisik, seleksi kesehatan dan seleksi 

akademis dan Terangbangsa hanya menerima 10-12 pemain dari proses seleksi tersebut. Setiap 

tahun proses seleksi penerimaan atlit baru selalu menapat respon positif dari masyarakat 

Semarang maupun luar Semarang. Terlihat dari jumlah pendaftar dari tahun 2014-2019 yang 

menyentuh angka 540 anak. Setelah diterima atlit akan mendapatkan beberapa fasilitas yang 

diberikan oleh Terangbangsa yaitu berupa bebas biaya uang gedung , bebas biaya SPP hingga 

lulus, potongan 50% biaya seragam, bebas biaya buku, makan 3x dalam sehari dan fasilitas mess 

bagi yang berdomisili di luar kota Semarang. 



Terangbangsa FC selalu menyumbangkan pemain ke klub profesional seperti PSIS Semarang 

junior, Bali United Junior, Persik Kediri, timnas U-19 dan pada tahun 2019 Terangbangsa yang 

berkerjasama dengan Bajaklaut FC berhasil lolos ke putaran nasional piala Soeratin 2019. Pada 

bulan September hingga Oktober 2019 lalu, Terangbangsa mengirim salah satu pemainnya yaitu 

Denny Singo yang merupakan pemain asal Tulungagung untuk melakukan trial di Belanda yaitu 

di klub professional Eradivisi belanda FC Groningen dan Herenveen FC selama 1 bulan. Hal ini 

sengaja dilakukan Terangbangsa untuk memacu pemain yang ada pada tim maupun pemain 

diluar tim Terangbangsa untuk lebih giat lagi dalam berlatih maupun bertanding. Terangbangsa 

akan terus berkomitmen untuk memajukan sepakbola Indonesia khususnya Semarang untuk lebih 

baik lagi dalam menciptakan pemain yang berkualitas yang nantinya akan berguna untuk klub 

profesional di Indonesia maupun mancanegara. 

2.2.Visi dan Misi 

VISI 

Generasi bangsa yang takut akan Tuhan, berdedikasi pada kesejahteraan manusia seutuhnya. 

MISI 

1. Membimbing siswa agar memiliki kehidupan rohani yang progresif dan tujuan hidup 

yang jelas. 

2. Mendidik siswa agar memiliki kepribadian yang bertanggung jawab, jujur, dan percaya 

diri. 

3. Mengembangkan potensi siswa berdasarkan minat dan talentanya hingga menghasilkan 

karya/pencapaian yang bernilai dan menjadikan siswa memiliki jiwa kepemimpinan yang 

membangun. 



4. Mengarahkan siswa ke jenjang pendidikan lebih tinggi. 

5. Mempersiapkan siswa untuk menjalin hubungan baik dengan pemerintah dan masyarakat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Struktur Organisasi 
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Berikut uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari masing-masing posisi dalam struktur 

organisasi di Terangbangsa FC: 

1. Pimpinan Terang Bangsa FC memiliki tugas dan wewenang untuk : 

1. Mengontrol dan mengawasi seluruh operasional organisasi klub sepakbola. 



2. Menentukan dan menetapkan semua kebijakan intern dan ekstern yang 

berhubungan dengan operasional organisasi klub sepakbola. 

3. Mengontrol kesehatan likuiditas organisasi klub sepakbola. 

4. Mengontrol dan mengawasi kinerja Organisasi klub dan sumber daya 

manusia(SDM). 

2. Sekretaris dan Bendahara Terang Bangsa FC memiliki tanggung jawab dan wewenang 

untuk : 

1. Membuat surat masuk (Undangan turnamen, proposal, peminjaman/perekrutan 

pemain,dll) dan surat keluar (Ijin anak, pindah SSB,keterangan,jawaban 

permohonan sewa ruangan, sound, bus/transport dan surat peringatan) 

2. Bertanggug jawab atas keuangan organisasi klub yang meliputi pemasukan (siswa 

baru, uang sekolah, persembahan kasih, merchandise) dan pengeluaran (kasbon 

pelatih, turnamen, transportasi pelatih,cari lapangan, perlengkapan kantor, P3K, 

fotocopy, buku kas/ laporan keuangan. 

3. Bertanggung jawab atas pembayaran dan surat menyurat ketika tim mengikuti 

sebuah turnamen dan event olahraga. 

4. Bertanggung jawab atas data siswa meliputi absensi dan data untuk konsumsi 

pemain. 

5. Merekap data perlengkapan inventaris klub meliputi rompi, cones, air minum+ 

galon, bola, seragam, dll. 

6. Menerima dan melayani tamu serta bertamu mewakili pimpinan. 

7. Menerima dan melayani telepon serta menelpon. 

8. Menata arsip/surat. 



3. Penasihat pelatih memiliki tanggung jawab untuk :  

1. Mengawasi dan mengontrol kinerja dari pelatih pada masing-masing kelompok 

usia. 

2. Menentukan dan menetapkan kebijakan yang dirundingkan oleh masing-masing 

pelatih 

3. Mengawasi dan mengontrol materi latian yang diberikan oleh pelatih dri masing-

masing kelompok usia. 

4. Pelatih Terang Bangsa FC memliki tanggung jawab untuk : 

1. Bertanggung jawab untuk membangun komunikasi yang baik antar pemain.  

2. Pelatih diwajibkan untuk memahami watak, sifat-sifat, kebutuhan dan minat atlet 

sebagaimana dikatakan Dewey  (1964) keberhasilan pendidikan juga akan 

ditentukan oleh seberapa jauh kitamemperhatikan minat (interest), kebutuhan 

(needs) dan kemampuan (ability) yang harusdikembangkan dari subyek didik. 

3. Pelatih harus mampu menjadi motivator yang baik. 

4. Tugas pelatih yang tidak boleh diabaikan yaitu membantu atlet dalam 

memecahkan problema-problema yang dihadapi, baik problema yang dihadapi 

dalam latihan danpertandingan, maupun problema dalam keluarga, sekolah 

ataupun pekerjaan. 

5. Pelatih bertanggung jawab untuk mempersiapkan materi latian setiap harinya. 

2.4. Jadwal latian  

Terangbangsa FC memiliki 3 lapangan yang terdiri dari 2 lapangan kecil dan 1 lapangan 

berukuran besar. Semua lapangan tersebut digunakan setiap hari untuk seluruh kelompok usia 

dengan jadwal sebagai berikut: 



HARI KELOMPOK 

UMUR 

JAM LAP PELATH 

SENIN KU-18 15-30-17.00 IA Coach Mono 

 KU-15 15.30-17.00 IB Coach Lepez 

 KU-10 14.30-15.30 II Coach Peter 

 KU-11 16.00-17.30 II Coach Martin 

 KU-14 16.00-17.30 III Coach Yoyok 

SELASA KU-18 07.00-08.00 III Coach Mono 

 KU-18 15.30 – 17.00 III Coach Mono 

 KU-15 15.30 – 1700 III Coach Richard 

 KU-10 15.30 – 17.00 I Coach Lepez 

 KU-11 16.00 - 17.00 II Coach Martin 

 KU-14 15.30 – 17.00 II Coach Peter 

RABU KU-18 15.30 – 17.00 I Coach Mono 

 KU-10 14.30 – 15.30 II Coach Peter  

 KU-14 16.00 – 17.30 III Coach Yoyok 

 KU-11 16.00 – 17.30 II Coach Peter 

KAMIS KU-18 15.30 – 17.00 I Coach Mono 

 KU-15 15.30 – 17.00 III Coach Lepez 

 KU-11 16.00 - 17.30 II Coach Yoyok 

 KU-10 15.30 – 17.00 II Coach Peter 

JUMAT KU-15 15.00 – 16.30 I Coach Lepez 

 KU-11 16.00 – 17.30 I Coach Yoyok 



 KU- 10 14.30 – 15.30 II Coach Peter 

 KU- 13 14.30 – 16.00 III Coach Martin 

 KU-11 16.00 – 17.30 II Coach Peter 

 

 


