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Komunitas Jujur Indonesia merupakan sebuah komunitas yang sangat mendukung dalam
perkembangan persepakbolaan bagi para pemain bola anak-anak dan pada kesempatan ini
menggelar turnamen pencarian bibit muda usia 10 tahun yang bertempat di Stadion
Singaperbangsa Karawang pada hari Minggu, 16 September 2018. Adapun tim yang
berpartisipasi sebanyak 32 tim dari 8 kabupaten. Turnamen ini dibagi menjadi 2 kategori yaitu
Kategori Golden Star dan Kategori Golden Championship.

Erlangga Football Club (EFC) mengirim 1 tim U2008 dengan jumlah 12 peserta untuk mengikuti
kategori Golden Championship dalam turnamen tersebut. Berangkat dari Jakarta pada dini
hari, terlihat anak-anak sangat bersemangat dan menempuh perjalanan selama kurang lebih 2
jam. EFC mendapatkan giliran bermain pada putaran pertama berhadapan dengan tim Babek
Biru yang menghasilkan skor 4-0 bagi EFC, dipersembahkan oleh Nico (3) dan Rizky (1).

Selanjutnya tim Erlangga Football Club kembali unggul ketika bertemu dengan tim CSA dengan
gol yang dicetak Nico, Rizky dan Prabu dengan total gol 3-0 utk EFC. Namun pada putaran
berikutnya, skor seri 0-0 dikantongi baik dari tim EFC maupun tim Kancil Mas Karawang
Smart, terlihat kedua tim memiliki pertahanan yang seimbang.

Perjalanan tim EFC dalam turnamen ini tetap berlanjut dengan perjuangan melawan tim dari
Golden Champions pada putaran Perempat Final dengan meraih kemenangan dengan skor
3-0 yang dihasilkan oleh Nico (2) dan Rizky (1). Hasil tersebut membawa tim EFC lolos untuk
ikut putaran Semi Final yang bertemu tim ISA Trisakti Merah. Dan sekali lagi, tim EFC unggul
mendapatkan skor sebanyak 2 gol yang dicetak oleh Qomaruddin dan Rizky.

Pada putaran Grand Final, merupakan momen penentuan untuk memperebutkan tempat
pertama dari pertandingan ini. Tim Babek Merah bertemu dengan tim Erlangga Football Club.
Selama 20 menit kedua tim saling berusaha membobolkan gol ke gawang masing-masing
dengan sisa tenaga dan pengalaman yang didapat setelah seharian menghadapi berbagai tim.
Sampai akhirnya tidak satupun mencetak skor sehingga diadakan tendangan pinalti.
Ketegangan terlihat baik dari pemain maupun para pendukung yang sudah turun ke lapangan
untuk melihat perjuangan kedua tim. Namun keberuntungan berada di pihak Babek Merah,
dimana akhirnya mereka menduduki juara pertama dengan skor 4-3 dan Erlangga Football Club
mendapatkan juara kedua. Selamat buat tim Babek Merah. Selamat pula untuk tim EFC 2008
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yang sudah berjuang keras dalam mengikuti proses turnamen ini. Tetap semangat dalam
meraih prestasi dan selalu berusaha yang terbaik. Salam olah raga!
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