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Halo, Semeton 
Dewata!
Om Swastiastu. Bali United Headlines kembali 
hadir ke hadapan Semeton semuanya. Kali ini Bali 
United Headlines sudah memasuki edisi keempat 
dimana untuk edisi keempat ini pastinya tidak kalah 
seru dibandingkan dengan edisi-edisi sebelumnya.

Bali United Headlines edisi kali ini akan 
menampilkan rangkuman pertandingan Bali United 
selama sebulan di TSC 2016, keseruan para pemain 
dan pelatih Bali United dalam menyambut hari raya 
Galungan, horoscope, peluncuran Bali United TV, 
kiprah Bali United U-21 di kompetisi ISC U-21 yang 
berhasil menorehkan kemenangan telak, keber-
hasilan Bali United menjuarai Trofeo Bali Celebest 
2016 dan ada juga wawancara eksklusif kami den-
gan seorang I Gede Sukadana Pratama.

Bali United Headlines nantinya akan rutin 
kami perbarui setiap bulannya dan tidak menutup 
kemungkinan akan hadir segmen-segmen baru di 
edisi-edisi berikutnya. 

Oke Semeton, sekian dulu yang bisa kami 
sampaikan. Kami pastinya selalu berharap semoga 
kehadiran Bali United Headlines dapat memberi-
kan manfaat bagi seluruh pencinta Bali United di 
seluruh Indonesia atau bahkan di luar Indonesia. 
Matur suksma semeton sareng sami.

Om Santih, Santih, Santih, Om

MASTHEAD
EDITOR IN CHIEF PUTRI SUDALI
EDITOR NGURAH WIRYADARMA
PHOTOGRAPHER EWIN SETYO, YUDISTIRA ACHMAD
DESIGNER ROY PRADIPTA
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FOLLOW US!
BALI UNITED OFFICIAL SOCIAL MEDIA ACCOUNT

CLICK
HERE!

http://www.baliutd.com/
https://www.instagram.com/raredewata/
https://www.instagram.com/baliunitedu17/
https://www.instagram.com/baliunitedu21/
https://www.instagram.com/ladydewata/
https://www.instagram.com/baliunitedstore/
https://www.instagram.com/baliunitedfc/
https://www.youtube.com/channel/UCgzKxL4ofFySn7zp-adnhNQ
https://twitter.com/baliutd
https://www.facebook.com/officialbaliunited
https://www.facebook.com/officialbaliunited
https://twitter.com/baliutd
https://www.youtube.com/channel/UCgzKxL4ofFySn7zp-adnhNQ
https://www.instagram.com/baliunitedfc/
https://www.instagram.com/baliunitedstore/
https://www.instagram.com/ladydewata/
https://www.instagram.com/baliunitedu21/
https://www.instagram.com/baliunitedu17/
https://www.instagram.com/raredewata/
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CULTURE

Menyambut hari Raya Galungan yang akan dirayakan umat 
Hindu pada hari Rabu (7/9), para pemain dan official Bali 
United yang beragama Hindu melakukan kegiatan yang 
merupakan tradisi umat Hindu jelang perayaan hari Suci 
Galungan dan Kuningan. Mereka membuat penjor untuk 
didirikan di depan mess, serta pembagian daging babi 
kepada warga yang membutuhkan pada hari Senin (5/9).

Pembuatan Penjor
Para pemain Bali United yang beragama Hindu seperti 
I Nyoman Sukarja, Ngurah Arya, dan I Putu Pager sejak 
pagi sudah bersiap di depan mess untuk memulai proses 
pembuatan penjor tersebut.

Terlihat para punggawa Serdadu Tridatu tersebut 
sangat menikmati dalam proses pembuatan Penjor 
tersebut. “Ya, hari ini kami sedang membuat Penjor untuk 
merayakan Galungan dan Kuningan. Kami juga ingin 
suasana Galungan tetap terasa di mess kami sebagaimana 
suasana Galungan di Bali,” ujar I Nyoman Sukarja sambil 
dengan tekun mengerjakan sarana upacara yang berbahan 
dasar bambu lengkung tersebut.

Umat hindu khususnya di Bali biasanya memasang penjor 
pada Hari Selasa Anggara Warawuku Dungulan atau biasa 
disebut Penampahan Galungan. Namun karena para pemain 
dan official Bali United sudah akan melakukan tradisi pulang 
ke kampung halaman masing-masing pada Selasa pagi, maka 
pembuatan penjor dilakukan sehari lebih awal.

Pembagian Daging Babi
Selain mendirikan penjor, klub yang di pimpin Yabes Tanuri 
sebagai CEO tersebut juga menunjukkan kepedulianya 
terhadap warga kurang mampu di lingkungan Banjar 
Mumbul, Kuta Selatan, dengan membagikan beberapa 
bungkus daging babi menyambut Hari Raya Galungan. 

Sebanyak 12 kantong daging babi yang masing-masing 
berisi dua kilogram dibagikan dalam acara sosial yang juga 
merupakan kolaborasi antara Bali United dengan Brigaz 
Bali Kuta Selatan tersebut. Daging babi tersebut juga 
sebelumnya dipotong oleh beberapa pemain Bali United 
yang beragama Hindu seperti I Gede Sukadana, Andhika 
Wijaya dan I Wayan Bayu Ariawan. 

Bali United yang hadir dengan diwakili sekretaris tim, 
Michael Gerald, pelatih Bali United U-21, I Wayan Arsana, 
dan beberapa pemain yang beragama Hindu langsung 
disambut dengan sangat antusias oleh warga Banjar 
Mumbul. 

Pelatih kepala Bali United U-21, I Wayan Arsana 
mengatakan, acara pembagian daging babi yang dilakukan 
Bali United bertujuan untuk mendekatkan diri dengan 
masyarakat sekitar. 

“Kami memang ingin terus berusaha menjalin 
hubungan baik dengan masyarakat sekitar terutama yang 
kurang mampu. Kebetulan sebentar lagi umat Hindu di 
Bali akan merayakan Galungan dan Kuningan. Maka dari 
itu kami ingin sedikit berbagi dengan masyarakat Mumbul 
untuk sama-sama merayakan hari Raya Galungan dan 
Kuningan. Mudah-mudahan bermanfaat,” ujar Wayan 
Arsana. 

Sementara itu kepala lingkungan Desa Mumbul, I 
Wayan Sukses menyampaikan ucapan terima kasih atas 
kepedulian tim Bali United terhadap warga sekitarnya. 

“Saat kami mendengar ada perwakilan Bali United akan 
memberikan sumbangan daging babi untuk warga Mumbul, 
terus terang saya sangat antusias karena saya juga adalah 
seorang penggemar berat Bali United. Warga disini juga 
sebagian besar mengikuti perkembangan Bali United. Kami 
sangat berterima kasih dengan kepedulian Bali United 
dengan warga Mumbul,” ujar I Wayan Sukses. n

PEMAIN DAN OFFICIAL BALI 
UNITED LAKUKAN TRADISI 

UMAT HINDU JELANG GALUNGAN
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fans activity

S alah satu komunitas 
pendukung Bali United, 
Brigaz Bali meresmikan 
Brigaz Korwil Tabanan. Selain 

meresmikan Brigaz Korwil Tabanan, 
acara tersebut juga sekaligus 
meresmikan tempat kumpul 
yang selama ini digunakan untuk 
melakukan aktifitas yang berkaitan 
dengan Brigaz Korwil Tabanan yaitu 
Kafe 28. 

Dalam Sambutannya Ketua 
Brigaz Korwil Tabanan I.Gusti 
Agung Made Yudya Martha 
mengatakan, Brigaz Tabanan 
mempunyai moto yaitu Dengan 
Semangat Ciung Wanara Warrior 
Brigaz Tabanan mendukung Sepak 
Bola Bali. Seperti diketahui Ciung 
Wanara adalah pasukan dari 
pejuang Bali Yaitu I Gusti Ngurah 
Rai, semangat puputan (habis-
habisan) itulah yang diteladani oleh 
anggota Brigaz Tabanan dalam 
mendukung klub kesayangannya.

Dalam acara tersebut 
dihadiri semua Korwil Brigaz di 
seluruh Bali dan diresmikan oleh 
DPP Brigaz Bali melalui ketua 
umum Raffy Antara. Hadir pula 
perwakilan dari kepala lingkungan 
setempat, perwakilan dari PERST 
Tabanan, dan perwakilan dari 
Pemkab Tabanan yang memberikan 
dukungan dana operasional oleh 
Wakil Bupati Tabanan. Peresmian ini 
juga ditandai dengan Pemotongan 
Pita sebagai ditetapkannya Kafe 28 
sebagai basecamp Brigaz Korwil 
Tabanan. n

BRIGAZ BALI KORWIL 
TABANAN

RESMI DIBENTUK
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fans activity

TURNAMEN FUTSAL 
SEMETON DEWATA 
BULLDOG KE 4 RESMI 
DIGELAR S emeton Dewata Buleleng 

Dogen (Bulldog) mengadakan 
turnamen futsal tahunan 
yang diadakan di Big Ball 

Futsal, Kerobokan, Badung. 
Turnamen yang memasuki tahun 
keempat penyelenggaraannya 
tersebut diikuti oleh 16 tim dari 
berbagai elemen suporter dan 
dibagi menjadi empat grup. 

Ketua umum Semeton Dewata 
Bulldog, Ketut Budi mengatakan 
diselenggarakannya Turnamen 
Semeton Dewata Bulldog 
merupakan bentuk konsistensi dari 
Semeton Dewata Bulldog untuk 
menjaga silaturrahmi antar elemen 
suporter yang ada di Bali. “Kami 
ingin tetap menjalin hubungan baik 
dengan elemen suporter lainnya. 
Apapun nama komunitasnya, 
apapun tim yang di dukung, kami 
ingin Semeton Dewata Bulldog 
tetap bersahabat dengan mereka. 
Selain itu kami juga berharap lahir 
pemain potensial dari turnamen 
ini,” ujar Ketut Budi. 

Sementara direktur Bali 
United, Katharine Wianna ditempat 
terpisah mengucapkan selamat 
kepada Semeton Dewata Bulldog 
atas terselenggaranya Turnamen 
Semeton Dewata Bulldog yang 
keempat. Ia berharap kedepannya 
kegiatan-kegiatan positif seperti 
jni bisa terus diadakan. “Saya 
mewakili managemen Bali 
United yang berhalangan hadir 
mengucapkan selamat untuk 
Semeton Dewata Bulldog atas 
terselenggaranya Turnamen 
Semeton Dewata Bulldog yang 
keempat. Kami sangat menyambut 
positif kegiatan seperti ini. Selamat 
bertanding juga kami ucapkan 
untuk para tim peserta,” ujar 
Katharine Wianna. 

Turnamen Futsal Semeton 
Dewata Bulldog dimulai tanggal 
23 Oktober 2016 dimana akan 
berlangsung babak penyisihan grup 
di hari tersebut. Babak final sendiri 
akan berlangsung hari Minggu, 30 
Oktober 2016. n



B ali United kembali menunjukkan bukti bahwa tim 
Serdadu Tridatu ingin menjadi klub Indonesia 
yang profesional. Hal tersebut dibuktikan dengan 
peluncuran Bali United TV sebagai sarana untuk 

menyaksikan beberapa konten-konten yang berkaitan 
dengan Bali United. 

Launching Bali United TV pun dilakukan dengan meriah 
di Hard Rock Cafe, Kuta pada hari Rabu (19/10) dengan 
mendatangkan beberapa tokoh penting seperti Ketua DPRD 
Gianyar Drs I Made Wardana. Acara yang dipandu dua 
presenter muda, I Gede Wigan dan Adriana Mirah tersebut 
juga dihadiri oleh anggota tim Bali United senior seperti 
para pemain dan tim pelatih tim Serdadu Tridatu. 

CEO Bali United, Yabes Tanuri mengatakan kehadiran 
Bali United TV bisa dikatakan sebagai keinginan besar dari 
manajemen Bali United untuk memiliki unit bisnis baru 
layaknya tim sepak bola Eropa. “Ini jadi pembuktian kami 
bila Bali United memang serius dalam mengelola suatu klub 
yang profesional seperti halnya klub top Eropa. Kita tahu 
klub seperti MU, Barcelona, maupun Real Madrid sudah 
memiliki channel TV lebih dulu,” ujar Yabes Tanuri. 

Lebih lanjut, Yabes Tanuri juga melihat ada beberapa 
pertandingan yang bisa dibilang cukup penting namun tidak 
disiarkan oleh TV lokal.  “Kami ingin beberapa pertandingan 
menarik yang tidak disiarkan tv lokal bisa disaksikan lewat 
live streaming Bali United TV. Selain itu kami juga ada 

beberapa tayangan yang bisa membuat kami lebih dekat 
dengan suporter, seperti keseharian pemain yang tidak 
banyak diketahui oleh para fans,” imbuh Yabes Tanuri. 

Dalam acara yang dimulai pukul 11.00 wita tersebut 
tidak hanya diselenggarakan di Hard Rock Cafe, namun juga 
dilanjutkan ke Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar untuk 
diadakan stadion tour. Dalam stadion tour tersebut para 
wartawan diajak berkeliling untuk melihat apa saja yang ada 
di stadion terbesar di Bali tersebut, seperti control room, 
studio on air, store, dan lain-lain.

Bali United TV nantinya akan berisi acara-acara menarik 
diantaranya Bali United 24/7, What’s news, Grebek Semeton, 
Goal Skill Save, Bali United Challenge, Behind The Pitch, 
Tanya-tanya yuk!, How to Kick, Lady Dewata Corner, dan live 
streaming match. 

Bali United TV sejauh ini sudah pernah menyiarkan 
secara live streeming pertandingan di turnamen Trofeo Bali 
Celebest 2016 hari Sabtu (24/9), pertandingan lanjutan 
kompetisi TSC 2016 antara Bali United melawan Persiba 
Balikpapan, serta final Corsa Piala Soeratin 2016 antara Bali 
United melawan Putra Tresna Denpasar.

Untuk cara menyaksikan acara-acara menarik di 
Bali United TV, seluruh fans tim Serdadu Tridatu dapat 
mengunjungi website resmi Bali United di www.baliutd.
com/tv , channel youtube Bali United, atau bisa juga lewat 
Vidio.com dengan klik menu Bali United TV. n

CLUB news

LAUNCHING 
BALI UNITED TV 
BERLANGSUNG 

MERIAH

8BALI UNITED HEADLINES OKTOBER 2016



9BALI UNITED HEADLINES EDISI 4 2016

WE ARE LIVE NOW!

SETIAP HARI: SENIN SETIAP HARI: JUMAT LIVE SCHEDULE: OCASSIONALLY

SETIAP HARI: MINGGU SETIAP HARI: KAMIS & SABTU SETIAP HARI: SENIN S/D MINGGU

SETIAP HARI: SELASA SETIAP HARI: SELASA, JUMAT, & MINGGU

SETIAP HARI: SABTUSETIAP HARI: RABU

SUBSCRIBE TO
OUR YOUTUBE CHANNEL

WATCH NOW AT

Bali United

www.baliutd.com/tv

http://www.baliutd.com/tv/
$$$/Dialog/Behaviors/GoToView/DefaultURL
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CLUB news

Performa Bali United sampai dengan pekan ke 25 di kompetisi 
Torabika Soccer Championship 2016 memang menjadi sorotan 
banyak pihak. Salah satunya adalah CEO Bali United, Yabes 
Tanuri. Beliau mengatakan, pemainan Bali United belum bisa 
konsisten. Ia pun menyoroti lini tengah dan lini depan tim 
Serdadu Tridatu yang dianggap masih bisa lebih baik lagi. 

“Kadang tim ini (Bali United) tampil sangat baik, namun 
kadang juga sebaliknya. Saya pribadi melihat lini tengah dan 
depan harusnya bisa lebih maksimal lagi,” ujar Yabes Tanuri. 
Dirinya pun meminta secara khusus agar para pemain Bali 
United bisa bermain dengan lebih cerdas lagi. Hal tersebut 
karena hampir di setiap pertandingan tim Serdadu Tridatu 
selalu berhasil mendominasi pertandingan, namun selalu 
berakhir dengan kemenangan untuk lawan. 

“Kami selalu unggul secara penguasaan bola di 
sebagian besar pertandingan yang kami jalani. Namun hal 
tersebut pastinya akan terasa sia-sia apabila kami gagal 
memenangkan pertandingan. Pemain harus lebih cerdas saat 
bermain,” imbuh Yabes. 

Mengenai banyaknya rumor yang mendesak adanya 
pergantian pelatih, dirinya menegaskan akan tetap 
memberikan kesempatan kepada tim pelatih yang ada saat 
ini. Ia pun berharap tim pelatih tetap fokus ke pertandingan 
berikutnya. 

“Sampai saat ini kami dari tim manajemen masih 
mempercayai coach Indra Sjafri sebagai manager coach Bali 
United. Lebih baik kami fokus memberikan motivasi kepada 
tim untuk pertandingan kedepan. Masalah pergatian pelatih, 
itu belum ada. Masih ada sembilan pertandingan lagi. Kami 
berharap tren negatif kami bisa segera berakhir,” ujar Yabes 
Tanuri. n

Yabes 
Tanuri 

Ingin Bali 
United 

Bermain 
Lebih 

Cerdas
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B
ali United akhirnya berhasil 
merengkuh gelar juara pada 
perhelatan Trofeo Bali Celebest 
2016 yang diadakan di Stadion 

Kapten I Wayan Dipta, Gianyar. Tim 
Serdadu Tridatu berhasil menjadi tim 
dengan koleksi poin terbanyak dengan 
6 poin setelah berhasil mengalahkan 
Perseden Denpasar dan Celebest FC 
Palu dalam durasi masing-masing 45 
menit. 

Bali United vs Perseden 
Bali United memulai ajang Trofeo Bali 
Celebest 2016 dengan menghadapi 
juara Liga Nusantara Regional Bali 
Perseden Denpasar di pertandingan 
pertama. Kendati berbeda kasta, 
namun diluar dugaan tim Laskar Catur 
Muka mampu mengimbangi permainan 
I Gede Sukadana dan kawan-kawan. 

Bahkan sesekali serangan-serangan 
Perseden Denpasar lewat aksi I Ketut 
Tirta Nadi dan Made Agus Dwipayana 
kerap merepotkan lini pertahanan Bali 
United yang di isi duet Agus Nova dan 
Bobby Satria. 

Namun, kematangan dan 
pengalaman tim Serdadu Tridatu 
terlihat di pertandingan ini. Di 
saat pertandingan sepertinya akan 
dilanjutkan dengan adu penalti, hadir 
seorang Daniel Heffernan. Umpan 
crossing yang cukup matang dari Mahdi 
Albaar disambut dengan sundulan 
terarah yang gagal diantisipasi oleh 
kiper Perseden, Putu Dian Ananta. 

Skor 1-0 untuk tim Serdadu Tridatu 
bertahan hingga satu kali 45 menit 
berakhir. 

team news

BALI UNITED SUKSES 

JUARAI TROFEO BALI 

CELEBEST 2016
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team news

Celebest FC vs Bali United
Bali United kembali bermain di pertandingan ketiga 
pada Trofeo Bali Celebest 2016 setelah di pertandingan 
kedua, Celebest FC berhasil menang adu penalti dengan 
Perseden Denpasar dengan skor 7-6. 

Dalam pertandingan kali ini, Bali United sangat 
dominan atas lawannya yang merupakan juara grup 8 
ISC B tersebut. Terbukti saat pertandingan baru berjalan 
lima menit, tim Serdadu Tridatu sudah membuka 
keunggulan lewat tendangan I Gede Sukadana setelah 
menerima operan pendek Syakir Sulaiman. 

Bali United menggandakan keunggulan lewat 
gol Daniel Heffernan pada menit 16. Heffernan yang 
berhadapan satu lawan satu dengan penjaga gawang 
Celebest FC dengan tenang melepaskan tendangan 
akurat yang mengubah kedudukan menjadi 2-0.

Di sisa pertandingan tidak ada lagi gol yang tercipta 
dan kedudukan 2-0 untuk keunggulan Bali United tidak 
berubah. Bali United pun resmi dinyatakan sebagai juara 
Trofeo Bali Celebest 2016 dengan koleksi 6 poin hasil 
dua kali kemenangan. Sementara Celebest FC berada 
di peringkat kedua dengan 2 poin, disusul Perseden 
Denpasar di peringkat ketiga dengan poin 1.

Usai pertandingan, asisten pelatih Bali United, 
Eko Purjianto mengaku sangat bersyukur atas gelar 
juara yang diraih tim Serdadu Tridatu. Dirinya juga 
mengapresiasi permainan dari Celebest FC dan Perseden 
Denpasar yang memberikan perlawanan yang sengit 
kendati berbeda kasta di kompetisi yang diikuti. 

“Kami bersyukur Trofeo Bali Celebest 2016 
berjalan sesuai dengan apa yang kami harapkan. Para 
pemain yang biasa menghuni bangku cadangan bisa 
mendapatkan menit bermain yang lebih. Kami juga 
apresiasi permainan dari saudara muda kami, Celebest 
FC dan saudara tua kami, Perseden Denpasar yang sudah 
menampilkan permainan ngotot selama pertandingan,” 
ujar Eko Purjianto. n
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Bali United U-17 akhirnya keluar menjadi runner up pada 
perhelatan turnamen Corsa Piala Soeratin 2016 Regional 
Bali setelah pada pertandingan final terpaksa mengakui 
keunggulan Putra Tresna U-17 dengan skor 0-3 di Stadion 
Kapten I Wayan Dipta, Gianyar hari Senin (10/10).

Di babak pertama Bali United U-17 terlebih dahulu 
mengambil inisiatif menyerang. Beberapa kali serangan-
serangan dari Bali United U-17 lewat kecepatan Kadek 
Dwi Kurniawan selalu membahayakan lini pertahanan 
Putra Tresna. Namun masih masih mampu dihalau barisan 
pertahanan Putra Tresna yang tampil cukup solid.

Putra Tresna U-17 balik mendominasi pertandingan 
memasuki 10 menit akhir babak pertama. Namun 
penampilan dari barisan pertahanan Bali United juga tampil 
sangat disiplin. Sampai dengan babak pertama usai, skor 
imbang tanpa gol tidak berubah. 

Di awal babak kedua, tepatnya menit 49, secara 
mengejutkan Putra Tresna membuka keunggulan lewat 
skema bola mati. Tendangan bebas dari sektor kanan lini 
pertahanan Bali United mampu mengenai bagian belakang 
kepala penyerang Yoga Arta dan mampu membobol gawang 
Bali United U-17 yang dikawal Jaya Setiawan.

Tertinggal satu gol membuat para pemain Bali United 
U-17 berusaha menyamakan kedudukan. Peluang diperoleh 
lewat tendangan jarak jauh Aulia Burhanuddin pada menit 
65, Namun sayang, tendangan tersebut masih mampu 
diamankan penjaga gawang Putra Tresna, Indra. 

Pada menit 67, Bali United U-17 harus bermain dengan 
10 orang setelah pemain belakang Al Rizqy menerima kartu 
kuning kedua setelah melanggar pemain depan Putra Tresna. 
Putra Tresna akhirnya mampu menggandakan keunggulan 
lewat aksekusi penalti Harlem di menit 81 setelah Griya 
Andrean menyentuh bola dengan tangannya di kotak penalti. 

Harlem kembali memperbesar keunggulan Putra Tresna 
pada menit ke 92 setelah tendangan terukurnya dari luar 
kotak penalti berhasil membobol gawang Jaya Setiawan 
untuk ketiga kalinya. Sampai dengan pertandingan berakhir, 
skor 0-3 untuk keunggulan Putra Tresna tidak berubah 
dan Bali United U-17 harus puas menjadi runner up pada 
perhelatan turnamen Corsa Piala Soeratin 2016.

Usai pertandingan, pelatih kepala Bali United U-17, 
Bambang Soebandrio tetap mengapresiasi perjuangan anak 
asuhannya. Ia pun mengaku kartu merah yang diterima Al 
Rizqy mempengaruhi mental para pemajnnya. “Anak-anak 
sudah tampil maksimal. Namun bermain dengan 10 pemain 
sangat menyulitkan kami. Putra Tresna juga tampil sangat 
baik. Selamat untuk Putra Tresna,” ujar Bambang Soebandrio.

Tetap semangat Bali United U-17! n

team news

Bali United U-17 
Runner Up Turnamen 
Corsa Piala Soeratin 
2016 Regional Bali
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SUKADANA
I GEDE
EXCLUSIVE 

INTERVIEW

https://www.instagram.com/gedesukadana/
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Berbicara kiprah Bali United 
sampai sejauh ini, pastinya 
cukup menarik bila membahas 
pemain lokal asli Bali yang 

menjadi andalan di klub Serdadu 
Tridatu. Tanpa mengecilkan peran 
pemain lainnya, nama I Gede Sukadana 
Pratama sepertinya layak untuk 
disebut sebagai pemain yang memiliki 
peran penting dalam permainan Bali 
United selama perhelatan kompetisi 
Torabika Soccer Championship 2016. 
Bergabung dengan tim Serdadu 
Tridatu mulai Februari 2016, pemain 
yang akrab dipanggil Nano ini pun 
seperti memberikan warna baru dalam 
permainan Bali United khususnya di 
lini tengah. Bukan hanya memberikan 
warna dalam permainan Bali United 
di atas lapangan hijau, hadirnya 
Sukadana juga membuat suasana 
tim menjadi penuh keceriaan dengan 
lelucon-lelucon yang ia buat. Dalam 
Bali United Headlines edisi kali ini, 
pemain asal Pegok, Sesetan ini akan 
sedikit bercerita tentang kehidupannya 
selama bermain sepak bola sampai 
kegiatannya diluar bermain sepak bola.

Halo Bli Nano, bisa diceritakan sedikit 
tentang awal mula karir bermain 
sepak bola?
Sejak kecil saya memang hobi bermain 
sepak bola dan sangat ingin menjadi 
pemain sepak bola profesional. Awalnya 
saya ikut SSB Putra Pegok yang 
kebetulan tempat latihannya tidak jauh 
dari rumah saya. Setelah itu sekitar 
tahun 2006 saat saya lulus SMA, ada 
yang menawarkan saya untuk ikut seleksi 
di Persekabpas Pasuruan dan saya 
bersyukur bisa lolos. Itu menjadi awal 
karir saya di sepak bola profesional.

Mengapa Anda memilih posisi 
gelandang?
Hhmmmm saya sendiri pernah mencoba 
semua posisi saat di SSB dulu. Saya 
pernah menjadi stoper, striker dan 
bahkan kiper. Namun setelah beberapa 
tahun pelatih melihat saya lebih cocok 
bermain sebagai gelandang. Mungkin 
karena tubuh saya kecil (sambil tertawa).

Publik sepak bola nasional sudah 
mengenal Anda sebagai pemain yang 
identik dengan nomor punggung 44. 

Apa yang membuat anda selalu 
memilih nomor punggung 44?
Saat di Persekabpas saya diberikan 
nomor punggung 4 dan saya 
merasa nomor 4 adalah nomor 
keberuntungan saya karena 
merupakan nomor punggung 
yang mengawali karir profesional 
saya. Saya berpikir untuk terus 
menggunakan nomor 4 setelah 
hengkang. Namun saat bergabung 
dengan Persela Lamongan 
ternyata nomor 4 sudah ada yang 
menggunakan. Karena tidak ingin 
lepas dari angka 4, saya memilih 
nomor 44 dan ternyata saya merasa 
nomor 44 benar-benar bertuah untuk 
saya.

Apa kegiatan Anda apabila tidak 
ada jadwal latihan?
Saya lebih suka menghabiskan waktu 
saya dengan keluarga di rumah. 
Saya sudah 10 tahun merantau dan 
ini saatnya saya menikmati waktu 
dengan keluarga. Kadang saya juga 
menghabiskan waktu untuk bermain 
PS dengan teman-teman. 

interview
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interview

Nama Lengkap : I Gede Sukadana
Nama Panggilan : Nano
Tempat lahir  : Denpasar, Bali
Tanggal lahir  : 18 Oktober 1987
Posisi   : Gelandang
Karir klub :
2006-2008 Persekabpas Pasuruan
2008-2012 Persela Lamongan
2012-2015 Arema Cronus
2016-Now Bali United

PROFIL

Tadi Anda mengatakan sudah 10 tahun 
lamanya merantau. Bagaimana perasaan Anda 
setelah akhirnya bisa pulang dan memperkuat 
klub asal tanah kelahiran Anda? 
Perasaan yang luar biasa. Seperti mimpi jadi 
kenyataan. Saat memperkuat klub di Pulau Jawa 
saya sering membayangkan bila ada satu klub 
profesional di Bali dan saya menjadi bagian di 
dalamnnya. Saat ini semuanya sudah menjadi 
kenyataan. Selain itu saya juga bisa tiap saat 
bertemu dengan keluarga. Sesuatu yang sangat 
jarang bisa saya dapatkan saat memperkuat klub 
luar Bali.

Bagaimana pendapat Anda tentang klub Bali 
United?
Jujur saja selain karena bermarkas di Bali, alasan 
saya menerima tawaran Bali United karena saya 
melihat klub ini dikelola oleh manajemen yang 
sangat profesional. Selain itu Bali United juga 
diperkuat pemain-pemain muda dengan potensi 
yang luar biasa. Saya yakin masa depan klub ini 
akan sangat cerah dalam dua sampai tiga tahun 
kedepan.

Sebagai pemain sepak bola, pastinya memiliki 
pemain idola yang menginspirasi anda untuk 
menjalani karir. Kira-kira siapa pemain favorit 
Anda (lokal dan internasional)?
Bila bicara idola di Indonesia, tanpa ragu saya 
katakan bila saya sangat mengidolakan seorang 
I Putu Gede (eks Arema). Ia pemain dengan 
karisma yang luar biasa sebagai gelandang. Ia 
juga merupakan pemain legendaris Indonesia. 
Saya bercita-cita bisa seperti beliau. Kalau di 
internasional, jujur saya sangat mengidolakan 
seorang Andres Iniesta. Selain memiliki dribbel 
bola yang bagus, menurut saya Iniesta adalah 
pemain yang sangat cerdas di lapangan. 

Terakhir, beberapa waktu yang lalu Anda 
sempat mederita cedera yang bisa dibilang 
cukup parah. Namun, ternyata Anda bisa 
kembali ke lapangan lebih cepat dari yang 
diprediksi sebelumnya. Bagaimana tips agar 
mampu bangkit dari keterpurukan cedera?
Saat itu saya hanya berpikir untuk bisa cepat 
sembuh. Berkat tekad ingin sembuh yang kuat, 
serta dengan bantuan tim dokter Bali United yang 
selalu cekatan memberikan program terapi untuk 
saya, saya bersyukur bisa sembuh lebih cepat. n
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INDONESIAN SOCCER 
CHAMPIONSHIP U-21

match report

Kemenangan 
Tandang 

Perdana dan 
Pembantaian 

untuk Singo 
Edan Muda

Kemenangan Tandang 
Perdana
Bali United U-21 sukses meraih ke-
menangan tandang perdana di kompe-
tisi ISC U-21 setelah mengalahkan tuan 
rumah Barito Putera U-21 dengan skor 
0-1 di Stadion 17 Mei, Banjarmasin hari 
Sabtu (1/10) malam. Gol dari Fadiel 
Abdriansah yang berhasil memecah 
kebuntuan tim Serdadu Tridatu muda 
saat pertandingan memasuki menit 
ke 69. Fadiel melepaskan tendangan 
kaki kiri hasil rebound dari tendangan 
kaki kanan Ocvan Chanigio yang gagal 
ditepis kiper Barito Putera U-21.

Kemenangan Telak 8-1
Bali United U-21 menunjukkan 
kelasnya dengan membantai habis 
Arema Cronus U-21 dengan skor yang 
bisa dikatakan sangat fantastis, 8-1 
dalam lanjutan kompetisi Indonesian 
Soccer Championship U-21 di Stadion 
Kapten I Wayan Dipta, Gianyar hari 
Selasa (18/10) malam. Gol dari tim 
Bali United U-21 dicetak I Gede Rio 
Andreawan, I Made Andhika Wijaya, 
Samsul Pelu (dua gol), Ocvan Chanigio, 
Fadiel Abdriansah, Kadek Agung 
Widnyana, dan gol penutup Sugeng 
Efendi.

Pelatih kepala Bali United U-21, I 
Wayan Arsana mengaku sangat ber-
syukur atas kemenangan telak yang 
diraih tim asuhannya. Ia pun berharap 
hasil yang diraih tim Bali United 
U-21 bisa menjadi modal berharga 
menghadapi dua pertandingan sisa. 
“Kemenangan yang sangat penting 
bagi kami. Anak-anak bermain dengan 
sangat baik. Namun, kami tidak boleh 
terlalu berpuas diri karena pertandin-
gan berikutnya pasti lebih berat. Kami 
ingin terus meraih kemenangan untuk 
lolos ke babak berikutnya. Astungkara 
kami mampu melakukan itu,” ujar 
Wayan Arsana. n
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match report

madura united u-21 bali united u-21
Bali United U-21 
melakoni pertandingan 
tandang menghadapi 
Madura United U-21 
di Stadion Bangkalan, 
Madura. Anak asuhan I 
Wayan Arsana memulai 
pertandingan dengan 
cukup baik dengan 
menguasai pertandingan 
babak pertama. Bahkan 
tim Serdadu Tridatu 
muda berhasil unggul 
di babak pertama lewat 
gol Samsul Pelu. Sayang 
pertandingan harus 
berakhir imbang 1-1 
setelah tuan rumah 
mampu menyamakan 
kedudukan di babak 
kedua.

1-1

bali united U-21 barito putera U-21

Setelah melakoni tiga 
pertandingan away, Bali 
United U-21 kembali 
melakoni pertandingan 
kandang menghadapi 
Barito Putera U-21 di 
Stadion Kapten I Wayan 
Dipta, Gianyar. Sayangnya 
tim tamu Barito Putera 
tidak bisa hadir ke Bali 
karena sebagian besar 
pemainnya memperkuat 
tim sepak bola PON 
Kalimantan Selatan 
pada perhelatan Pekan 
Olahraga Nasional di 
Jawa Barat. Samsul pelu 
dan kawan-kawan pun 
dinyatakan menang WO 
dengan skor 3-0.

3-0
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match report

barito putera u-21

persela u-21

bali united u-21

bali united u-21

Bali United 
kembali melakoni 
partai tandang 
di kompetisi 
lanjutan ISC 
U-21. Lawan 
yang dihadapi 
kali ini adalah 
Barito Putera 
U-21. Tampil 
penuh semangat, 
Bali United 
U-21 berhasil 
mempermalukan 
tuan rumah 
dengan skor tipis 
1-0. Gol tunggal 
dicetak Fadiel 
Abdriansah di 
pertengahan 
babak kedua.

Setelah meraih 
kemenangan 
tandang perdana, 
Bali United U-21 
kembali memainkan 
pertandingan tandang 
terakhir di babak 
penyisihan grup ISC U-21 
dengan menghadapi tuan 
rumah Persela U-21. 
Persela yang merupakan 
pemuncak klasemen 
ternyata masih terlalu 
kuat untuk Serdadu 
Tridatu Muda. Bali United 
U-21 terpaksa mengakui 
keunggulan Persela U-21 
dengan skor 1-3. Satu-
satunya gol Bali United 
U-21 dicetak I Gede Rio 
Andreawan. 

0-1

3-1
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match report

jadwal pertandingan

KLASEMEN SEMENTERA ISC U-21 GRUP 2

HARI TANGGAL PERTANDINGAN

SABTU 29 OKTOBER BALI UNITED U-21 MADURA UNITED U-21

SENIN 7 NOVEMBER BALI UNITED U-21 PERSEGRES U-21

bali united U-21 arema cronus U-21

Bali United U-21 
menunjukkan kelasnya 
dengan membantai habis 
Arema Cronus U-21 
dengan skor yang bisa 
dikatakan sangat fantastis, 
8-1 dalam lanjutan 
kompetisi Indonesian 
Soccer Championship 
U-21 di Stadion Kapten I 
Wayan Dipta, Gianyar hari 
Selasa (18/10) malam. 
Gol dari tim Bali United 
U-21 dicetak I Gede Rio 
Andreawan, I Made Andhika 
Wijaya, Samsul Pelu (dua 
gol), Ocvan Chanigio, Fadiel 
Abdriansah, Kadek Agung 
Widnyana, dan gol penutup 
Sugeng Efendi.

8-1

NO TIM MAIN WIN DRAW LOSE GD (+/_) POINTS

1 PERSELA LAMONGAN U-21 9 7 1 1 21 22

2 PERSEGRES GRESIK UNITED U-21 9 4 3 2 9 15

3 BALI UNITED U-21 9 4 3 2 9 15

4 BARITO PUTERA U-21 9 4 1 4 1 13

5 MADURA UNITED U-21 9 2 3 4 -6 9

6 AREMA CRONUS U-21 9 0 1 8 -32 1



Bali United akhirnya memulai putaran kedua di kompetisi 
Torabika Soccer Championship 2016. Namun penampilan 
tim Serdaddu tridatu bisa dibilang belum sesuai dengan 
harapan banyak pihak. Dari enam pertandingan yang 
dijalani, I Gede Sukadana dan kawan-kawan baru sekali 
meraih kemenangan dan satu hasil imbang. 

Namun beberapa sisi positif bisa dilihat dari performa 
Bali United di putaran kedua. Hal positif yang pertama 
adalah semakin berkembangnya seorang Mi#ahu Hamdi 
di lini serang Bali United. Kemudian posisi baru yang 
diberikan manager coach Bali United, Indra Sjafri kepada 
Alsan Sanda.

Gol Perdana Miftahul Hamdi
Hal yang menarik pertama untuk dibahas adalah gol 
perdana yang dicetak seorang Mi#ahul Hamdi. Hamdi yang 
pada awal-awal bergulirnya TSC 2016 jarang mendapatkan 
kesempatan turun bermain, mampu mencetak gol perdana 
di TSC sekaligus gol kemenangan tim Serdadu Tridatu 
atas Persib Bandung pada pekan ke . Pengguna nomor 
punggung 7 tersebut berhasil membobol gawang I Made 
Wirawan di awal babak kedua. 

Yabes Spesialis Pencetak Gol Penentu
Alsan yang sebenarnya berposisi sebagai penyerang sayap 

mendapatkan tugas baru sebagai bek kiri dari tim pelatih 
Bali United saat melakoni pertandingan kontra Persib 
Bandung hari Minggu (18/9) lalu. Hal tersebut lantaran 
absennya dua bek kiri tim Serdadu Tridatu, Ricky Fajrin dan 
Felisianus Junius karena memperkuat daerah asalnya di 
PON. 

Hasilnya, Alsan mampu menjawab keraguan para 
suporter akan kemampuannya bermain sebagai bek kiri. 
Sayap kanan Persib yang di isi Zulham Zamrun terlihat 
sangat kesulitan menembus sektor kiri pertahanan Bali 
United dan kemenangan pun berhasil di raih tim Serdadu 
Tridatu.

Alsan pun sedikit bercerita tentang pengalamannya 
saat pertama kalinya bermain di posisi bek kiri. Ia 
mengatakan awalnya cukup terkejut karena ia terbiasa 
menempati posisi penyerang sayap. Namun semakin lama, 
ia mengaku menikmati peran barunya tersebut. 

“Awalnya sudah sudah tahu bila kami kekurangan bek 
kiri setelah absennya Ricky Fajrin dan Felisianus Junius. 
Namun ketika tim pelatih memilih saya untuk mengisi 
posisi tersebut, jujur saja saya sempat kaget karena bek 
kiri bukan posisi asli saya. Namun dengan tekad yang kuat 
untuk memberikan yang terbaik untuk Bali United, saya 
semakin menikmati peran baru saya tersebut,” ujar Alsan. 

match report

Gol Perdana 
Hamdi, Posisi 
Baru Alsan
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pbfc bali united
Bali United 
bertandang 
ke markas 
Pusamania Borneo 
FC di Stadion 
Segiri, Samarinda 
hari Minggu (11/9) 
dengan tekad 
mencuri poin atas 
tim Pesut Etam. 
Namun ternyata 
tim tuan rumah 
yang berhasil 
unggul dengan 
skor cukup telak 
yaitu 4-0 lewat 
dua gol Terens 
Puhiri, serta dua 
gol lainnya dari 
Jefri Kurniawan 
dan Lebry 
Eliandry. 

bali united persipura

Bali United mengawali 
pertandingan di 
putaran kedua 
kompetisi Torabika 
Soccer Championship 
dengan menjamu 
tim kuat, Persipura 
Jayapura di Stadion 
Kapten I Wayan Dipta, 
Gianyar. Bali United 
yang mengincar poin 
penuh akhirnya harus 
mengakui keunggulan 
tim tamu dengan skor 
0-1 lewat gol tunggal 
Marinus di menit 72. 
Hasil ini merupakan 
kekalahan kandang 
perdana tim Serdadu 
Tridatu. 

0-1

4-0

match report

http://www.baliutd.com/news/match-report/match-report-bali-united-vs-persipura/?ids=1008
http://www.baliutd.com/news/match-report/match-report-pbfc-vs-bali-united/?ids=1009
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semen padang bali united
Setelah meraih 
kemenangan atas 
Persib Bandung, 
Bali United 
kembali melakoni 
pertandingan 
tandang 
menghadapi Semen 
Padang di Stadion 
Haji Agus Salim, 
Padang. Semen 
Padang yang 
dikenal sangat 
tangguh apabila 
bermain di kandang 
berhasil menang 
atas Bali United 
dengan skor 3-0 
lewat gol Irsyad 
Maulana, Lee 
Gin Hoon, Marcel 
Sacramento.

bali united persib fc

Bali United 
melanjutkan 
perjuangannya 
di kompetisi TSC 
2016 dengan 
menjamu Persib 
Bandung di Stadion 
Kapten I Wayan 
Dipta, Gianyar 
pada hari Minggu 
(18/9) malam. Gol 
kemenangan tim 
Serdadu Tridatu 
dicetak Mi#ahul 
Hamdi di awal 
babak kedua. Gol 
tersebut juga 
merupakan gol 
perdana Hamdi di 
TSC 2016. 

1-0

3-0

match report

http://www.baliutd.com/news/match-report/match-report-bali-united-vs-persib/?ids=1010
http://www.baliutd.com/news/match-report/match-report-semen-padang-fc-vs-bali-united/?ids=1011
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persela bali united
Bali United 
kembali melakoni 
pertandingan 
tandang 
menghadapi Persela 
Lamongan. Kendati 
menghadapi 
Persela, namun 
pertandingan 
diselenggarakan 
di Stadion Gelor 
Delta Sidoarjo 
lantaran Stadion 
Surajaya Lamongan 
sedang di renovasi. 
Pertandingan sendiri 
berakhir dengan 
skor akhir 3-0 
untuk kemenangan 
Persela lewat gol 
Ivan Carlos, Gustavo, 
dan Saddil Ramdani.

bali united persiba

Bali United 
melakoni 
pertandingan 
kandang dengan 
menjamu Persiba 
Balikpapan di 
Stadion Kapten 
I Wayan Dipta. 
Dalam laga ini 
tim Serdadu 
Tridatu terpaksa 
harus mengakui 
keunggulan tim 
Beruang Madu 
dengan skor 1-2. 
Satu-satunya gol 
dari Bali United 
dicetak lewat 
tendangan bebas 
Fadil Sausu.

1-2

3-0

match report

http://www.baliutd.com/news/match-report/match-report-bali-united-vs-persiba-balikpapan/?ids=1012
http://www.baliutd.com/news/match-report/match-report-persela-vs-bali-united/?ids=1013
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PERSERU SERUI bali united
Bali United 
melakoni 
pertandingan 
yang cukup 
menguras energi 
menghadapi tuan 
rumah Perseru 
Serui. Dikatakan 
menguras energi 
karena tim 
Serdadu Tridatu 
harus menempuh 
perjalanan yang 
cukup panjang 
dari Bali ke Serui. 
Tuan rumah 
Perseru pun 
berhasil menang 
dengan skor 
2-0 lewat dua 
tendangan penalti 
Gakou Amadou.

bali united MADURA UNITED

Setelah melakoni 
pertandingan 
menghadapi Persela, 
Bali United kembali 
bertindak sebagai 
tuan rumah dengan 
menjamu tim yang 
sedang menjadi 
pemuncak klasemen, 
Madura United. 
Berstatus ebagai 
tim yang tidak 
diunggulkan ternyata 
I Gede Sukadana 
dan kawan-kawan 
berhasil memberikan 
perlawanan atas tim 
tamu. Skor akhir 
tanpa gol untuk 
kedua tim.

0-0

2-0

match report

http://www.baliutd.com/news/match-report/match-report-bali-united-vs-madura-united/?ids=1014
http://www.baliutd.com/news/match-report/match-report-perseru-serui-vs-bali-united/?ids=1015
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HARI TANGGAL PERTANDINGAN

SENIN 7 NOVEMBER BALI UNITED BARITO PUTERA

SENIN 14 NOVEMBER MITRA KUKAR BALI UNITED

MINGGU 20 NOVEMBER PS TNI BALI UNITED

JUMAT 25 NOVEMBER PERSEGRES GRESIK BALI UNITED

SABTU 3 DESEMBER BALI UNITED AREMA CRONUS

KAMIS 8 DESEMBER BALI UNITED PSM MAKASSAR

MINGGU 11 DESEMBER SRIWIJAYA FC BALI UNITED

MINGGU 18 DESEMBER BALI UNITED PERSIJA JAKARTA

FIXTURES

LEAGUE TABLES (WEEK 26)
NO TIM MAIN WIN DRAW LOSE GD (+/_) POINTS

1 AREMA CRONUS 26 14 7 5 14 49

2 PERSIPURA JAYAPURA 26 14 7 5 16 49

3 MADURA UNITED 26 14 7 5 10 49

4 BHAYANGKARA FC 25 13 5 7 12 44

5 SRIWIJAYA FC 26 12 7 7 19 43

6 MITRA KUKAR 26 10 10 6 7 40

7 PUSAMANIA BORNEO FC 25 11 6 8 13 39

8 SEMEN PADANG FC 26 11 5 10 9 38

9 PERSIB BANDUNG 25 10 7 8 1 37

10 PSM MAKASSAR 26 10 6 10 0 36

11 PERSERU SERUI 25 9 6 10 -4 33

12 PERSIBA BALIKPAPAN 26 8 6 12 -6 30

13 BALI UNITED 26 7 8 11 -15 29

14 PERSIJA JAKARTA 26 6 8 12 -15 26

15 GRESIK UNITED 26 6 7 13 -22 25

16 PERSELA LAMONGAN 26 6 6 14 -14 24

17 PS TNI 25 6 4 15 -21 22

18 BARITO PUTERA 25 5 6 14 -9 21
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STATISTIC WEEK 26
TSC 2016

82% 41%passing 
accuracy

successful 
dribble

249 SHOTS

23 goals

104 SHOTS on
target

Data Provided by
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destination in bali

H
alo semeton! Dalam Bali United 
Headlines edisi kali ini, segmen 
“Destination In Bali” kembali hadir di 

edisi ketiga. Kembali mengingatkan segmen 
ini akan menonjolkan tentang pariwisata 
yang ada di Bali. Untuk edisi kali ini kami akan 
membahas salah satu tempat wisata yang 
cukup terkenal yaitu Kebun Raya Bedugul.

Tempat wisata Bedugul Bali, salah satu 
objek wisata yang paling sering dikunjungi 
wisatawan. Jika anda memperhatikan, sebagian 
besar penyedia paket wisata Bali, pasti akan 
menawarkan paket wisata ke objek wisata 
Bedugul. Salah satu tempat wisata di Bedugul 
yang harus anda kunjungi adalah Kebun Raya 
Eka Karya dan lebih familiar dengan sebutan 
Kebun Raya Bedugul.

BedugulKEbUN Raya
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Kebun Raya Eka Karya, salah satu hutan lindung di 
Bali, berfungsi sebagai paru-paru udara. Tempat wisata 
Kebun Raya Eka Karya, udaranya sangat sejuk dan sangat 
cocok untuk tempat piknik keluarga.

Kebun Raya Eka Karya, memiliki luas 157.5 hektar 
dan yang terluas di Indonesia. Kebun Raya ini terletak 
pada ketinggian 1.240 meter dari permukaan laut. 
Lokasinya yang berada di dataran tinggi membuat obyek 
wisata Kebun Raya Eka Karya selalu berhawa dingin dan 
berkabut.

Suhu udara di Kebun Raya Eka Karya, rata-rata 12 
derajat celcius pada malam hari, sedangkan pada siang 
hari rata 20 derajat celcius. Ada beberapa spot menarik di 
Kebun Raya Eka Karya seperti:

 Candi Bentar

 Ramayana Boulevard
 Kumbakarna Laga Statue
 Roses Garden
 Lake Beratan View
 Usada Cafe
 Traditional Balinese house

Botanical Garden Bedugul terletak di Kecamatan 
Baturiti, Kabupaten Tabanan Bali. Jaraknya sekitar 62,6 
km atau sekitar 1 jam 14 menit dari Bandara International 
Ngurah Rai. Serta memiliki jarak 40 km dari objek wisata 
Lovina di Singaraja Buleleng.

Demikian sedikit info yang bisa kami share berkaitan 
dengan lokasi objek wisata yang ada di Bali. Semoga 
bisa menambah referensi tempat wisata apabila sedang 
liburan di Bali. Suksma semeton. n
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CAPRICORN
Cinta : Untuk kali ini semeton boleh 
menggunakan perasaan
Keuangan : Ada hambatan yang 
memaksa pemasukan menjadi seret 
walaupun sebenarnya semeton bisa 
meraih hasil yang lebih banyak di hari 
ini.
Umum : Kesempatan untuk maju 
tidak datang begitu saja sehingga 
selagi situasinya mendukung 
maka semeton harus bisa 
memanfaatkannya. Tidak perlu 
terburu-buru dalam mengerjakan 
segala sesuatunya, cobalah lebih 
tenang lagi.

AQUARIUS

Cinta : Semeton kurang ucapan kata-
kata mesra. 
Keuangan : Hasil yang diraih hari ini 
masih jauh dari harapan, walau begitu 
tetaplah bersyukur semeton.
Umum : Di hari ini tantangan 
semakin terbuka lebar sehingga 

cukup berbahaya bila semeton 
bersikap santai tanpa ada pemikiran 
untuk bekerja lebih keras lagi.

PISCES

Cinta : Semeton harus percaya pada 
hati nurani. 
Keuangan : Tingkatkan, amal 
dan sedekah, niscaya akan ada 
pemasukan yang siginifikan untuk 
semeton.
Umum : Di hari ini sangat 
membutuhkan ketenangan dan 
motivasi yang kuat untuk dapat 
meraih setiap kesempatan yang 
muncul. Hilangkan segala ketakutan 
dari ancaman dan teror yang 
dilancarkan oleh kompetitor semeton. 

ARIES

Cinta : Pengalaman makin 
mendewasakan diri semeton.
Keuangan : Pemborosan tampaknya 
masih sulit untuk dikendalikan. 
Cobalah untuk bisa meredam segala 
keinginan hati. 

Umum : Masih perlu bersabar dengan 
apa yang semeton alami akhir-akhir 
ini. Tidak perlu punya pikiran yang 
aneh-aneh apalagi sampai membuat 
keputusan yang hanya merugikan 
saja.

TAURUS

Cinta : Semeton harus lebih 
perhatian lagi.
Keuangan : Jangan segan untuk 
menutup segala kebutuhan semeton, 
kalau tidak sekarang mau kapan lagi. 
Umum : Kejarlah impian setinggi 
langit, akan tetapi jangan sekali-kali 
bahagia di atas penderitaan orang 
lain sebab hasilnya itu tidak akan 
berjalan lama.

GEMINI

Cinta : Tidak usah khawatir semeton. 
Mati satu tumbuh seribu.
Keuangan : Pemasukan cukup 
lancar begitu juga dengan janji orang 
lain yang diharapkan ternyata bisa 
terealisasi di hari ini.

Om Swastiastu semeton sareng sami. Bali United Headlines 
edeisi ke-empat ini, kami kembali ingin membantu semeton untuk 

mengetahui Zodiak (ramalan bintang) terbaru. Semoga bermanfaat.

HOROSCOPE
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Umum : Ikutilah tahapan-tahapan 
yang ada agar rencana dapat berjalan 
dengan memuaskan dan sesuai 
dengan schedule yang ada. Tak perlu 
terlalu ingin cepat untung besar 
karena jika tidak bertahan maka 
hasilnya akan percuma saja.

CANCER

Cinta : Semeton bisa saja ribut karena 
pihak ketiga.
Keuangan : Ada kabar baik yang 
akan mendatangkan pemasukan yang 
lumayan tinggi untuk semeton.
Umum : Tampak cukup baik dan 
menguntungkan sehingga sangatlah 
disayangkan jika kesempatan ini 
lari begitu saja hanya karena sikap 
semeton yang tidak bisa luwes dan 
sabar.

LEO
 

Cinta : Tetaplah setia kepada 
pasangan
Keuangan : Jangan gegabah bila 
ingin spekulasi. Pelajari dulu dengan 
seksama, jangan main hantam saja.
Umum : Suasana hati masih ingin 
kesana-kesini dan serba tidak 
menentu. Inilah ujian bagi semeton 

untuk mampu memilih antara hobi 
dan urusan karir. Jika semeton lebih 
berpihak untuk menuruti selera hati 
dengan mencari kesenangan saja, 
maka urusan karir bisa terbengkalai 
begitu saja.

VIRGO

Cinta : Semeton akan makin sayang 
dan cinta dengan pasangan semeton.
Keuangan : Semeton akan makin 
dipercaya atasan.
Umum : Kinilah saatnya bagi 
semeton untuk melaksanakan segala 
rencana yang sempat terpendam. 
Yakinlah dengan kemampuan diri 
sendiri, apalagi kemujuran tampak 
memayungi langkah semeton 
sehingga semeton bisa lebih mantap 
dan optimis dalam melaksanakan ide-
ide baru.

LIBRA

Cinta : Semeton akan merasakan 
jatuh cinta yang berjuta rasanya.
Keuangan : Masih aman sampai bulan 
depan.  
Umum : Jangan terlalu egois. 
Belajarlah menghargai sesuatu 
sekalipun hanya sepele. Perubahan 

serius akan terjadi dan memang 
sudah sampai temponya dan di hari 
ini peruntungan semeton sudah lebih 
bagus daripada hari-hari yang lalu.

SCORPIO

Cinta : Semeton akan bertemu orang 
baru lagi. 
Keuangan : Semeton sedang 
mendapatkan banyak tawaran.
Umum : Segala angan-angan dan cita-
cita menjadi semakin mudah untuk 
semeton raih. Tidak perlu bimbang 
ataupun ragu bila ada ide ataupun 
rencana. Segera saja laksanakan 
dengan penuh keyakinan dan 
kemantapan hati.

SAGITARIUS

Cinta : Pasangan semeton butuh 
kejutan baru.
Keuangan : Seimbang antara 
pemasukan dan pengeluaran.
Umum : Jangan suka buang-buang 
waktu mengurusi hal-hal yang tidak 
penting. Muilah memanfaatkan saat-
saat yang baik ini dengan sebaik-
baiknya, jangan sampai terbuang 
percuma. n

HAPPY 
B’DAYngurah arya

14 oktober
SUKADANA
18 oktober
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CLICK NOW!

http://www.baliunitedstore.com
http://www.baliunitedstore.com
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