Ketua PSSI Mochamad Iriawan : Dalam Waktu Dekat Izin Kompetisi Bola Liga Indonesia
Akan Keluar
Realitarakyat.com – Kompetisi sepak bola Liga Indonesia musim 2021/2022 segera bergulir.
Izin pelaksanaan kompetisi sudah mendapat lampu hijau dari pihak Kepolisian, dimana kepastian
tersebut diumumkan Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan pada kongres tahunan PSSI, di Jakarta,
Sabtu (29/5/2021)
“Izin Udah keluar sih, cuma belum di-declare saja,” katanya, Sabtu (29/5/2021).
Iriawan menambahkan, PSSI terus melakukan koordinasi dengan Polri.
PSSI juga dibantu Kemenpora untuk memberikan jaminan sehingga izin pelaksanaan kompetisi yang
rencananya dimulai pada pekan pertama bulan Juli bisa langsung diterimanya.
Purnawirawan polisi ini berharap para pemilik klub bersabar diri karena pihaknya juga ingin kompetisi
segera digelar.
“Waktu rapat dengan Menpora beberapa hari lalu telah diumumkan bahwa izin Liga 1 akan keluar
pada tanggal 27 Mei. Namun saat ini pak Kapolri masih di Papua sehingga mari kita tunggu
pengumuman resmi dari Polri,” ucap Iriawan.
Kongres yang dihadiri 87 voters anggota PSSI itu membahas kelanjutan Liga 1 dan 2 musim
2021-2022.
Selama lebih dua sejumlah kesepakatan untuk melangsungkan kompetisi Liga 1 secara penuh.
Artinya 306 pertandingan akan tetap dimainkan hingga berakhir pada Maret 2022 mendatang.
Wakil Ketua Umum (Waketum) PSSI, Iwan Budianto mengatakan, Liga 1 akan berlangsung selayaknya
Piala Menpora 2021.
Klub-klub Liga 1 akan dipusatkan di satu kota dengan bermain di sejumlah Stadion.
PSSI memutuskan untuk memakai format seri, dengan total ada enam seri selama akhir kompetisi.
Setiap satu seri akan berlangsung selama satu setengah bulan.
Seluruh pertandingan Liga 1 akan berlangsung di Pulau Jawa.
Alasannya karena secara mobilitas akan jauh lebih mudah jika dipusatkan di Pulau Jawa
Klaster pertama berlangsung di DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat, lalu klaster kedua di Jawa
Tengah dan Jogja, dan klaster ketiga di Jawa Timur.
Setelah itu klaster keempat kembali di Jawa Timur, lalu klaster kelima Jawa Tengah dan Jogja, klaster
keenam akan ditutup di Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.
Keputusan kongres belum ﬁnal karena operator Liga akan memanggil perwakilan klub untuk mencari
format terbaik.(Din)

