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MANCHESTER UNITED PREMIER CUP (MUPC) YANG KE-7 

DI INDONESIA 
 
 

Manchester United Premier Cup (MUPC) resmi memasuki tahun ke 7 di Indonesia. 
MUPC telah diakui sebagai salah satu turnamen bergengsi yang paling ditunggu-

tunggu oleh anak-anak berbakat dibawah 15 tahun dari Sekolah Sepak Bola 
seluruh dunia untuk menampilkan talenta mereka di ajang Internasional. 

 
 

Jakarta, 22 Maret 2013 – Tahun 2013 merupakan tahun ke-7 Nike menunjukkan komitmen 
terhadap perkembangan sepakbola diantara para remaja di Indonesia, bersama dengan 
Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) kembali mengadakan Manchester United Premier 
Cup (MUPC) 2010. Pada tahun 2011 sebanyak 118 tim berpartisipasi dalam turnamen ini, pada 
tahun 2012 sebanyak 100 team dan pada tahun 2013 ini diperkirakan sebanyak 120 tim akan 
ikut berpartisipasi memperjuangkan mimpi mereka untuk menginjakkan kaki di Old Trafford.  
 
Tidak diragukan MUPC telah menjadi kompetisi sepakbola yang sangat ditunggu-tunggu oleh 
remaja berusia 15 tahun kebawah yang gemar bermain sepakbola dan telah bergabung dengan 
salah satu Sekolah Sepak Bola di Indonesia, dan Nike akan terus mencoba membawa turnamen 
ini ke level yang lebih tinggi baik secara lokal, regional maupun global. 
 
Nino Priambodo, Country Marketing Manager, Nike Indonesia berkata, “Nike akan terus 
mengadakan MUPC di Indonesia karena terbukti program ini telah menjadi wadah yang 
menginspirasi dan memotivasi para remaja Indonesia, dimana mereka dapat menunjukkan 
bakat mereka di kancah pertandingan yang lebih tinggi. Event ini dengan sendirinya memacu 
mereka karena adanya kesempatan untuk bertanding melawan tim lain baik dari Asia tenggara 
terlebih dahulu lalu dari seluruh dunia jikalau kita tembus di final nanti. Sekali lagi bersama 
dengan PSSI, kami bertujuan untuk memberikan pengalaman terbaik dan membuat turnamen 
tahun ini lebih menarik dari yang sebelumnya.”  
 
Di Indonesia sendiri, pembukaan pendaftaran telah dimulai dari tanggal 10 Maret sampai 28 
Maret 2013. Berbeda dengan tahun sebelumnya, di turnamen MUPC 2013 di Indonesia ini akan 
terdapat Final Wilayah sebelum maju ke Final Regional Di Jakarta. 
 



Turnamen tahun ini akan dilakukan di 12 kota pada tanggal 23-24 / 30-31 Maret 2013. Kota-
kota tersebut adalah: 
 

1. SUMATERA   : Padang, Medan, Palembang, Pekanbaru 
2. JATENG/JATIM  : Semarang, Malang, Solo 

(peserta dari Surabaya diharapkan bisa mengikuti    
kualifikasi di Malang) 

3. JAKARTA/BANTEN/JABAR : Jakarta, Tangerang, Bandung 
4. KALIMANTAN                       : Bontang, Samarinda, Balikpapan 
 

Dari masing-masing kota itu akan didapati para pemenang yang kemudian bertanding kembali 
di Final Wilayah. Jumlah Pemenang, tanggal Final Wilayah dan Tempat Penyelenggaraan adalah 
sebagai berikut: 
 

1. SUMATERA   : Stadion Sriwijaya – Palembang (6-7 April 2013) 8 team 
2. JAWA    : Stadion Gajayana - Malang (13-14 April 2013) 8 team 
3. KALIMANTAN  : Stadion Segiri – Samarinda (20-21 April 2013) 6 team 
4. JAKARTA    : Lapangan C & ASIOP Jakarta (27-28 April 2013) 8 team 

 
Pemenang masing-masing wilayah berhak untuk didatangkan ke Jakarta dan mengikuti Country 
Final pada tanggal 4 hingga 5 Mei 2013.  
 
Dan pemenang Country Final akan dikirimkan ke Penang Malaysia untuk mewakili Indonesia 
pada pertandingan SEA Regional Final tanggal 10 hingga 14 Juni 2013, bertanding melawan 4 
negara lainnya, yaitu: Malaysia, Singapura, Thailand, dan India. 
 
Tahun ini pemenang SEA Regional Final akan berangkat ke Manchester sekitar minggu ke 2, 
Agustus 2013. 
 
Sejak diluncurkan pertama kali pada tahun 1993 secara global, program MUPC memang 
ditujukan untuk menyediakan kesempatan bagi para pemain bola berumur dibawah 15 tahun 
untuk menampilkan ketrampilan mereka dalam bermain bola, berkompetisi dengan para 
pemain sepakbola muda lainnya diseluruh dunia, dan kemudian bertanding kembali dengan tim 
terbaik di tingkat internasional. Pada tahun 2007, Villa 2000 mewakili Indonesia memenangkan 
final regional dan merupakan tim pertama yang masuk kualifikasi untuk final dunia di 
Manchester. 
 
Pendaftaran SSB untuk mengikuti kompetisi MUPC ini bekerjasama dengan PSSI di setiap 
daerah penyelenggara sehingga setiap SSB pada region tersebut mendapatkan kesempatan 
yang sama sesuai dengan kriteria umur yang telah ditentukan. 
 
 
 



Tentang MUPC 
The Manchester United Premier Cup (MUPC) adalah program turnamen sepakbola terbesar di 
dunia, yang melibatkan lebih dari 9,000 tim di 40 negara. Tak hanya mengandalkan rekruitmen 
berskala besar, MUPC fokus kepada melahirkan para pemuda yang mempunyai cita-cita 
menjadi “pahlawan” di masa depan. Selain itu, MUPC juga berusaha untuk mempromosikan 
sepakbola diantara para remaja dan selanjutnya berlaku sebagai wadah untuk para pemuda 
dalam mempertajam ketrampilan mereka serta meningkatkan permainan melalui publikasi dan 
kesempatan untuk bermain bersama tim-tim lain dari seluruh dunia. Program ini telah telah 
terdengar oleh ribuan tim lokal sebagai program perwujudan mimpi oleh karena final yang akan 
diadakan di Manchester.   

 
Tentang Nike  

NIKE, Inc yang berbasis di Beaverton, Oregon merupakan perancang, pemasar dan distributor 
yang terkemuka di dunia untuk sepatu para olahragawan, baju, perlengkapan dan aksesoris 
dalam variasi yang beragam untuk aktivitas  sport dan fitness. Sepenuhnya dimiliki oleh Nike 
adalah termasuk Converse, Inc., yang merancang, memasarkan dan menditribusikan sepatu, 
pakaian dan aksesoris olahragawan; Bauer NIKE Hockey Inc., perancang dan distributor dari 
perlengkapan hockey yang terkemuka; Cole Haan®, yang merancang, memasarkan dan 
mendistribusikan gaun mewah, sepatu kasual, dan aksesoris; dan Hurley International LLC, yang 
merancang, memasarkan dan mendistribusikan sepatu untuk olahraga dan para remaja, serta 
pakaian dan aksesoris. Untuk informasi lebih jauh, silahkan kunjungi www.nikebiz.com.    
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