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Sebagai olahraga yang melibatkan tim, tentu saja sepak bola menyediakan 

tempat bagi siapapun yang menjadi bagian dari tim itu sendiri untuk 

menjadi pahlawan. Dan bagi negara yang disesaki talenta-talenta besar yang 

membentang dari era Leonidas, Pele, Ronaldo Luiz Nazario hingga kini 

Neymar, nama Amarildo Tavares da Silviera mungkin yang sedikit dilupakan 

meski tak pelak ia adalah juga seorang pahlawan bagi sepak bola Brasil.

Amarildo, begitu ia biasa dipanggil, adalah anggota tim nasional Brasil pada 

Piala Dunia 1962 yang berlangsung di Cile. Saat mengisi skuat tersebut, 

Amarildo masih berusia 22 tahun, setahun lebih tua dibandingkan dengan 

bintang utama saat itu, Edson Arantes dos Nascimento alias Pele. Sudah bisa 

ditebak, Amarildo saat itu hanyalah pelapis bagi Pele. “Di bawah Aymore 

Moreira (pelatih saat itu), setiap pemain inti memiliki pelapis. Dalam hal ini 

sayalah pelapis Pele,” kenangnya.

Menggeser tempat pemain muda cemerlang yang telah memberi gelar Piala 

Dunia empat tahun sebelumnya bukanlah pekerjaan mudah. Amarildo pun 

cukup tahu diri, meski ia bertekad akan memberikan yang terbaik jika 

dimainkan. Benar saja, dalam laga pertama yang mempertemukan Brasil 

dengan Meksiko, Amarildo tidak diturunkan dan Pele mencetak gol.

Lalu datanglah laga kedua menghadapi Cekoslovakia yang kemudian 

mengubah jalan cerita. Pele mengalami cedera yang cukup parah sehingga 

tidak mampu melanjutkan pertandingan. Saat itu, pergantian pemain 

memang belum diberlakukan sehingga Amarildo urung bermain.

Laga penentuan pun hadir melawan tim kuat Spanyol yang kala itu diperkuat 

mantan bintang Hongaria, Ferenc Puskas. Puskas memang hijrah ke Spanyol 

pascarevolusi yang terjadi di Hongaria. Saat itu, FIFA memang masih 

membolehkan seorang pemain memperkuat lebih dari satu negara pada 

Piala Dunia yang berbeda. Dipimpin Puskas yang berduet dengan Francisco 

Gento, Spanyol memang berhasil memimpin satu gol atas Brasil hingga lebih 

dari satu jam pertandingan.

Magis Amarildo memang baru datang jelang akhir pertandingan. Tanpa 

disangka, ia kemudian mencetak dua gol hanya dalam waktu 15 menit untuk 

membalikkan kedudukan menjadi 2-1 untuk Brasil. Berkat gol-gol dari 

pemain yang di kemudian hari sukses berkarir di Italia bersama Milan dan 

Fiorentina ini, tim Samba pun melaju ke babak knock-out untuk bertemu 

Inggris.

. “..Magis Amarildo memang baru datang jelang akhir 
pertandingan. Tanpa disangka, ia kemudian mencetak 
dua gol hanya dalam waktu 15 menit untuk membalikkan 
kedudukan menjadi 2-1 untuk Brasil..”

amarildoamarildoamarildo
oleh : @aditchenko

pahlawan dari bangku cadangan
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Meski tanpa Pele yang cedera hingga turnamen berakhir, Brasil memang masih 

memiliki banyak pemain andal lainnya seperti Garrincha, Didi, Vava dan Nilton 

Santos. Garrincha kemudian berhasil mencetak dua gol ke gawang Inggris 

untuk membawa Brasil ke babak selanjutnya bertemu tuan rumah Cile. 

Garrincha dan Vava kemudian kembali menjadi pahlawan dengan masing-

masing mencetak dua gol yang menyudahi perlawanan tuan rumah dengan 

skor 4-2. Brasil pun melaju ke final untuk kembali bertemu Cekoslovakia.

Laga final berlangsung sengit, dan Brasil harus tertinggal 0-1 lebih dulu lewat 

gol Josef Masopust. Namun Amarildo kemudian muncul kembali. Hanya dua 

menit setelah gol Masopust, ia berhasil menyamakan kedudukan, hal yang 

kemudian meningkatkan mental bertanding Brasil. Tim ini kemudian berhasil 

menjadi juara setelah gol tambahan dicetak oleh Zito dan Vava. Brasil akhirnya 

mengikuti jejak Italia sebagai tim yang mampu merebut gelar juara secara 

beruntun. Hebatnya, Brasil meraih gelar kedua ini tanpa bintang utama yang 

cedera.

Cerita Amarildo ini sebetulnya agak mirip dengan yang dialami mantan 

gelandang Prancis, Youri Djorkaeff. Djorkaeff memang pemain inti dalam tim 

nasional Prancis yang menjuarai Piala Dunia 1998, tidak seperti Amarildo yang 

merupakan pemain pelapis. Namun Djorkaeff mampu mengambil peran 

sentral lini tengah setelah bintang utama Zinedine Zidane dihukum dua 

pertandingan akibat insiden dengan pemain lawan. Tanpa konsistensi 

Djorkaeff, Prancis mungkin saja tidak dapat melaju hingga ke partai puncak.

Pada ajang di luar Piala Dunia, cerita kepahlawanan pemain-pemain pengganti 

seperti ini mungkin masih banyak, salah satu yang paling fenomenal mungkin 

apa yang dipertontonkan Teddy Sheringham dan Ole Gunnar Solksjaer pada 

final Liga Champions tahun 1999 antara Manchester United melawan Bayern 

Muenchen. Atau kisah kepahlawanan pemain pengganti lainnya dalam wujud 

Pascal Feindouno ketika mencetak gol penentu yang membawa klubnya saat 

itu Girondins Bordeaux merebut gelar juara Liga Prancis musim 1998/1999.

Hal-hal semacam ini semakin menundukkan bahwa siapapun dapat 

memberikan kontribusinya bagi tim asalkan selalu berlaku profesional dan siap 

menampilkan yang terbaik setiap saat. Dalam hal ini, Amarildo adalah contoh 

terbaik pemain yang memberi kontribusi maksimal saat muncul sebagai 

pemain pengganti mengingat ia melakukannya di ajang Piala Dunia, dan 

tentunya berbuah gelar juara.

. “..Amarildo adalah contoh terbaik pemain yang 
memberi kontribusi maksimal saat muncul sebagai 
pemain pengganti mengingat ia melakukannya di ajang 
Piala Dunia..”
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Sir Bobby Charlton merupakan sosok penting dalam raihan gelar 

juara Piala Dunia 1966 yang hingga kini merupakan satu-satunya 

trofi juara dunia bagi Inggris. Bakat besar Bobby Charlton sudah 

diendus pemandu bakat sejak kecil dan sudah digadang-gadang 

sebagai salah satu pemain muda paling berbakat di Inggris.

Penampilan perdananya bagi skuat The Three Lions ketika dia 

dipanggil masuk timnas melawan Skotlandia di Hampden Park pada 

19 April 1958, hanya dua bulan setelah dia selamat dari tragedi 

Munich yang menimpa Manchester United. Pemain bernama 

lengkap Robert Charlton tersebut berhasil mencetak satu gol melalui 

tendangan voli hasil umpan Tom Finney. Pertandingan keduanya 

melawan Portugal dalam laga persahabatan dihiasi dengan 

memborong gol kemenangan 2-1 di Wembley. Hanya saja di 

penampilan ketiganya melawan Yugoslavia di Belgrade, Charlton 

gagal tampil baik dan membuat timnya menyerah 5-0 dari sang tuan 

rumah.

Pemain kelahiran Ashington, 11 Oktober 1937, ini kemudian masuk 

skuat Piala Dunia 1958 tetapi tidak tampil sekalipun. Empat tahun 

kemudian Charlton kembali bermain untuk negaranya di Piala Dunia 

Chile. Penampilan gemilangnya membawa Inggris menang 3-1 atas 

Argentina. Charlton menyumbang satu gol yang merupakan catatan 

ke 25 nya bagi timnas dari 38 penampilan. Ketika itu usianya baru 24 

tahun, masih cukup muda. Sayang, Brasil yang kemudian keluar jadi 

juara mengkandaskan perjuangan Inggris di perempat final.

Puncak penampilan Bobby Charlton bagi timnas terjadi pada Piala 

Dunia 1966 ketika kompetisi paling akbar di dunia tersebut dihelat di 

negeri Ratu Elizabeth itu. Setelah bermain tanpa gol melawan 

Uruguay di pertandingan pertama, Charlton yang merupakan 

didikan akademi Manchester United ini menginspirasi kemenangan 

2-0 atas Mexico melalui gol yang dicetaknya di menit 37. Roger Hunt 

melengkapi dengan golnya di menit 75. Di pertandingan terakhir, 

dua gol Roger Hunt mengkandaskan perlawanan Prancis 2-0.

Inggris pun melaju ke babak perempat final dan bertemu Argentina. 

Pertandingan dimenangi anak asuh Alf Ramsey berkat gol tunggal 

Geoff Hurst. Meski tak mencetak gol Charlton memainkan peran 

pentingnya sebagai pengatur serangan.

Di semi final menghadapi Portugal lah yang diingat sebagai salah 

bobby charlton
oleh : Sirajudin Hasbi

Ksatria yang Memimpin Inggris Juara Piala Dunia 1966

. “..Bakat besar Bobby Charlton sudah diendus pemandu 
bakat sejak kecil dan sudah digadang-gadang sebagai 
salah satu pemain muda paling berbakat di Inggris...”
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satu pertandingan paling penting pemain yang sempat membela 

Preston North End ini untuk negaranya. Charlton mencetak dua gol 

kemenangan 2-1 atas Portugal. Gol pertamanya memanfaatkan 

kreasi Roger Hunt sementara yang kedua berkat kerjasamanya 

dengan Geoff Hurst.

Di final, meski tak mencetak gol, Charlton benar-benar berperan 

penting. Duelnya dengan bintang Jerman yang lebih muda, Franz 

Beckenbauer, menarik disimak dalam pertandingan final Piala Dunia 

terakhir yang disiarkan hitam-putih. Keduanya saling menjaga 

sepanjang pertandingan. Berkat pengalamannya yang lebih matang, 

Charlton berhasil membawa Inggris unggul 4-2 atas Jerman setelah 

melewati babak perpanjangan waktu.

Inggris pun menjadi juara Piala Dunia untuk pertama kalinya dan 

satu-satunya hingga kini. Trofi Jules Rimet itu juga menjadi satu-

satunya major trophy yang pernah diraih oleh Inggris lantaran negara 

yang kerap membanggakan diri sebagai negara asal sepak bola ini 

belum pernah menjuarai Piala Eropa. Selain Piala Dunia, Charlton 

mempersembahkan sepuluh kali British Home Championship dan 

satu medali perunggu Euro 1968.

Berkat menjuarai Piala Dunia tersebut, Charlton dinobatkan sebagai 

pemain terbaik. Memenangi penghargaan European Footballer of 

the Year 1966.  Secara keseluruhan bersama The Tree Lions Charlton 

bermain sebanyak 106 kali dengan torehan 49 gol. Berkat 

pengabdiannya bagi sepak bola Inggris, tak salah jika kerajaan 

memberinya penghargaan sebagai ksatria sehingga membuatnya 

berhak menyandang gelar “Sir” di depan namanya. Khalayak pun 

kerap memanggilnya dengan sebutan “Sir Bobby”.

Kiprah Gemilang di Manchester United

Kegemilangan Sir Bobby Charlton ini juga dia torehkan di level klub. 

Tentunya bersama klub yang mendidiknya sejak masih remaja, 

Manchester United.

Tujuh belas tahun bermain untuk Manchester United, Bobby 

Charlton menorehkan sejarah hebat baik bagi klub maupun dirinya 

pribadi. Namanya hingga kini tercatat sebagai pencetak gol 

terbanyak sepanjang sejarah Setan Merah dengan 249 gol dari 758 

pertandingan. Hanya Ryan Giggs yang mempunya jumlah 

pertandingan lebih banyak dari dirinya.

Pria bertinggi 173 cm ini merupakan salah satu pemain paling penting 

United di era keemasaan Sir Matt Busby. Meraih juara liga tiga kali 

(1957, 1965, 1967), Piala FA 1963, dan yang paling bergengsi, 

European Cup di tahun 1968.

Pemain yang sempat menimba ilmu sepak bola di East 

Northumberland Schools ini mulai bergabung di tim junior Setan 

Merah tahun 1953 hingga 1956 saat akhirnya membuat debut 

pertamanya bersama United melawan Charlton Athletic. Sir Bobby 

biasa bermain sebagai gelandang serang, tapi kerap pula menjadi 

penyerang. Kedua kakinya sama baiknya dengan kemampuan 

bertahan dan menyerang yang seimbang.

Bersama George Best dan Denis Law disebut sebagai “Holy Trinity” 

. “..Berkat pengabdiannya bagi sepak bola Inggris, tak 
salah jika kerajaan memberinya penghargaan sebagai 
ksatria sehingga membuatnya berhak menyandang gelar 
“Sir” di depan namanya..”



#FANDOM

atau “United Trinity”. Dibanding keduanya, Bobby Charlton 

merupakan sosok asli Busby Babes. Charlton satu-satunya anggota 

trinitas yang tahu soal kejadian mengerikan pada 6 Februari 1958. 

Tragedi Munich adalah 18 bulan sejak dia melakukan debutnya 

bersama MU dan saat itu masih berusia 20 tahun. Dia ikut merasakan 

gelar juara 1956/1957 dan menjadi bagian yang tidak pernah meraih 

apapun selama lima musim setelah tragedi Munich.

Sempat menderita luka serius di bagian kepala yang sampai 

menyebabkan kebotakan, setelah dirawat di rumah sakit selama 

seminggu, Charlton bisa sembuh dan kembali bermain. Dia 

kemudian ambil bagian dalam regenerasi Busby saat itu. Setelah 

sempat finis di urutan kedua pada 1958/1959, MU merosot ke 

peringkat ketujuh dan ke-15 dua musim setelahnya. Trofi pertama 

diperoleh pada 1962 setelah Denis Law datang. MU mengalahkan 

Leicester City di final Piala FA.

Musim 1973/1974 saat United diasuh oleh Tommy Docherty, 

Charlton memutuskan pergi. Dia bermain untuk Preston North End 

di mana dia juga berperan sebagai pelatih. Bermain di sana hingga 

1975 dengan mengoleksi 8 gol dari 38 pertandingan. Sempat 

bermain di Waterford United sebelum akhirnya memutuskan 

pensiun dari sepak bola di tahun 1975. Charlton kemudian sempat 

menjadi caretaker manajer di Wigan Athletic tahun 1983.

Bobby Charlton akhirnya kembali ke United sebagai salah satu 

direktur klub tahun 1994. Di tahun tersebut, dia juga memperoleh 

gelar ksatria. Dia kini merupakan figur terpenting dalam kejayaan 

MU setelah Sir Matt Busby dan Sir Alex Ferguson.

“England have never replaced him,” ujar Mike Langley seorang 

football writer di Inggris mengenai kiprahnya. George Best juga 

menyanjungnya dengan berkata “I've never seen anyone go past 

player as easily as he did.” Bagi Sir Matt Busby, Charlton merupakan 

pemain hebat, “There has never been a more popular footballer. He 

was as near perfection as man and player as it is possible to be.” 

Masih banyak komentar pujian lain yang dialamatkan untuk 

Charlton. Menanggapi semua itu dengan rendah hati Sir Bobby 

Charlton berucap singkat “I was lucky.” Sir Bobby Charlton memang 

seorang pesepak bola yang hebat dan memiliki kepribadian 

menawan.



@pawsinthesands
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Adalah sebuah kebanggaan besar bagi tiap pesepak bola membawa 

negaranya menjuarai Piala Dunia. Begitu juga bagi pelatih, 

pencapaian terbesar mereka adalah saat mampu membawa 

negaranya mengangkat trofi supremasi tertinggi sepak bola. Hanya 

ada dua orang yang mampu melakukannya, namun hanya satu yang 

melengkapinya dengan memimpin penyelenggaraan Piala Dunia di 

negaranya. Orang yang beruntung itu adalah Franz Anton 

Beckenbauer.

Beckenbauer memulai karirnya bersama SC Muenchen 06 yang 

bermarkas di depan rumahnya. Di Muenchen 06 Beckenbauer telah 

menunjukkan bakatnya sebagai pesepak bola. “Anda akan 

mengetahui jika penonton menyukaimu. Anda mendapat sesuatu 

yang lebih saat memenangkan pertandingan. Anda menyadarai 

bahwa anda sedikit lebih baik dari yang lain,” kenang Beckenbauer.

Pada 1959 Muenchen 06 membubarkan tim yunior. Beckenbauer 

pun berniat melanjutkan kiprahnya bersama TSV 1860 Muenchen, 

klub yang ia dukung sejak kecil. Kebetulan pertandingan terakhir 

yang dimainkan Muenchen 06 adalah melawan TSV 1860 di final 

kejuaraan U-14.

Pertandingan tersebut tak hanya menjadi pertandingan terakhir tim 

muda Muenchen 06 namun juga mengubah haluan karir 

Beckenbauer. Bahkan jika dirunut jauh ke depan, pertandingan 

tersebut turut menjadikan sepak bola Jerman seperti sekarang.

Pertandingan Muenchen 06 melawan TSV 1860 itu berlangsung 

keras. Beckenbauer sempat terlibat adu fisik dengan pemain Die 

Loewen. Kesal atas perlakuan para pemain TSV 1860, Beckenbauer 

membatalkan niatnya bergabung. Sebaliknya ia justru memilih 

bergabung dengan Bayern Muenchen, seteru abadi TSV 1860.

. “..Kesal atas perlakuan para pemain TSV 1860, 
Beckenbauer membatalkan niatnya bergabung. 
Sebaliknya ia justru memilih bergabung dengan Bayern 
Muenchen, seteru abadi TSV 1860..”

franzfranz
beckenbauerbeckenbauer

franz
beckenbauer

oleh : Arsyad Muhammad Fajri

sang legenda jerman
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Merangkak dari tim junior, Beckenbauer berhasil meraih tempat di 

tim senior Bayern dan membawa Die Roten promosi ke 1. Bundesliga 

(Divisi 1 Bundesliga) pada 1965. Penampilan memikatnya di lini 

tengah membuat Helmut Schoen memberinya kesempatan bermain 

di timnas Jerman Barat pada kualifikasi Piala Dunia 1966.

Penampilannya di level klub berhasil dibawa ke timnas. Beckenbauer 

pun ikut dalam skuat yang berangkat ke Piala Dunia Inggris 1966. 

Inilah Piala Dunia pertama Beckenbauer. Di negeri penemu sepak 

bola itu, Beckenbauer menjadi pemain penting Jerman Barat. Dua gol 

yang dicetaknya di pertandingan pertama menghadapi Swiss 

membantu Jerman Barat meraih puncak klasemen Grup 2. Die 

Nationalmannschaft pun lolos ke fase knock-out.

Dua gol kembali disumbangkan Beckenbauer di babak knock-out. 

Satu gol melawan Uruguay di perempat final dan satu lagi ke gawang 

penjaga gawang legendaris Uni Soviet Lev Yashin di semifinal.  

Jerman Barat pun mencapai final untuk menantang tuan rumah 

Inggris.

Penampilan gemilang Beckenbauer bukan tak mendapat perhatian 

Inggris. Pelatih Alf Ramsey sampai menugaskan salah satu pemain 

terbaiknya Bobby Charlton untuk mengawasi pemain kelahiran 11 

September 1945 itu.  Begitu pula sebaliknya Beckenbauer mendapat 

tugas mengawal Charlton.

“Saya mendapat tugas untuk mengawasinya, sepanjang 

pertandingan,” kenang Charlton mengenai tugas untuk mengawal 

Beckenbauer di final. Hal senada diungkapkan Beckenbauer: “Bobby 

Charlton dikenal karena kreativitasnya. Ia senantiasa bergerak 

selama 90 menit. Ia memiliki paru-paru seperti kuda dan aku harus 

mengejarnya sepanjang pertandingan.”

Kedua pemain ini pun saling mematikan satu sama lain. Dalam hal ini 

keduanya sukses memainkan peran, tak satupun dari Charlton dan 

Beckenbauer berhasil mencetak gol meski pada akhirnya Charlton 

yang tersenyum lebar pada hari itu.

Tiga gol Geoff Hurst membawa Inggris menang atas Jerman Barat 4-2 

setelah melewati babak perpanjangan waktu. Satu gol Hurst di babak 

perpanjangan waktu menjadi salah satu gol paling kontroversial 

dalam sejarah Piala Dunia. Meski bola sepakan Hurst memantul 

keluar gawang wasit tetap meberikan  gol. Para pemain Jerman Barat 

memprotes gol tersebut karena bola belum sepenuhnya melewati 

garis gawang. Gol tersebut selanjutnya oleh publik Jerman dikenal 

dengan sebutan “Wembley Tor”.

Usai final di Wembley Beckenbauer memasuki masa keemasan 

. “..Gol tersebut selanjutnya oleh publik Jerman dikenal 
dengan sebutan “Wembley Tor”..”
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karirnya. Ia mengantar Bayern meraih menjuarai Piala Winers 1967 

serta Bundesliga 1969. Akhir tahun 60-an juga menjadi fase 

transformasi Beckenbauer menjadi libero.

Meski telah mengisi posisi libero di Bayern sejak akhir 1960-an, 

Beckenbauer tetap menjadi pemain tengah di timnas. Baru setelah 

Piala Dunia 1970 Schoen memainkan Beckenbauer di posisi 

legendarisnya. Hasilnya langsung terlihat, Jerman Barat berhasil 

menjuarai Euro 1972. Dua tahun kemudian gelar tersebut semakin 

lengkap dengan raihan Piala Dunia 1974 di negeri sendiri.

Selain permainannya di lapangan, Beckenbauer juga dikenal karena 

pengaruh dan kepemimpinannya. Piala Dunia 1974 adalah bukti 

nyata bagaimana Der Kaiser memainkan pengaruhnya untuk meraih 

juara.

Pada pertandingan ketiga putaran grup, Jerman Barat harus takluk 0-

1 dari sang saudara Jerman Timur. Kekalahan tersebut menimbulkan 

friksi di tubuh Jerman Barat. Para pemain kehilangan kepercayaan 

terhadap pelatih Schoen. Sang pelatih bahkan enggan bertemu para 

pemainnya. Situasi ini memaksa Beckenbauer tampil. Sebagai 

tangan kanan pelatih sang kapten harus mampu menguasai ruang 

ganti. Ia bahkan turut berandil dalam penyusunan taktik dan 

komposisi pemain. Skysports dalam acara Football Greatest bahkan 

menyebut Beckenbauer-lah yang mengendalikan tim, bukan 

Schoen.  Sejumlah pemain inti yang tidak maksimal dikritik, bahkan 

diturunkan ke bangku cadangan. “Saya termasuk salah satu 

dianggap tidak maksimal. Skuat dibangun ulang. Franz sangat 

marah. Saya dikorbankan pada pertandingan selanjutnya melawan 

Yugoslavia,“ sebut anggota skuat Jerman Barat Uli Hoeness.

Perubahan yang dibawa Beckenbauer langsung mengembalikan 

Jerman Barat ke jalur kemenangan. Piala Dunia 1974 pun akhirnya 

diraih berkat kemenangan 2-1 atas Belanda. De Oranje sendiri pada 

masa itu merupakan salah satu kesebelasan yang paling ditakuti. 

Sepak bola revolusioner Total Voetbal besutan pelatih legendaris 

Rinus Michels menjadikan Belanda tim yang menakutkan. Belum lagi 
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kehadiran Johan Cryuff salah satu pemain terbaik yang pernah ada.

Belanda sendiri tampil di final dengan motivasi tinggi. Serangan 

Jerman ke negeri kincir angin di Perang Dunia II menjadi sentimen 

tersendiri bagi para pemain.

Kombinasi taktik revolusioner serta motivasi tinggi pemain Belanda 

membuat mereka unggul cepat. Gol penalti Johan Neeskens di menit 

kedua bahkan terjadi sebelum pemain Jerman Barat sempat 

menyentuh bola!

“Kami ingin mempermalukan Jerman. Itu bukan sesuatu yang kita 

pikirkan tapi kami melakukannya. Kami mulai memainkan bola dan 

lupa mencetak gol kedua,” sebut penyerang Johnny Rep.

Jerman Barat akhirnya membalikkan keadaan sebelum babak 

pertama berakhir. Dua gol dari Paul Breitner dan Gerd Mueller 

bahkan tak mampu dibalas Belanda hingga peluit panjang ditiup. 

“Tertinggal satu gol baik bagi kami,” sebut Beckenbauer. “Para 

pemain Beanda mulai mengendurkan tekanan dan kita mampu 

kembali ke pertandingan. Sekali anda mengendurkan permainan 

anda tak akan mudah untuk kembali mengambil inisiatif.”

Dua gelar Internasional yang diraih Beckenbauer pada tahun 70-an 

semakin lengkap dengan prestasinya di Bayern.  Bersama Die Roten 

Beckenbauer meraih tiga gelar Piala Eropa (Piala Champions) 1974-

1976. Gelar tersebut turut menjadi fondasi Bayern Muenchen untuk 

menjadi salah satu  raksasa Eropa. Beckenbauer memutuskan 

gantung sepatu pada 1983. Setahun kemudian  ia dipercaya 

menangani Jerman Barat yang gagal bersinar. Meski tak memiliki 

pengalaman melatih Jerman Barat berhasil dibawanya meraih posisi 

terhormat.

Runner-up Piala Dunia 1986 mencapai pencapaian pertama 

Beckenbauer sebagai pelatih. Empat tahun kemudian di Italia 1990 

Jerman Barat dibawanya menjadi juara dunia setelah menang 1-0 

melawan Argentina yang diperkuat Diego Maradona. Kemenangan di 

Italia menjadikan Beckenbauer orang pertama yang meraih juara 

dunia sebagai kapten dan pelatih. Ia juga menjadi pemain kedua 

setelah Mario Zagallo yang melakukannya sebagai pemain dan 

pelatih.

Kisah manis Beckenbauer tak berhenti di situ. Jiwa kepemimpinannya 

membawa Beckenbauer ke pucuk pimpinan Bayern Muenchen. 

Federasi Sepak bola Jerman (DFB) bahkan memberinya kepercayaan 

untuk mempimpin bidding Piala Dunia 2006. Pemilik 103 caps 

internsional ini sukses menjalankan tugasnya dengan membawa 

event olahraga terbesar ke tanah Jerman.  Lebih jauh lagi, ia sukses 

memimpin penyelenggaraan Piala Dunia.

Kesuksesan pascagantung sepatu inilah yang membedakan 

Beckenbauer dengan legenda sepak bola lainnya. Maradona 

menghabiskan waktunya dengan pesta dan obat-obatan terlarang. 

Pele sering menjadi bahan olok-olok karena prediksinya yang sering 

meleset. Pencetak 60 gol bagi Bayern Muenchen ini tetap aktif meski 

dari belakang meja. Kontribusi usai pensiun inilah yang menjadikan 

Beckenbauer legenda sejati.



PLASTIC BAG 
IS ONLY

FOR
PLASTIC FAN

REDUCE PLASTIC BAG USAGE !



#FANDOM

Piala Dunia adalah panggung bagi pesepak bola terbaik dunia. Sejumlah 

pemain besar memantapkan status legenda di ajang empat tahunan ini. Tapi 

tak semua pemain hebat bisa merasakan atmosfer pertandingan Piala Dunia. 

Memang untuk bisa bermain di kejuaraan bergengsi ini tak hanya dibutuhkan 

skill mumpuni. Faktor keberuntungan sering menjadi penentu apakah 

seseorang bisa bermain di Piala Dunia. Satu di antara sekian pemain yang tak 

beruntung itu adalah Eric Cantona.

Bagi fans Manchester United Cantona adalah raja. Catatan 64 gol dari 144 

pertandingan Liga Inggris tak menjadikannya pemain paling tajam. Lima tahun 

masa baktinya di Old Trafford juga masih kalah dibanding sejumlah legenda 

Old Trafford. Tapi Cantona memberikan inspirasi. Ia menjadi nyawa bagi 

United yang tengah membangun kebesaran sebagai penguasa Inggris.

Sayangnya inspirasi yang membuat MU menjadi tim paling ditakuti di Inggris 

tak mampu dibawanya ke timnas Prancis. Di antara 45 caps yang dimainkannya 

bersama Les Blues tak satupun terjadi di ajang Piala Dunia. Parahnya, dari dua 

kualifikasi Piala Dunia yang diikutinya, tak sekali pun dia mampu membawa 

Prancis lolos ke pesta sepak bola terbesar dunia tersebut.

Cantona memulai perjalanannya sebagai pesepak bola di klub SO Cailolais. 

Awalnya Cantona mengikuti jejak sang ayah dengan menjadi namun penjaga 

gawang. Namun perlahan kreatifitas dan kejeniusannya di lapangan 

mengambil alih. Ia pun didaulat menjadi penyerang.

Auxere menjadi klub professional pertama Cantona. Di klub yang berdiri pada 

1905 itu Cantona melakukan debut professional pada 1983. Setahun 

kemudian panggilan wajib militer memaksa Cantona meninggalkan sepak bola 

untuk sementara waktu. Cantona kembali ke lapangan hijau pada 1985. 

Namun kali ini bersama klub divisi dua Martigues.

Pada 1986 Cantona kembali ke Auxere. Penampilan gemilangnya di musim 

1986/1987 menarik perhatian pelatih Prancis saat itu, Henri Michel. Cantona 

pun menjalani debutnya di tim senior Prancis pada Agustus 1987 saat 

melawan Jerman Barat.

Bersamaan dengan penampilan gemilangnya di Liga Prancis, Cantona mulai 

membangun reputasi sebagai pembuat masalah. Pada 1987 ia didenda karena 

memukul rekan setimnya Bruno Martini. Tak hanya itu, musim 1987/1988 

Cantona melakukan tekel kung fu kepada pemain Nantes Michel Der Zakarian. 

. “..Parahnya, dari dua kualifikasi Piala Dunia yang 
diikutinya, tak sekali pun dia mampu membawa Prancis 
lolos ke pesta sepak bola terbesar dunia tersebut..”

eric cantonaeric cantonaeric cantona
raja liga inggris yang gagal ke piala dunia

oleh : Arsyad Muhammad Fajri
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Tekel tersebut membuat pemain kelahiran 24 Mei 1966 itu mendapat sanksi 

larangan bermain selama tiga bulan.

Kontroversi Cantona berlanjut hingga ke timnas Prancis. Pada September 1988 

Cantona mengungkapkan kekecewaannya karena tak dipanggil ke skuat 

Prancis. Dalam sebuah wawancara ia menyebut pelatih timnas Henri Michel 

sebagai “sekarung sampah”. Akibat pernyataan tersebut Cantona mendapat 

skorsing dari timnas Prancis. Cantona baru kembali ke timnas Prancis setelah 

Michel dipecat akibat gagal membawa Prancis ke Piala Dunia 1990 dan 

digantikan Michel Platini.

Kehadiran Platini di timnas Prancis membawa angin segar bagi karir Cantona. 

Berkat andil Platini, Cantona akhirnya pindah ke Inggris dan mencapai 

penampilan terbaiknya. Di bawah arahan Platini pula pemain bertinggi 188 cm 

itu menjadi penyerang utama tim Ayam Jantan bersama Jean-Pierre Papin. 

Kombinasi keduanya berhasil mengantar Prancis lolos ke Euro 1992.

Cantona menginjakkan kaki di Inggris pada awal 1992. Leeds United menjadi 

klub pertamanya di tanah Britania. Meski hanya mencetak tiga gol Cantona 

berperan besar dalam perolehan gelar juara Leeds pada tahun itu. Sayang 

penampilannya di Leeds tak bisa dibawanya ke timnas Prancis. Juara Euro 1984 

itu harus tersingkir di putaran grup Euro 1992.

26 November 1992 menandai babak penting dalam perjalanan karir Cantona. 

Pada hari itu ia resmi menjadi pemain MU. Kedatangannya ke Old Trafford 

langsung memberi dampak positif. Lini depan MU menjadi lebih berbahaya. 

Sebelum kedatangan Cantona MU hanya mampu mencetak 18 gol dari 17 

pertandingan. Setelah kedatangan Cantona MU finis dengan 67 gol dari 42 

pertandingan. Peningkatan yang drastis.

Hebatnya lagi, Cantona mampu menutupi penampilan kurang meyakinkan 

Mark Hughes dan Brian McClair. Cederanya Dion Dublin selama enam bulan 

pun tak terasa dengan kehadiran Cantona. Gelar juara musim perdana Liga 

Premier (1992/1993) menjadi bukti pengaruh Cantona di skuat MU. Gelar itu 

adalah yang pertama sejak 1967.

Cantona pun meneruskan penampilan gemilangnya di musim-musim 

berikutnya. Pada 1993/1994 Cantona turut berandil membawa United 

mempertahankan gelar. Pemain kelahiran Marseille itu mencetak 18 gol di Liga 

Inggris dan menjadi top skorer MU musim itu. Ia juga memenangi PFA Player of 

The Year yang menjadi pengakuan atas penampilan gemilangnya berkostum 

merah.

Prestasi yang diraih Cantona di level klub lagi-lagi tak mampu ditularkannya ke 

timnas Prancis. Di bawah arahan Gerrad Houllier Prancis lagi-lagi harus menjadi 

penonton di Piala Dunia. Tuan rumah Piala Dunia 1938 itu gagal menembus 

grup 6 zona Eropa kualifikasi Piala Dunia 1994.

Penampilan Cantona sendiri sebetulnya tak mengecewakan bersama Prancis. 

Dari delapan pertandingan yang dimainkannya di kualifikasi, Cantona 

mencetak enam gol. Bahkan di pertandingan terakhir melawan Bulgaria 

Cantona sempat membawa Prancis “lolos” dengan mencetak gol di babak 

pertama. Sayang dua gol Emil Kostadinov membalikkan keadaan, salah satunya 

“..Bahkan di pertandingan terakhir melawan Bulgaria 
Cantona sempat membawa Prancis “lolos” dengan 
mencetak gol di babak pertama. Sayang dua gol Emil 
Kostadinov membalikkan keadaan, salah satunya berkat 
“andil” David Ginola..”
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berkat “andil” David Ginola.

Kegagalan Prancis lolos ke Piala Dunia 1994 membawa perubahan di kursi 

pelatih. Aime Jacquet naik menggantikan Houlier. Di bawah Jacquet peran 

Cantona semakin penting di timnas Prancis. Jacquet memberikan ban kapten 

kepada Cantona, ia diharapkan mampu menginspirasi skuat muda Les 

Bluesyang tengah dibangun sang pelatih. Sayang predikat tersebut tak 

bertahan lama.

Pada 25 Januari 1995 Cantona menjatuhkan bek Crystal palace Richard Shaw 

saat MU bertandang ke Selhurst Park. Insiden tersebut membuat Cantona 

diganjar kartu merah. Saat akan meninggalkan lapangan, Cantona tiba-tiba 

melayangkan tendangan kung fu ke arah pendukung Palace. Inilah tindakan 

paling kontroversial Cantona sepanjang karirnya. Atas ulah nekatnya Cantona 

mendapat sanksi sembilan bulan larangan bermain, termasuk di ajang 

internasional.

Sanksi tersebut secara tak langsung menyudahi kiprah Cantona di timnas 

Prancis. Absennya Cantona membuat Jacquet memainkan anak muda bernama 

Zinedine Zidane sebagai playmaker. Perubahan ini membawa Prancis lolos ke 

Euro 1996. Jacquet pun berpaling dari sang kapten dan tetap mempercayai 

Zidane meski sanksi Cantona telah selesai. Keputusan yang terbayar dengan 

trofi Piala Dunia di negeri sendiri pada 1998.

Tersingkir dari timnas Prancis tak membuat penampilan Cantona menurun di 

MU. Setan merah dibawanya meraih dua gelar Liga Inggris pada 1996 dan 1997. 

Tim asuhan Alex Ferguson ini pun semakin memantapkan status sebagai 

penguasa Liga Inggris dengan empat gelar juara dalam lima musim. Cantona 

bahkan memenangi FWA Player of The Year serta Onze D’or -pemain terbaik 

pilihan majalah Onze Mondial- pada 1996.

Sayang kiprah Cantona tak bertahan lama. Setahun kemudian pemain berjuluk 

“the king” itu menyatakan mundur dari sepak bola di usia 30 tahun. Keputusan 

yang dianggap fans terlalu cepat.

Selama lima musim kiprahnya di MU Cantona telah memberi fondasi kuat. 

Tanpa Cantona mungkin kita tak akan mengenal MU yang demikian perkasa. 

Ferguson barangkali tak akan bertahan hingga 27 tahun jika tidak 

mengeluarkan uang untuk mendatangkan Cantona. Penulis ESPN Will Tidey 

bahkan menyebut Cantona sebagai “the King of Premier League” mempertegas 

pegaruh dan kharisma Cantona di Liga Inggris.

Pengaruh Cantona masih berlanjut meski sang pemain telah pensiun. 

Sutradara Ken Loach membuat film berjudul “Looking for Eric” yang 

menggambarkan bagaimana sosok Cantona hadir dalam imajinasi seorang fans 

dan memberinya inspirasi. Cantona sendiri ikut memerankan karakternya 

dalam film tersebut.

Kalimatnya dalam jumpa pers usai insiden tendangan kung fu menjadi kalimat 

paling terkenal dari seorang pelaku sepak bola. “When the seagulls follow the 

trawler, it is because they think sardines will be thrown into the sea.”. Kalimat 

tersebut bahkan digunakan oleh aktor Amerika Serikat –yang notabene bukan 

negara dengan kultur sepak bola- Shia LeBouf dalam konferensi pers di Berlin 

pada Februari 2014.

Melihat besarnya pengaruh Cantona di Liga Inggris sangat disayangkan bahwa 

ia tak pernah semenit pun bermain di Piala Dunia. Sedikit banyak hal itu adalah 

andil Cantona sendiri. Andai saja ia tak melepaskan tendangan kung fu yang 

tersohor itu serta menunda keputusan gantung sepatu, barangkali kita bakal 

melihat King Eric mengangkat trofi Piala Dunia di negeri sendiri.
“..Saat akan meninggalkan lapangan, Cantona tiba-tiba 

melayangkan tendangan kung fu ke arah pendukung 

Palace. Inilah tindakan paling kontroversial Cantona 

sepanjang karirnya..”
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Jika ada pertanyaan siapakah pemain terbaik dunia sepanjang masa selain 

Pele dan Maradona, maka banyak yang menjawab sosok itu adalah Johan 

Cruyff. Pemain yang memimpin Belanda menuju partai puncak Piala Dunia 

tahun 1974 ini hanya kurang trofi Piala Dunia saja jika dibandingkan dengan 

Pele maupun Maradona.

Puluhan ribu pasang mata menjadi saksi kejeniusan Cruyff yang 

mengorkestrasi serangan De Oranje pada 19 Juni 1974 di mana laga antara 

Belanda melawan Swedia berlangsung. Cruyff menggiring bola, berakselerasi, 

mengumpan dari sisi sayap satu ke sisi lainnya dengan penuh gaya. Laga 

tersebut seolah miliknya. Puncaknya, sebuah gerak tipu yang dilakukannya 

untuk melewati bek Jan Olsson lantas menjadi salah satu momen pertunjukan 

skill individu paling ikonik sepanjang Piala Dunia.

Olsson yang menjadi ‘korban’ dalam gerak tipu fenomenal tersebut uniknya 

tidak merasakan perasaan dipecundangi lawan, melainkan ia mengenang 

momen tersebut dengan kebanggaan. “Saat itu, Cruyff mendapat bola di sisi 

kanan pertahanan kami. Dalam benak saya saat itu, saya hanya ingin bermain 

agresif dan mencuri bola darinya,” tuturnya membuka wawancara dengan 

BBC.

“Lalu saya berhasil memaksanya lebih ke pojok lapangan. Saya pikir, saya telah 

berhasil menghalaunya,” ia menambahkan. “Namun apa yang terjadi 

selanjutnya sungguh di luar dugaan. Saya pikir saya telah mendapatkan bola, 

tapi ternyata tidak,” demikian sang pemain bertahan.

Gerak tipu yang kemudian dikenal dengan nama Cruyff’s turn ini kemudian 

melegenda bersama tim nasional Belanda tahun 1974 yang dianggap sebagai 

juara tanpa mahkota. Cruyff sendiri bukan hanya dikenal dengan gocekan-

gocekan maupun umpan-umpannya, namun lebih dari itu, visinya 

menjalankan salah satu filosofi paling terkenal dalam permainan sepak bola, 

yaitu Total Football.

Dengan memainkan Total Football, berarti sebuah tim harus memiliki pemain-

pemain dinamis dengan skill individu yang setara dan kemampuan 

memerankan berbagai posisi. Saat mendapatkan bola maupun saat 

kehilangan bola, pergerakan pemain harus simultan. Posisi Cruyff sendiri saat 

itu sebagai penyerang tengah, namun pada prakteknya ia bergerak ke segala 

arah. Menjemput bola hingga ke lini tengah, maupun beraksi dari sayap. Pada 

saat itu, amat jarang seorang penyerang memainkan peran seperti Cruyff. 

. “..Gerak tipu yang kemudian dikenal dengan nama 
Cruyff’s turn ini kemudian melegenda bersama tim 
nasional Belanda tahun 1974 yang dianggap sebagai 
juara tanpa mahkota..”

johan cruyffjohan cruyffjohan cruyff
oleh : @aditchenkooleh : @aditchenkooleh : @aditchenko
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Tidak mengherankan jika permainan Cruyff tidak terbaca lawan.

Pemain bernama lengkap Hendrik Johannes Cruyff ini kemudian membawa 

Belanda hingga ke laga final yang mempertemukan mereka dengan tuan rumah 

Jerman Barat. Belanda yang telah mengalahkan tim-tim kuat seperti Brasil dan 

Argentina di bawah komando Cruyff menghadapi tuan rumah yang terkenal 

memiliki mental baja.

Benar saja, pada laga tersebut Cruyff tidak banyak memberi kontribusi selain 

pergerakan liarnya yang berbuah penalti untuk Belanda pada awal laga. Setelah 

gol tersebut, pemain bertahan Berti Vogts lalu menjalankan tugasnya dengan 

baik dengan terus mengikuti Cruyff kemanapun. Jerman Barat pun akhirnya 

membalas dua gol dan memimpin hingga laga usai.

Cruyff dan rakyat Belanda meradang. Permainan cantik yang mereka 

peragakan tidak berhasil memberi gelar Piala Dunia. Namun demikian, tim ini 

tetaplah diakui sebagai salah satu tim terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. 

Mereka telah memenangi hati para pendukung. Cruyff juga terpilih sebagai 

pemain terbaik dalam turnamen itu, sebuah penghargaan yang kemudian 

membuatnya disejajarkan dengan Pele.

Ayah dari Jordi ini hanya mengikuti satu Piala Dunia, yaitu tahun 1974 saja saat 

ia berusia 27 tahun. Pada Piala Dunia 1978 yang berlangsung di Argentina, 

Cruyff tidak berangkat dengan alasan pribadi. Belakangan diketahui bahwa 

setahun jelang Piala Dunia berlangsung, beberapa orang menyusup masuk 

apartemennya di Barcelona.

“Kalian mengetahui dengan pasti saya mengalami masalah dengan petinggi 

saat mengakhiri karir sebagai pemain di sini (Barcelona), tiba-tiba seseorang 

menodongkan senapan ke arah kepala saya, lalu mengikat saya dan istri saya di 

depan anak-anak saya,” tuturnya dalam sebuah wawancara dengan radio 

berbasis di Catalunya seperti dikutip dari Guardian.

Percobaan penculikan itu gagal, namun hal itu membuat Cruyff menolak masuk 

skuat tim nasional Belanda untuk mengikuti Piala Dunia 1978. Ia khawatir akan 

keselamatan diri dan keluarganya, hal yang tentu saja jauh lebih penting 

ketimbang sepak bola.

Cruyff tidak hanya sukses berkarir sebagai pemain, namun juga sebagai pelatih. 

Saat melatih Barcelona, Cruyff memberikan 11 trofi yang menjadikannya 

pelatih tersukses Barca saat itu sebelum digeser oleh Pep Guardiola beberapa 

waktu lalu. Warisan yang diberikan Cruyff di dunia sepak bola memang bukan 

sekadar gaya bermain, tapi juga filosofi Total Football yang hingga kini masih 

berkembang dan menjadi semacam rumusan untuk membentuk tim sepak 

bola yang tangguh, tim yang tidak hanya memenangi trofi, tapi juga bermain 

cantik.

“..Cruyff juga terpilih sebagai pemain terbaik dalam 
turnamen itu, sebuah penghargaan yang kemudian 
membuatnya disejajarkan dengan Pele..”
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Saya mulai mengikuti perhelatan akbar Piala Dunia ketika Prancis 

menjadi tuan rumah tahun 1998. Empat tahun sebelumnya saya 

masih terlalu kecil untuk tahu bagaimana serunya Piala Dunia yang 

bisa menghipnotis para pria dewasa di lingkungan saya tumbuh 

besar rela mengesampingkan berbagai hal guna menyaksikan dan 

memperbincangkan Piala Dunia.

Sejak saya mulai mengikutinya, jika ditanya mengenai salah satu 

pertandingan yang paling saya ingat tentu dengan senang hati saya 

akan menjawab pertandingan perempat final antara Inggris 

melawan Brasil di Piala Dunia 2002. Bukan hanya lantaran saya 

merupakan penggemar Brasil, tetapi juga bagaimana adu kreativitas, 

gengsi, emosi, dan keberuntungan berbaur menjadi satu.

Seperti dalam berbagai edisi turnamen akbar sepak bola sekelas 

Piala Dunia maupun Piala Eropa, Inggris selalu datang dengan 

predikat sebagai tim calon juara. Setidaknya itulah yang disematkan 

oleh media dan publik Inggris. Begitu pula ketika The Three Lions 

berangkat ke Korea Selatan dan Jepang. Tim yang diarsiteki Sven 

Goran Eriksson ini dipercaya akan membawa Piala Dunia kembali ke 

Inggris setelah pertama dan terakhir kalinya mereka juara tahun 

1966.

Saking percaya dirinya publik Inggris bahwa tim mereka akan 

menjadi juara, mereka sampai lupa bahwa untuk bisa lolos ke Piala 

Dunia, mereka membutuhkan goal that shook the world. Gol 

tendangan David Beckham ke gawang Yunani di Old Trafford pada 

menit 93 yang menyamakan kedudukan menjadi 2-2 sekaligus 

memastikan Inggris ke Piala Dunia. Sederhananya, saya ingin 

mengatakan bahwa tim Inggris edisi saat itu sebenarnya biasa saja, 

yang bikin mereka luar biasa adalah pemberitaan yang memang 

kerapkali dibesar-besarkan. Baik buruknya skuat Inggris pada masa 

kapanpun, anggaplah Inggris tetap merupakan tim besar dan perlu 

ditempatkan sebagai salah satu kandidat juara.

Sementara Brasil, negara dengan empat gelar juara Piala Dunia juga 

tidak terlalu mulus melaju ke putaran final. Mereka dianggap tidak 

punya performa yang bagus selama kualifikasi. Tangan dingin Luiz 

Felipe Scolari dianggap menodai sepak bola Brasil dengan menyulap 

tim ini dari yang dikenal sebagai tim paling menghibur menjadi tim 

yang hanya mengejar kemenangan dan menghalalkan segala cara 

agar menang, termasuk bermain keras. Brasil juga kehilangan kapten 

mereka, Emerson, yang mengalami cedera saat pemusatan latihan di 

Kuala Lumpur, Malaysia, yang bertujuan untuk aklimatisasi cuaca 

Asia. Tapi, seperti yang sudah-sudah, Brasil adalah tim turnamen 

england vs brazil
oleh : Sirajudin Hasbi

world cup best match

. “..Terkesan atas pidato yang disampaikan Jimmy, Matt 
Busby menghampiri Jimmy seraya menawarkan satu 
kursi pelatih Manchester United..”

Saya mulai mengikuti perhelatan akbar Piala Dunia ketika Prancis 

menjadi tuan rumah tahun 1998. Empat tahun sebelumnya saya 

masih terlalu kecil untuk tahu bagaimana serunya Piala Dunia yang 

bisa menghipnotis para pria dewasa di lingkungan saya tumbuh 

besar rela mengesampingkan berbagai hal guna menyaksikan dan 

memperbincangkan Piala Dunia.

Sejak saya mulai mengikutinya, jika ditanya mengenai salah satu 

pertandingan yang paling saya ingat tentu dengan senang hati saya 

akan menjawab pertandingan perempat final antara Inggris 

melawan Brasil di Piala Dunia 2002. Bukan hanya lantaran saya 

merupakan penggemar Brasil, tetapi juga bagaimana adu kreativitas, 

gengsi, emosi, dan keberuntungan berbaur menjadi satu.

Seperti dalam berbagai edisi turnamen akbar sepak bola sekelas 

Piala Dunia maupun Piala Eropa, Inggris selalu datang dengan 

predikat sebagai tim calon juara. Setidaknya itulah yang disematkan 

oleh media dan publik Inggris. Begitu pula ketika The Three Lions 

berangkat ke Korea Selatan dan Jepang. Tim yang diarsiteki Sven 

Goran Eriksson ini dipercaya akan membawa Piala Dunia kembali ke 

Inggris setelah pertama dan terakhir kalinya mereka juara tahun 

1966.

Saking percaya dirinya publik Inggris bahwa tim mereka akan 

menjadi juara, mereka sampai lupa bahwa untuk bisa lolos ke Piala 

Dunia, mereka membutuhkan goal that shook the world. Gol 

tendangan David Beckham ke gawang Yunani di Old Trafford pada 

menit 93 yang menyamakan kedudukan menjadi 2-2 sekaligus 

memastikan Inggris ke Piala Dunia. Sederhananya, saya ingin 

mengatakan bahwa tim Inggris edisi saat itu sebenarnya biasa saja, 

yang bikin mereka luar biasa adalah pemberitaan yang memang 

kerapkali dibesar-besarkan. Baik buruknya skuat Inggris pada masa 

kapanpun, anggaplah Inggris tetap merupakan tim besar dan perlu 

ditempatkan sebagai salah satu kandidat juara.

Sementara Brasil, negara dengan empat gelar juara Piala Dunia juga 

tidak terlalu mulus melaju ke putaran final. Mereka dianggap tidak 

punya performa yang bagus selama kualifikasi. Tangan dingin Luiz 

Felipe Scolari dianggap menodai sepak bola Brasil dengan menyulap 

tim ini dari yang dikenal sebagai tim paling menghibur menjadi tim 

yang hanya mengejar kemenangan dan menghalalkan segala cara 

agar menang, termasuk bermain keras. Brasil juga kehilangan kapten 

mereka, Emerson, yang mengalami cedera saat pemusatan latihan di 

Kuala Lumpur, Malaysia, yang bertujuan untuk aklimatisasi cuaca 

Asia. Tapi, seperti yang sudah-sudah, Brasil adalah tim turnamen 
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seperti Jerman yang tetap perlu diwaspadai dan memang mereka 

bisa mengeluarkan kemampuan mereka yang sesungguhnya ketika 

turnamen digelar.

Jalannya pertandingan

Pertandingan di hari Jumat yang terik, 21 Juni, 2002 di stadion 

Shizuoka, Jepang, Inggris mengenakan seragam utamanya, putih 

hitam. Sementara Brasil dengan jersey away nya kombinasi biru 

dengan putih.

Inggris bermain dengan pola 4-4-2. David Seamen dipercaya sebagai 

penjaga gawang dengan dilapis empat pemain bertahan, Sol 

Campbell, Rio Ferdinand, Ashley Cole, dan Danny Mills. Kapten David 

Beckham menempat pos nya di kanan dengan Sinclair di sisi kiri. Dua 

gelandang tengah dipercayakan pada Paul Scholes dan Nicky Butt. 

Michael Owen dan Emile Heskey menjadi andalan di lini depan.

Sementara Brasil bermain dengan pola 4-3-1-2. Marcos dipilih 

sebagai kiper utama. Lini belakang dihuni oleh Roque Junior, Lucio, 

Cafu, dan Roberto Carlos. Tiga gelandang dihuni oleh Gilberto Silva, 

Edmilson, dan Kleberson. Ronaldinho yang sedang bersinar di PSG 

dan siap untuk bermain bagi klub besar Eropa ketika itu diberi peran 

sebagai penyerang lubang dengan kebebasan berkreasi. Di depan, 

tidak ada yang lebih baik dibanding duet Ronaldo dengan Rivaldo.

Piala Dunia 2002 membuktikan bahwa Ronaldo dan Rivaldo bisa 

bekerjasama dengan baik serta meredam ego pribadinya masing-

masing. Felipao, sapaan akrab Felipe Scolari, berhasil memberi peran 

yang berbeda untuk Ronaldo dan Rivaldo agar saling mendukung. 

Yang terpenting, dia mampu membuat Rivaldo bersedia menjadi 

“pelayan” bagi Ronaldo yang diserahi tanggung jawab sebagai target 

man.

Sejak menit awal Inggris lebih mendominasi penguasaan bola. Meski 

Brasil sesekali bisa melancarkan serangan. Di awal pertandingan, 

Inggris memang nampak solid. Hal itu membuat mereka berhasil 

unggul lebih dulu.

Menit 23, Inggris unggul lebih dahulu melalui Michael Owen. Mills 

memberi bola kepada Heskey yang mulai menusuk ke dalam dari sisi 

kanan. Penyerang keling ini kemudian memberi umpan kepada 

Owen. Bola menuju Owen berhasil dibaca oleh Lucio, sayang bek 

tengah ini gagal menyapu bola dengan baik dan berhasil direbut oleh 

Owen yang langsung berlari menuju kotak penalti. Dengan 

tendangan chip indahnya berhasil mengelabui Marcos dan membuat 

Inggris unggul 1-0 untuk sementara waktu.

Menjelang berakhirnya babak pertama Brasil mulai memperoleh 

kesempatan menguasai bola dan memberi ancaman. Ronaldo dan 

Rivaldo mulai lebih sering memperoleh ruang merangsek masuk ke 

kotak penalti.

. “..Di depan, tidak ada yang lebih baik dibanding duet 
Ronaldo dengan Rivaldo...”
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. “..Seaman yang terlalu maju gagal mengamankan bola 
tersebut. Senyum di wajah Ronaldinho pun semakin 
mengembang sembari mempertontonkan gigi 
merongosnya...”

Memasuki injury time, 45+2 Ronaldinho memperoleh bola di tengah 

lapangan. Dia mulai menari dengan irama rancak dan cepat 

membingungkan pemain Brasil. Dia lalu mengelabui Cole yang lantas 

diikuti dengan memberi umpan ciamik pada Rivaldo di sisi kiri kotak 

penalti Inggris. Dari sudut sempit, Rivaldo melesakkan bola dengan 

kaki kirinya, bola tendangannya yang mengarah ke sudut kanan gagal 

dijangkau oleh Seaman.

Memasuki babak kedua, tepatnya di menit 50 Scholes melakukan 

pelanggaran yang membuat Brasil memperoleh tendangan bebas 

dari jarak sekitar 35 yards di sisi kanan serangan Brasil. Ronaldinho 

bukannya memberi umpan untuk pemain Brasil justru 

mengeksekusinya langsung ke gawang. Bola lambung menghujam 

sisi kanan atas gawang Inggris. Seaman yang terlalu maju gagal 

mengamankan bola tersebut. Senyum di wajah Ronaldinho pun 

semakin mengembang sembari mempertontonkan gigi 

merongosnya.

Sayangnya enam menit kemudian, The Man Show, julukan 

Ronaldinho, justru harus menerima ganjaran kartu merah dari wasit 

asal Meksiko, F. Ramos Rizo setelah menginjak kaki Danny Mills. 

Ronaldinho pun melangkah keluar lapangan dengan tetap 

tersenyum lebar.

Inggris yang unggul jumlah pemain gagal memanfaatkan keadaan. 

Mereka menguasai bola lebih banyak tetapi tidak kreatif untuk 

menciptakan peluang. Tak ada gol tambahan yang tercipta, Brasil 

pun melenggang ke semi final untuk jumpa Turki.

Sihir Ronaldinho

Ronaldo de Assis Moreira, nama lengkap Ronaldinho, jelas menjadi 

pemain paling penting dalam pertandingan ini. Dialah pahlawan 

kemenangan Brasil berkat assistnya kepada Rivaldo yang 

menyamakan kedudukan dan gol kemenangannya yang oleh banyak 

kalangan dianggap ajaib.

Perihal gol tersebut banyak yang bertanya apakah ketika mengambil 

tendangan bebas dia sengaja mengarahkan langsung ke gawang 
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. “..Sir Matt Busby enggan menyebut skuatnya dengan 
sebutan Busby Babes dan lebih memilih untuk menyebut 
timnya “Murphy's Golden Apple”..”

ataukah sebenarnya dia ingin memberi umpan kepada rekannya 

yang berjubel di kotak penalti Inggris?

Februari tahun lalu, saat Brasil akan melakoni pertandingan 

persahabatan melawan Inggris, Ronaldinho mengutarakan 

pikirannya tentang gol tersebut pada The Guardian. “Saya tahu David 

Seaman maju terlalu jauh dari garis gawangnya, dan saya tahu jika 

saya menempatkan bola yang sulit dijangkau saya bisa membuatnya 

dalam masalah. Jadi, saya memang bermaksud untuk melakukan 

tendangan bebas langsung. Itu bukan suatu keberuntungan,” 

t u n g k a s  R o n a l d i n h o  

(http://www.theguardian.com/football/blog/2013/feb/04/vault-

ronaldinho-seaman-world-cup-20020.

Sementara berdasarkan cerita dari Danny Mills berbicara lain. 

Menurutnya, seusai pertandingan Rio Ferdinand menjumpai 

Ronaldinho dan menanyakan perihal tendangan bebas tersebut. 

Ronaldinho hanya mengangkat bahu dan meringis seperti dia biasa 

tersenyum lebar. Perasaan malu tersebut membuat Mills dan Rio 

yakin kalau sebenarnya itu merupakan umpan lambung yang salah 

arah.

Apapun yang sebenarnya dipikirkan oleh Ronaldinho hanya dia dan 

Tuhan yang tahu. Yang kini publik dunia tahu, sihirnya berhasil 

membenamkan Inggris sekaligus mengantarkan Brasil meraih gelar 

Piala Dunia kelimanya.

Siapa yang layak dipersalahkan atas kekalahan Inggris?

Ketika Inggris kalah tentu cerita tidak akan berakhir di situ. Masih ada 

drama dan tentu perlu ada pihak yang layak dipersalahkan untuk 

kekalahan tersebut.

Ada dua pemain yang dianggap biang kekalahan Inggris. Pertama, 

David Beckham, lantaran tindakannya yang memilih untuk 

melompat untuk menghindari tekel yang membuat Brasil menguasai 

bola yang berujung pada gol penyama kedudukan. Yang kedua tentu 

David Seaman berkat “kecerobohan” mengantisipasi tendangan 

bebas Ronaldinho. Seaman benar-benar terpukul dengan gol 

tersebut dan dia menyalahkan diri atas kekalahan Inggris ketika itu. 

Semua pemain Inggris menghiburnya. Eriksson pun mencoba 

berbicara padanya bahwa dia sudah membantu Inggris lolos ke 

http://www.theguardian.com/football/blog/2013/feb/04/vault-ronaldinho-seaman-world-cup-20020
http://www.theguardian.com/football/blog/2013/feb/04/vault-ronaldinho-seaman-world-cup-20020
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putaran final dan bermain sangat baik di turnamen. Kesalahan 

tersebut hanya satu diantara banyak penyelamatan yang pernah dia 

lakukan.

Sementara Eriksson lebih suka menuding kebijakan Liga Inggris yang 

meniadakan libur musim dingin. Menurutnya, dia memiliki skuat 

yang bagus tetapi dalam kondisi yang kelelahan. Dia menurunkan tiga 

pemain Manchester United di lini tengah, Beckham, Scholes, dan 

Butt. Ketiganya sudah lelah ketika berangkat ke Korea dan Jepang 

setelah menjalani musim yang panjang bersama United. Begitu pula 

yang terjadi pada pemain lain. Salah satu faktor inilah yang ditulis 

oleh Simon Kuper dalam buku Soccernomics. Bagaimanapun hingga 

kini FA belum mengubah regulasi untuk memberi jeda musim dingin 

Liga Inggris.

Tony Adams, legenda hidup Arsenal dan Inggris, lebih melihat bahwa 

Eriksson lah yang layak dipersalahkan. Kesalahan taktik Eriksson yang 

membiarkan Brasil mengambil kendali permainan ketika sudah 

unggul satu gol justru merugikan timnya sehingga mudah 

dieksplorasi oleh para pemain Brasil yang memang punya kreativitas. 

Hal senada juga diungkapkan oleh Scolari, yang mengatakan alur 

rotasi pemain dan bola Inggris tidak berjalan dengan baik sehingga 

itu menyulitkan diri mereka sendiri.

Bagaimanapun hingga kini, dua belas tahun setelah kegagalan di Piala 

Dunia 2002, Inggris tak pernah banyak berbenah. Gaya permainan 

mereka tak banyak berubah bahkan mereka sempat tak lolos ke Piala 

Eropa 2008. Tapi, sekali lagi kita semua harus ingat, Inggris tetaplah 

salah satu tim kuat yang layak berpredikat sebagai calon juara Piala 

Dunia 2014. Setidaknya itulah yang ada di benak orang Inggris dan 

para fan yang tersebar di seantero dunia.



@pawsinthesands
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Kota Bern, Swiss menjadi saksi tumbangnya sebuah tim raksasa di 

tangan para pemuda amatiran pada tanggal 4 Juli 1954. Hungaria 

sang tim raksasa tersebut bermaterikan pemain yang mengenyam 

sepakbola level atas, serta mempunyai rekor bermain yang 

menakutkan : tidak pernah tersentuh kekalahan sekalipun dalam 32 

pertandingan sejak tahun 1950 (28 menang, 4 imbang), termasuk 2 

pertandingan fase grup, perempat final dan semifinal. Sementara itu 

siapa yang bakal menyangka Jerman Barat bakal masuk final? 

Kesebelasan yang dikucilkan akibat invasi Nazi dalam Perang Dunia 

kedua ini hanya bermaterikan pemain-pemain amatir. Kedua tim 

juga sudah bersua di babak grup, yang hasilnya sudah bisa ditebak : 

Jerman Barat dicukur dengan skor 8-3 oleh sang Goliath Hungaria.

Perjalanan Hungaria ke final

Sebagai unggulan utama Piala Dunia 1954, perjalanan Hungaria 

hingga tiba di partai puncak relatif tidak mengalami kendala berarti. 

Partai lain yang dijalani Hungaria pada fase grup selain melawan 

Jerman Barat adalah melawan Korea Selatan. Kesebelasan Hungaria 

yang dijuluki The Mighty Magyars dengan mudah melibas sang 

Ksatria Taeguk dengan skor 9-0. Berhasil lolos ke perempat final, 

membuat Hungaria harus bertemu dengan favorit juara lainnya, 

Brazil. Bermain tanpa sang jenderal Ferenc Puskas yang cedera saat 

mengalahkan Jerman Barat, Hungaria memenangkan pertandingan 

ini dengan skor 4-2. Tiga kartu merah dilayangkan sang pengadil 

kepada pemain dari kedua kesebelasan. Pertandingan pun 

berlangsung dengan kasar dan brutal, sehingga kemudian partai ini 

mendapat julukan Battle of Bern. Pelatih Hungaria, Gusztav Sebes 

bahkan harus menerima 4 jahitan di bagian muka. Pada babak 

semifinal Hungaria harus bertemu unggulan sekaligus sang juara 

bertahan, Uruguay. Pertandingan ini berlangsung sangat menarik 

dan atraktif karena mempertemukan 2 tim yang dijagokan untuk 

meraih trofi Piala Dunia. Hungaria akhirnya sanggup mengalahkan 

Uruguay di ajang Piala Dunia setelah memenangkan pertandingan 

ini dengan skor 4-2 melalui perpanjangan waktu (skor imbang sama 

kuat 2-2 terjadi dalam 90 menit).

Perjalanan Jerman Barat ke final

Jerman Barat memulai perjalanan mereka di turnamen ini dengan 

menyungkurkan Turki dengan skor 4-1. Setelah pada pertandingan 

kedua dihajar Hungaria, tim Panzer ini harus melewati babak playoff 

untuk menentukan siapa yang berhak lolos ke perempat final 

menemani juara grup 2 Hungaria. Pada pertandingan playoff yang 

kembali mempertemukan mereka dengan Turki, Jerman Barat 

kembali menang telak dengan skor 7-2. Pada perempat final yang 

. “..Pertandingan pun berlangsung dengan kasar dan 
brutal, sehingga kemudian partai ini mendapat julukan 
Battle of Bern. Pelatih Hungaria, Gusztav Sebes bahkan 
harus menerima 4 jahitan di bagian muka..”

oleh : @galihsatrio

Jerman barat vs Hongaria - david vs goliath

final piala dunia 1954final piala dunia 1954final piala dunia 1954
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berlangsung di kota Jenewa, Jerman Barat mengalahkan Yugoslavia 

untuk kemudian melaju ke semifinal dan bertemu dengan musuh 

kuat, Austria. Sungguh tidak disangka, kesebelasan Austria yang 

diperkuat oleh legenda Ernst Happel ini dilipat tank panser Jerman 

Baraat dengan hasil akhir yang mencolok 6-1.

The Miracle of Bern

Tibalah Jerman Barat di partai puncak Piala Dunia dimana Hungaria 

telah menunggu mereka. Di atas kertas Hungaria diprediksi akan 

meraih titel juara. Bagaimana tidak, selain diperkuat oleh bintang-

bintang sepakbola pada saat itu, Hungaria terbukti sukses meredam 

meriam panser Jerman Barat di babak grup dengan skor mencolok 8-

3. The Galloping Major Ferenc Puskas pun hadir lagi di lapangan 

setelah absen di babak perempat final dan semifinal. Masih belum 

cukup, Jerman Barat sejatinya tampil dengan pemain-pemain amatir 

yang tidak mengenyam pelatihan di klub, hal yang sangat kontras 

dibanding nama besar milik The Mighty Magyars. Produktifitas lini 

depan yang dikomandoi Hidegkuti ini terlihat menakutkan : 

mencetak 25 gol dalam 4 pertandingan sebelum partai final piala 

dunia 1954! Pelatih Jerman Barat saat itu, Sepp Herberger bahkan 

mengeluarkan pernyataan yang memperlihatkan keminderan anak 

asuhnya terhadap sang lawan “Saya yakin bahwa Jerman Barat akan 

mengakhiri pertandingan ini dengan kekalahan, bahkan jika kami 

bermain dengan tim terkuat sekalipun”.

Pertandingan final itu sendiri berlangsung di bawah guyuran hujan, 

sebuah kondisi yang oleh tim Jerman Barat disebut sebagai 

“Cuacanya Fritz Walter”. Konon Fritz Walter, sang kapten 

kesebelasan Jerman Barat, menyukai bertanding dalam kondisi 

hujan dan mampu menampilkan permainan terbaiknya dalam 

kondisi ini.

Enam puluh ribu pasang mata yang memadati stadion Wankdorf 

menjadi saksi keperkasaan pasukan Sebes pada awal babak 

pertama. Delapan menit adalah waktu yang dibutuhkan untuk 

membuktikan bahwa mayoritas prediksi yang dibuat kala itu 

mendekati kenyataan. Puskas membawa timnya unggul pada menit 

ke 6, dan Zoltan Czibor menggandakan keunggulannya pada menit 

ke 8 setelah terjadi blunder di barisan pertahanan Jerman Barat. 

Penjaga gawang Jerman Barat Toni Turek tidak siap menerima 

backpass dari rekannya sehingga bola terlepas dan dengan cerdik 

Czibor bisa memanfaatkannya menjadi gol kedua Hungaria. 

Unggul dua gol dengan cepat menjadikan Hungaria lengah. Morlock 

dan Rahn membalas 2 gol tersebut dalam waktu singkat yakni pada 

menit ke 10 dan 18. Beberapa peluang milik trio Hungaria Kocsis-

Puskas-Hidegkuti mampu dimentahkan oleh penjaga gawang Toni 

Turek yang bermain cemerlang terutama pada babak kedua. Helmut 

“The Boss” Rahn akhirnya menjadi pahlawan Jerman Barat setelah 

mencetak gol pamungkas pada menit ke 84 yang memupuskan 

harapan Hungaria untuk menjadi juara dunia. Jerman Barat berhasil 

menaklukkan Hungaria dengan skor 3-2. David mampu mengalahkan 

si Goliath. Partai ini tercatat sebagai salah satu partai antiklimaks 

dalam sejarah. Kekalahan ini adalah satu satunya kekalahan yang 

diderita oleh The Golden Team dalam 50 pertandingannya sejak 

tahun 1950 hingga 1956. “Miracle of Bern” yang merupakan tajuk 

dari partai final Piala Dunia 1954 ini juga diabadikan dalam sebuah 

film layar lebar. 

“..Konon Fritz Walter, sang kapten kesebelasan Jerman 
Barat, menyukai bertanding dalam kondisi hujan dan 
mampu menampilkan permainan terbaiknya dalam 
kondisi ini...”
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Ryan Joseph Giggs meraih penghargaan lebih banyak dibanding semua 

pemain yang pernah membela Manchester United sepanjang sejarah klub 

tersebut berdiri. Dia sudah bermain dalam 962 pertandingan (hingga 

pertandingan melawan Olympiakos, 19 Maret 2014, Old Trafford) dan 

mencetak 168 gol, terbanyak dibanding pemain lain. Jauh melampaui Sir 

Bobby Charlton yang “hanya” 758 pertandingan. Menariknya, saat 

mencatatkan penampilan ke 759, itu ketika pertandingan final Liga Champion 

di Moscow. Rekor trofi yang diperoleh dan jumlah pertandingannya rasanya 

mustahil untuk bisa disamai oleh pemain United lainnya.

The Welsh Wizard, penyihir dari Wales, yang kini sudah menginjak usia 40 

tahun masih bermain. Di bawah kepemimpinan David Moyes ini, dia juga 

bertindak sebagai pelatih. Meski sudah memasuki usia yang tidak masuk akal 

untuk pesepakbola di era ini, Giggsy masih memegang peranan penting. Jika 

saat muncul pertama kali dikenal sebagai winger kiri yang lincah nan cepat, 

saat mulai memasuki usia di atas kepala tiga, Giggs mulai bermain lebih ke 

dalam. Kemampuannya untuk menjaga kebugaran dan kebiasaannya 

melakukan yoga, terbukti ampuh untuk melanggengkan karirnya. Juga 

kepiawaian Sir Alex yang membantunya beradaptasi dalam permainan saat 

memasuki usia senja. Mulai musim 2008/2009 Giggsy bermain di tengah yang 

membuatnya lebih sedikit mengadu kecepatan dengan pemain lawan dan 

lebih menggunakan otaknya untuk mengatur permainan. Visi dan akurasi 

umpannya cukup banyak membantu United menguasai permainan dan 

menciptakan banyak peluang. Permainannya diganjar dengan penghargaan 

PFA Player’s Player of the Year.

Karir gemilang bersama Manchester United

Pemain kelahiran Cardiff, 29 November 1973 ini dikontrak saat masih remaja. 

Dia sebelumnya menempa bakatnya di akademi Manchester City. Fergie yang 

melihat bakat besarnya menyempatkan diri menyambangi rumahnya saat 

ulang tahun ke 14 dan mengutarakan pada Ryan serta kedua orang tuanya 

bahwa United tertarik untuk mengontraknya. Ryan sangat senang dan 

melompat-lompat karena United adalah klub yang didukungnya.

November 1990, meski masih hijau dan sedang mekar-mekarnya di akademi, 

Giggsy sudah menjadi pemain profesional. Pertandingan melawan Everton di 

Old Trafford pada 2 Maret 1990 menjadi debut liganya ketika masuk 

menggantikan Denis Irwin. Musim 1991/1992 dia mulai bermain reguler 

bersama tim utama. Giggsy mencetak gol pertamanya bagi United saat 

“..rekor trofi yang diperoleh dan jumlah pertandingannya 
rasanya mustahil untuk bisa disamai oleh pemain United 
lainnya.”

ryan giggsryan giggsryan giggs
Gemilang di Klub, Gagal Mengangkat Prestasi Wales

oleh : Sirajudin Hasbi
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melawan Manchester City. Gol kemenangan 1-0 itu olehnya dianggap juga 

berkat bantuan Colin Hendry, pemain City, yang salah mengantisipasi bola 

tendangannya yang mengakibatkan bola berbelok masuk ke gawang sendiri.

Bulan November 1991 kembali menjadi bulan yang manis untuk Giggs saat 

untuk pertama kalinya merengkuh trofi bersama United saat mengalahkan Red 

Star Belgrade di ajang Piala Super Eropa. Lima bulan kemudian dia memenangi 

Piala Liga setelah mengalahkan Nottingham Forest. Di musim itu, Giggs juga 

menjadi bagian tim muda United yang memenangi FA Youth Cup 1992. Tim 

muda yang dikemudian hari melahirkan banyak pemain bintang yang dikenal 

dengan sebutan The Class of ’92.

Musim 1992/1993, Giggs membantu Setan Merah merengkuh gelar liga Inggris 

untuk pertama kalinya sejak berakhirnya era Sir Matt Busby. Gelar pembuka 

dari rentetan tiga belas gelar Premier League. Giggsy juga memenangi Piala FA, 

Piala Liga, dan Liga Champion.

Gol solo-run ke gawang Arsenal di babak perpanjangan waktu dalam partai 

replay semi final Piala FA 1998/1999 di Villa Park dikenal sebagai gol terbaiknya 

juga diingat sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah United. Saat itu, 

Giggs memotong bola umpan Patrick Viera. Dia berlari kencang sembari 

melakukan akselerasi melewati empat pemain Arsenal. Ketika sudah 

memasuki kotak penalti, dari sudut yang cukup sempit, Giggs melepaskan 

tendangan kaki kiri yang gagal diselamatkan oleh David Seaman.

Tidak bersinar di timnas Wales

Sepanjang karirnya yang gemilang bersama United ini, Giggs bisa dikatakan 

tidak terlalu bersinar bersama timnas. Dia memilih Wales walaupun sempat 

mengkapteni tim muda Inggris. Sejak melakukan debutnya di tahun 1991, 

pemain yang pernah diguncang skandal perselingkuhan dengan adik iparnya 

Natasha dan model Imogen Thomas ini bermain dalam 64 pertandingan 

dengan mencetak 12 gol.

Keputusannya untuk membela Wales tersebut hingga kini disayangkan oleh 

berbagai pihak. Dia dianggap memiliki kesempatan untuk membela Inggris 

tetapi tidak menggunakannya. Dengan kemampuannya yang hebat bersama 

Setan Merah dan mengingat lemahnya sektor gelandang kiri, posisi ideal untuk 

Giggsy, dia dengan mudah akan memperoleh tempat di tim inti dan 

kehadirannya akan memperkuat The Three Lions. Hal tersebut kemudian 

disanggah oleh Giggs. 

“Ketika itu ada banyak kebingungan tentang situasi yang saya alami karena saya 

pernah bermain untuk Inggris junior. Kemudian, karena Inggris punya masalah 

di gelandang kiri, orang mengatakan “Anda seharusnya memilih Inggris”. Tapi, 

selama ini saya tak pernah bisa memilih Inggris,” terang Giggs mengenai 

keputusannya tidak membela Inggris (http://m.goal.com/s/id-

ID/news/3244307/).

Saat membela tim junior Inggris, Giggs bisa bermain karena diperbolehkan 

oleh aturan membela timnas berdasarkan tempat dia bersekolah. Pada dekade 

1980-an itu dia bersekolah di Moorside High School di Salford. Sementara 

ketika senior dia tidak punya kesempatan yang sama. Baru pada Oktober 2009 

setelah ada pembaharuan aturan Home Nations, Giggs punya kesempatan 

“..Keputusannya untuk membela Wales tersebut hingga 
kini disayangkan oleh berbagai pihak. Dia dianggap 
memiliki kesempatan untuk membela Inggris tetapi tidak 
menggunakannya..”
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untuk membela timnas Inggris. Tapi, karena sudah membela Wales dia tidak 

bisa memperkuat Inggris. Dengan skema apapun, Giggs sudah menyatakan 

bahwa keputusannya untuk membela Wales adalah hal yang tepat dan sesuai 

dengan hatinya.

“Aku lebih suka melewati karir saya tanpa kualifikasi turnamen besar daripada 

bermain untuk negara di mana saya tidak dilahirkan atau yang orang tua saya 

tidak ada hubungan dengannya,” jelas Ryan Giggs mengenai pertimbangannya 

memilih Wales.

Debutnya melawan Jerman Oktober 1991 ketika masuk menggantikan Eric 

Young. Saat itu dia masih berusia 17 tahun 321 hari yang membuatnya menjadi 

pemain termuda yang pernah membela Wales. Rekor yang akhirnya berhenti 

ketika Ryan Green bermain di Juni 1998 saat berusia 17 tahun 226 hari. 

Walaupun tidak pernah bermain di Piala Eropa dan Piala Dunia, setidaknya 

Giggsy mengkapteni Inggris Raya di ajang Olimpiade musim panas 2012 lalu. 

Pencapaian yang sangat mengesankan untuk pemain yang sudah memasuki 

usia senja sekaligus sebagai penghibur untuk dirinya yang tak sempat mencicipi 

turnamen besar sepak bola.

Sebagai individu, walaupun tidak pernah memenangi penghargaan sebagai 

pemain terbaik Eropa atau Dunia, kiprahnya diakui oleh publik sepak bola 

dunia. Desember 2007 menerima penghargaan Order of the British Empire 

untuk pengaruhnya bagi sepak bola Inggris. Di bulan itu dia juga mencetak 100 

gol untuk United. Sepanjang karirnya dia juga selalu mencetak gol di setiap 

musim Premier League yang mulai bergulir musim 1992/1993. Semua 

pencapainnya pantas membuatnya ditetapkan sebagai pemain terbaik United 

sepanjang masa dalam polling internasional di tahun 2011 melalui web dan 

majalah resmi klub.

“..Saat itu dia masih berusia 17 tahun 321 hari yang 

membuatnya menjadi pemain termuda yang pernah 

membela Wales..”



@pawsinthesands
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Jerman adalah pecundang di Perang Dunia II. Akibat kenaifan Hitler 

menyerang Uni Soviet di musim dingin 1941, buntutnya menjadi 

panjang. Mereka kehilangan banyak pasukan dan akhirnya berhasil 

dipukul dengan telak oleh pasukan Sekutu. Jerman hancur lebur, dan 

mereka harus menerima kenyataan bahwa negara mereka dibagi 

menjadi dua. Jerman Barat menjadi milik Blok Barat, dan Jerman Timur 

menjadi milik Blok Komunis.

Hebatnya, hanya sembilan tahun setelah kekalahan yang menyakitkan 

di Perang Dunia II, tim sepak bola Jerman Barat sudah berhasil 

menunjukkan kepada dunia bahwa mereka memang bukan bangsa 

sembarangan. Piala Dunia 1954 menjadi panggung akbar yang berhasil 

membawa nama Jerman Barat kembali mahsyur. Mereka berhasil 

mengalahkan Hongaria, salah satu tim yang disebut-sebut sebagai tim 

yang terbaik sepanjang masa, dan menggondol gelar juara dunia 

pertama mereka.

Di tahun yang sama, sebuah pergolakan besar dimulai di daerah 

Maghribi. Sebuah negara koloni Prancis yang sudah muak atas berbagai 

penindasan yang dilakukan ‘tuannya’ mulai mencoba untuk berontak. 

Front Pembebasan Nasional Aljazair (FLN) didirikan pada tahun 

tersebut dan memulai pergerakan untuk memerdekakan Aljazair dari 

Prancis. Akhirnya, setelah berjibaku selama delapan tahun, Aljazair 

berhasil menjadi negara yang berdaulat penuh pada 1962.

Persepakbolaan Aljazair memang sebetulnya tak pernah boleh 

dipandang sebelah mata. Sejak Piala Dunia pertama saja, Prancis sudah 

mulai menggunakan jasa pemain keturunan atau kelahiran Aljazair. 

Kapten Prancis di Piala Dunia 1930, Alexander Villaplane, adalah 

pemain kelahiran Aljazair, walau ia berkulit putih. Sampai sekarang pun, 

pemain-pemain berdarah Aljazair masih rutin menghuni skuat Les 

Bleus.

Aljazair tak butuh waktu terlalu lama sejak mereka merdeka untuk 

kemudian lolos ke putaran final Piala Dunia. Hanya 20 tahun waktu yang 

mereka butuhkan untuk mencapai prestasi tersebut. Namun, prestasi 

hebat Aljazair itu tentu tak ada apa-apanya jika dibandingkan 

pencapaian Jerman Barat di rentang waktu yang sama. Sejak juara 

dunia tahun 1954, mereka kemudian berhasil menggondol dua gelar 

juara Eropa (1972 dan 1980) serta satu gelar juara dunia (1974). Jerman 

Barat menjelma menjadi kekuatan sepak bola yang begitu 

menggentarkan di era tersebut.

Kedua tim yang fenomenal dengan cara mereka masing-masing ini 

kemudian bertemu di partai perdana Grup 2 Piala Dunia 1982. Kedua 

tim bertemu di Stadion El Molinon, kandang Sporting Gijon, tanggal 16 

Juni 1982.

Jangan tanya kualitas tim Jerman Barat saat itu seperti apa. Mereka 

adalah juara Eropa dan diperkuat pemain-pemain legendaris seperti 

Harald Schumacher, Hans-Peter Briegel, Paul Breitner, Pierre Littbarski, 

Jerman barat vs aljazair 1982
oleh : Yoga Cholandha

Ketika Panser Jerman Disabotase Rubah-Rubah Gurun Sahara

. “..Jangan tanya kualitas tim Jerman Barat saat itu 
seperti apa. Mereka adalah juara Eropa dan diperkuat 
pemain-pemain legendaris..”
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Felix Magath, dan Karl-Heinz Rummenigge. Jerman Barat merupakan 

penantang serius untuk gelar juara dunia tahun itu bersama Argentina, 

Brasil, Prancis, dan Italia. Melawan tim debutan seperti Aljazair tentunya 

bukan masalah besar bagi tim besutan Jupp Derwall ini.

Di pihak lain, skuat Aljazair berisikan pemain-pemain yang namanya 

terdengar asing di telinga penggemar sepak bola. Mereka memang 

fenomenal, tetapi mereka jelas belum teruji di level tertinggi. Nama 

paling mahsyur dari skuat Aljazair adalah Rachid Mekhloufi. Ia 

merupakan mantan pemain bintang timnas Prancis di era 1950-an tetapi 

kemudian kabur ke Aljazair untuk membela tim FLN Aljazair. Tim ini 

melakukan tur dari 1958-1962 untuk mempromosikan Aljazair kepada 

dunia. Di Piala Dunia 1982 ini, Mekhloufi menjabat sebagai pelatih 

kepala timnas Aljazair.

Jerman Barat langsung menunjukkan kelasnya segera setelah 

pertandingan dimulai. Mereka membombardir pertahanan Aljazair 

yang bermain dalam dan rapat. Jerman Barat memang menguasai 

permainan, akan tetapi rasanya sulit sekali bagi mereka untuk 

menciptakan peluang emas. Bahkan, untuk menghasilkan tendangan 

tepat sasaran pun sulit bagi Jerman Barat. Di sela-sela gempuran 

tersebut, Aljazair sesekali melakukan serangan balik, meskipun hasilnya 

juga tak optimal.

Babak pertama berakhir imbang tanpa gol.

Di babak kedua, skenarionya tak berubah. Jerman terus mengobok-

obok pertahanan Aljazair yang tetap kokoh meskipun diterjang secara 

bertubi-tubi. Beberapa peluang di antaranya lewat Horst Hrubesch dan 

Littbarski pun tetap berhasil dimentahkan. Melihat hal ini, tim Jerman 

Barat meningkatkan intensitas serangan mereka. Mereka naik semakin 

tinggi untuk mengurung Aljazair sejadi-jadinya. Apapun dilakukan untuk 

bisa menembus gawang yang dikawal Mehdi Cerbah.

Namun, petaka justru terjadi ketika babak kedua memasuki menit ke-9. 

Sebuah serangan balik cepat menerjang pertahanan Jerman Barat yang 

tak siap karena ditinggalkan para pemainnya yang ikut membantu 

serangan. Serangan balik dari sisi kiri pertahanan Jerman Barat itu 

kemudian coba diselesaikan oleh Lakhdar Belloumi yang berhasil 

menemukan situasi satu lawan satu dengan Schumacher. Gagal! 

Schumacher berhasil  mengantisipasi sepakan Belloumi yang tampak 

diarahkan ke sisi kiri gawang Schumacher.

Akan tetapi, situasi setelah tepisan tersebut lah yang menjadi petaka 

sesungguhnya untuk Jerman Barat. Rabah Madjer yang menusuk masuk 

dari sayap kanan kemudian menyontek bola di udara. Pemain-pemain 

pertahanan Jerman hanya bisa menyaksikan bola dengan mulus 

meluncur ke gawang Schumacher.

. “..Pemain-pemain pertahanan Jerman hanya bisa 
menyaksikan bola dengan mulus meluncur ke gawang 
Schumacher..”
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Gol! 1-0 untuk Aljazair.

Jerman Barat tentu tak mau dipermalukan tim debutan seperti Aljazair 

ini. Gol Madjer tersebut justru semakin melecut semangat staying 

power tim yang dikapteni Karl-Heinz Rummenigge. Akhirnya, setelah 

berjuang selama 13 menit, Jerman Barat berhasil menyamakan 

kedudukan. Setelah berhasil memancing pertahanan Aljazair untuk 

naik sedikit lebih tinggi, sebuah akselerasi dari Paul Breitner berhasil 

menembus sisi kanan pertahanan Aljazair. Breitner kemudian mengirim 

umpan tarik mendatar yang diselesaikan dengan mudah oleh sang 

kapten, Rummenigge. Gol! Jerman Barat 1-1 Aljazair, dan dunia kembali 

membosankan.

Aljazair kemudian memulai lagi pertandingan dengan harapan mampu 

memanfaatkan kelengahan sesaat Jerman Barat setelah berhasil 

mencetak gol. Proses dan hasilnya pun luar biasa.

Setelah sepak mula usai gol Rummenigge, pemain-pemain Aljazair 

membuat delapan operan yang mengalirkan bola dari sisi kanan 

pertahanan Jerman Barat secara cepat. Pertahanan Jerman Barat yang 

terlihat lengah tak menyadari bahwa ternyata sudah ada pemain sayap 

kiri Aljazair yang merangsek masuk ke kotak penalti. Bola pun akhirnya 

dikirimkan lewat sebuah umpan tarik dan Lakhdar Belloumi yang di 

kesempatan pertama gagal menaklukkan Schumacher, kali ini berhasil 

menceploskan bola ke gawang. Gooooollllll!!!

Jerman Barat 1-2 Aljazair! Sang juara Eropa berada di ambang 

kekalahan!

. “..Bola pun akhirnya dikirimkan lewat sebuah umpan 
tarik dan Lakhdar Belloumi yang di kesempatan pertama 
gagal menaklukkan Schumacher, kali ini berhasil 
menceploskan bola ke gawang..”
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Tertinggal lewat proses yang demikan bagus, Jerman Barat kemudian 

langsung berusaha membalas. Mereka ingin sekali ‘membunuh’ 

pertandingan ini dengan cepat dan menunjukkan kepada Aljazair bahwa 

mereka adalah jagonya. Namun, hingga wasit Enrique Labo Revoredo 

asal Peru meniup peluit panjang tanda pertandingan berakhir, skor sama 

sekali tak berubah. Jerman Barat 1-2 Aljazair.

Prestasi ini adalah sebuah prestasi tersendiri bagi tim asal benua Afrika. 

Inilah momen pertama di mana tim Afrika mampu mengalahkan tim 

Eropa di Piala Dunia. Empat tahun sebelumnya, negara tetangga 

mereka, Tunisa, mampu menjadi tim Afrika pertama yang mengalahkan 

tim dari benua lain. Ketika itu, Tunisia menundukkan Meksiko dengan 

skor 3-1. Namun, pencapaian Aljazair ini adalah sesuatu yang benar-

benar baru. Ini adalah sebuah harapan tersendiri bagi persepakbolaan 

Afrika. Ini adalah demitosisasi soal tim Eropa yang tak terkalahkan.

Sayangnya, langkah Aljazair di Piala Dunia 1982 harus terhenti di fase 

grup pertama ini akibat kelicikan dua tim satu moyang, Jerman Barat dan 

Austria. Jerman Barat yang terancam tak lolos harus menghadapi 

saudaranya di pertandingan terakhir. Austria, sementara itu sudah 

berhasil memastikan kelolosan mereka setelah memenangi dua laga 

pertama kontra Cile dan Aljazair. Kekalahan dari Aljazair membuat posisi 

Jerman Barat ada di ujung tanduk, sebab, Aljazair kemudian berhasil 

mengalahkan Cile.

Solusinya, Jerman Barat dan Austria pun kemudian bermain sabun. 

Austria mengizinkan satu gol dari Horst Hrubesch masuk ke gawang 

mereka di menit ke-10 dan sisanya, selama 80 menit, kedua tim hanya 

bermain-main tanpa bermaksud mengubah skor pertandingan. Inilah 

laga yang kemudian dijuluki The Shame of Gijon. Kelicikan dua tim 

negara Saxon inilah yang membuat Aljazair kemudian gagal berbicara 

banyak lagi di Piala Dunia 1982.

Meski tergusur dengan cara yang menyakitkan, Aljazair 1982 tetap 

merupakan fenomena tersendiri di sejarah Piala Dunia. Bintang mereka, 

Lakhdar Belloumi menjadi buah bibir persepakbolaan dunia setelah itu, 

meskipun pada akhirnya ia tak pernah meninggalkan negaranya untuk 

berkarir di Eropa. 16 Juni 1982 di Gijon, hari di mana Panser Jerman 

disabotase sekawanan rubah fennec dari Gurun Sahara adalah hari yang 

indah untuk sepak bola Afrika dan dunia.



@pawsinthesands
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Matematika, kata orang, sebetulnya bukan ilmu yang benar-benar pasti. Ia 

menjadi pasti karena adanya kesepakatan. Dalam matematika, semua yang 

terlibat dalam di dalamnya, baik persamaan, pertidaksamaan, dll., sudah 

harus terlebih dahulu disepakati. Satuan bilangan yang digunakan misalnya, 

harus terlebih dahulu disepakati. Intinya, matematika adalah persoalan 

konsesi. Soal bagaimana pihak satu dengan pihak yang lain menyepakati satu 

jalan tengah untuk menyelesaikan suatu persoalan.

Dalam menyelesaikan suatu persoalan di dalam matematika, terkadang 

diperlukan suatu rumus atau formula tertentu. Rumus atau formula ini tentu 

diperoleh lewat sebuah perjalanan panjang. Ada proses trial and error di sana. 

Coba sana, gagal, lalu coba yang lain, sampai satu jalan pintas penyelesaian 

masalah itu ditemukan. Rumus ini kemudian disebarluaskan untuk 

memudahkan proses penyelesaian masalah-masalah serupa di kemudian hari.

Sepak bola, kata orang, bukan matematika. Bola itu bundar sehingga tak ada 

hal yang pasti betul di sepak bola. Namun, rupanya, dengan rumus dan 

variabel yang tepat, sepak bola bisa menjadi lebih pasti dari matematika. Di 

sini, kita berasumsi bahwa matematika, setelah melalui proses kesepakatan 

itu, adalah ilmu pasti, di mana 1+1 sudah pasti 2. Sepak bola, dalam sejarah 

perkembangannya, ternyata pernah melalui fase kepastian yang (nyaris) 

mutlak dalam soal penentuan juara dunia.

Italia 1934 adalah contoh kasus tersebut. Anda boleh memasukkan Argentina 

1978 dalam bayangan Anda, tetapi, percayalah, kasus Italia 1934 ini jauh lebih 

banal dibanding kasus Argentina 1978. Atau mungkin Anda bisa juga 

memasukkan Jerman di Olimpiade Berlin 1936 sebagai contoh lain. Namun, 

konteks yang kita bicarakan di sini adalah Piala Dunia, sehingga Olimpiade 

hendaknya tak dicantumkan sebagai contoh kasus.

Rumus yang berlaku untuk ketiga kasus tersebut adalah: Pelatih hebat + 

Diktator fasis = Juara Dunia

Italia adalah enigma tersendiri di dalam sepak bola. Jarang sekali tim negara 

semenanjung ini menampilkan sepak bola yang memikat, akan tetapi, data 

dan fakta menunjukkan bahwa mereka adalah juara dunia empat kali dan juara 

Eropa satu kali. Mungkin saking gemasnya dengan Italia, Johan Cruyff pernah 

berujar, “Kita takkan mungkin bisa kalah dari Italia, namun Italia selalu akan 

bisa mengalahkan kita.”

Demikianlah sekilas gambaran mengenai Italia. Sebuah negara yang lebih 

identik dengan trik dan intrik. Negara yang menghalalkan pengaturan 

pertandingan sampai penghujung abad ke-21. Negara yang romantis, sensitif, 

namun cerdas sekaligus culas. Negara yang sepak bolanya lebih 

mengedepankan taktik ketimbang fisik ataupun teknik. Negara yang tahu 

. “..Rumus yang berlaku untuk ketiga kasus tersebut 
adalah: Pelatih hebat + Diktator fasis = Juara Dunia..”

pozzo +mussolini = juara dunia
oleh : Yoga Cholandha

kisah italia di piala dunia 1934
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betul bagaimana meminimalisisasi kelemahannya, serta tahu betul bagaimana 

mengeksploitasi kelemahan lawan-lawannya.

Gelar juara dunia perdana Italia diraih pada edisi kedua Piala Dunia tahun 1934. 

Piala Dunia tersebut adalah ajang promosi akbar bagi pemerintahan fasis Italia 

di bawah Benito Mussolini, sebagaimana Olimpiade Berlin 1936 menjadi 

etalase raksasa fasisme Nazi Jerman. Dengan berbagai macam trik dan 

intimidasi, rezim Mussolini berhasil membawa Piala Dunia ke negara bekas 

pusat Kekaisaran Romawi.

Sejarawan Italia dari University College London, Profesor John Foot, 

menyatakan dalam bukunya Calcio: History of Italian Football, bahwa Mussolini 

tahu betul bagaimana sepak bola dan fasisme merupakan dua hal yang tak 

terpisahkan. Fasisme akan selalu berusaha untuk menunjukkan kekuatan suatu 

bangsa dan olahraga, khususnya sepak bola sebagai olahraga terpopuler, 

adalah simbol kekuatan dan maskulinitas. Tak heran jika sepak bola selalu 

menjadi kuda troya bagi pemerintahan fasis dan bentuk pemerintahan otokrasi 

lainnya.

Italia 1934 adalah ajang sempurna untuk itu dan beruntung pula bagi rezim 

Mussolini karena pada waktu itu, tim Italia memang dikaruniai pemain-pemain 

hebat yang kelak akan menjadi legenda-legenda. Mereka juga saat itu dilatih 

oleh seorang pelatih jenius nan revolusioner bernama Vittorio Pozzo. Jika di 

edisi pertama, tuan rumah Uruguay berhasil menjadi juara di tanahnya sendiri, 

kali ini, di edisi kedua, Italia dan rezim Mussolini pun menginginkan hal serupa, 

tak peduli berapapun harganya.

Salah satu langkah pertama untuk memastikan gelar jura dunia tahun 1934 

adalah mengamankan jasa pemain-pemain terbaik dunia yang memiliki darah 

Italia. Di edisi Piala Dunia tersebut, skuat Italia dihuni oleh empat oriundi dalam 

diri Luis Monti (tengah, Argentina), Raimundo Orsi (depan, Argentina), Enrique 

Guaita (depan, Argentina), dan Anfilogino Guarisi (depan, Brasil). Khusus untuk 

mendapatkan jasa Monti, Mussolini bahkan sampai harus mengirimkan dua 

agen rahasia ke final Piala Dunia 1930 di Montevideo.

Oriundi sendiri merupakan istilah yang lazim digunakan di Italia dan Spanyol 

untuk menyebut orang-orang keturunan yang tidak tinggal di Italia atau 

Spanyol. Biasanya mereka tinggal di Amerika Selatan, mengingat jumlah 

emigran Italia dan Spanyol jumlahnya paling banyak di daerah tersebut. Pozzo 

sendiri tak berkeberatan untuk menggunakan jasa pemain-pemain’asing’ 

tersebut. Tak sekalipun Pozzo mempertanyakan nasionalisme pemain-pemain 

tersebut. Bagi Pozzo, jika mereka bersedia mati untuk Italia, mereka bisa main 

untuk Italia.

Tentunya selain para oriundi tersebut, skuat Italia juga sudah dihuni oleh 

pemain-pemain dengan kualitas luar biasa. Sebut saja nama Giampiero Combi, 

Luigi Allemandi, Umberto Caligaris, Virginio Rossetta, Attilio Ferraris, Giovanni 

Ferrari, Felice Placido Borel II, dan tentunya sang megabintang, Giuseppe 

‘Peppino’ Meazza. Mungkin, apabila waktu itu Liga Italia sudah ditayangkan 

luas ke seluruh penjuru dunia, semua negara peserta lebih memilih untuk batal 

datang karena percuma saja datang, toh mereka akan kalah pada akhirnya.

Tetapi faktanya, pada waktu itu belum ada siaran langsung televisi dan semua 

negara peserta masih merasa mereka memiliki kesempatan untuk bertarung 

. “..di edisi kedua, Italia dan rezim Mussolini pun 
menginginkan hal serupa, tak peduli berapapun 
harganya..”
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memperebutkan gelar juara dunia.

Tim ini dilatih Pozzo dengan disiplin tinggi. Menurut sahibul hikayat, Vittorio 

Pozzo dikenal dengan sorot matanya yang tajam dan tegas, bagai seorang 

jenderal. Ia disebut-sebut sebagai pelatih pertama yang memperkenalkan 

sistem kamp latihan terpusat. Ia membawa anak buahnya ke tempat terpencil 

untuk ‘disiksa’ dan setelah keluar dari kamp tersebut, diharapkan pasukannya 

menjelma menjadi serdadu-serdadu yang tak terkalahkan.

Selain mempersiapkan fisik dan teknik pemainnya dengan keras, Pozzo juga 

mempersiapkan formasi khusus untuk menghadapi turnamen ini. Pozzo 

memodifikasi formasi populer kala itu, 2-3-5 dengan cara menarik kanan-

dalam dan kiri-dalam lebih ke tengah sehingga menjadi seperti gelandang 

serang di era modern ini. Formasi ini dikenal luas dengan nama Metodo, atau 

kadang juga disebut sebagai formasi W-W. Dalam formasi ini, Monti 

dipersiapkan menjadi pengatur permainan sekaligus sebagai pemain 

pertahanan pertama. Atas perannya tersebut, Monti kemudian diberi julukan 

Double-Ancho.

Italia mengawali turnamen dengan mudah. Di pertandingan perdana, mereka 

ditantang negara anak bawang sepak bola, Amerika Serikat. Di pertandingan 

yang dimainkan di Stadion Luigi Ferraris, Genoa, tersebut, anak asuh Pozzo 

berhasil menghancurkan pasukan Paman Sam dengan skor mencolok 7-1. 

Ketujuh gol Italia dicetak oleh empat pemain berbeda. Gacoan Bologna, Angelo 

Schiavio mengemas hat-trick di pertandingan tersebut. Empat gol lain dicetak 

oleh Orsi (dua gol), serta Ferrari dan Meazza (masing-masing satu gol).

Lolos dari babak pertama, Italia ditunggu Spanyol yang dikomando Ricardo 

Zamora di perempat final. Italia membutuhkan laga ulang untuk lolos dari 

hadangan Spanyol setelah di laga pertama mereka ditahan imbang skuat 

Matador dengan skor 1-1. Gol Italia di laga tersebut dicetak oleh Giovanni 

Ferrari, sementara satu gol yang memastikan langkah Italia ke semi final di laga 

ulangan dicetak oleh Peppino Meazza. Di laga pertama tersebut, pertandingan 

dimainkan hingga 120 menit, namun karena kedudukan masih imbang dan adu 

penalti belum dikenal, maka laga ulangan menjadi perlu.

Di semi final, Italia ditunggu lawan tangguh, Austria yang ketika itu merupakan 

salah satu kekuatan sepak bola paling menakutkan. Dimotori oleh Mathias 

Sindelar dan ujung tombak menakutkan Pepi Bican, tim asuhan jenius lain, 

Hugo Meisl ini adalah salah satu favorit juara. Tim yang fondasinya dibentuk 

oleh pelatih asal Inggris, Jimmy Hogan, memainkan salah satu sepak bola paling 

cantik dalam sejarah. Mereka adalah pelopor false nine dalam diri Sindelar dan 

disebut-sebut sebagai tim pertama yang memainkan totaal voatbal.

Melawan Austria, Italia benar-benar membutuhkan bantuan dari Mussolini. 

Entah bagaimana langkah yang ditempuh Mussolini, yang jelas, hari itu, 3 Juni 

1934 di San Siro, Milan, Italia mendapat keuntungan luar biasa dari 

kepemimpinan wasit Ivan Eklind dari Swedia. Italia bermain buruk dan kasar 

pada hari itu dan mereka beruntung karena gol tunggal dari Enrique Guaita di 

menit ke-19 tak mampu dibalas sekalipun oleh pasukan Meisl. Italia lolos ke 

babak final meskipun keraguan menyelimuti.

“..Pozzo membawa anak buahnya ke tempat terpencil 

untuk ‘disiksa’ dan setelah keluar dari kamp tersebut, 

diharapkan pasukannya menjelma menjadi serdadu-

serdadu yang tak terkalahkan..”
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Di partai puncak, Italia sudah ditunggu tim kejutan Cekoslovakia yang 

sebelumnya menyingkirkan Jerman, Swiss, dan Rumania. Di partai final inilah 

mitos ancaman mati bagi timnas Italia ini mulai diproduksi. Mussolini begitu 

ingin memastikan kemenangan Italia sampai-sampai ia menunjuk wasit yang 

sama dengan wasit semi final, Eklind, menjadi pengadil di laga ini.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa sebelum pertandingan, Mussolini 

memasuki kamar ganti pemain Italia dan mengumumkan bahwa apabila Italia 

gagal juara dunia, bayarannya adalah nyawa mereka. Bahkan, legenda juga 

menyebutkan bahwa masing-masing pemain sudah diberi sepucuk pistol 

untuk menembak kepala mereka seandainya Italia gagal memenangi partai 

puncak. Entah soal pistol itu benar atau tidak, yang jelas, ancaman mati 

tersebut akhirnya dikonfirmasi sebagai sebuah fakta. 

Butuh waktu hingga menit ke-71 bagi pertandingan tersebut untuk 

menyaksikan kehadiran sebuah gol. Sialnya, gol di menit ke-71 tersebut bukan 

berasal dari tim Italia. Adalah Antonin Puc, pencetak gol terbanyak sepanjang 

masa tim Cekoslowakia yang menghadirkan petaka tersebut.

Tim Italia kalang kabut. Nyawa mereka di ujung tanduk.

Gol Puc tersebut kemudian serta merta disulap menjadi lecutan semangat 

untuk menyelamatkan nyawa mereka. Hasilnya, 10 menit setelah Puc 

menggetarkan gawang Combi, giliran Raimundo Orsi yang membobol gawang 

Frantisek Planicka. Kedudukan imbang 1-1 ini bertahan hingga menit ke-90.

Tak lama setelah peluit tanda babak tambahan dimulai berbunyi, Angelo 

Schiavio menjelma menjadi pahlawan nasional setelah sepakannya di menit 

ke-95 gagal dibendung Planicka. Skor berbalik untuk keunggulan Italia dan 

rupanya, tak ada lagi gol tambahan dari kedua tim. Skor 2-1 ini membawa Italia 

ke puncak persepakbolaan dunia. Italia juara dunia, para pemain selamat, dan 

Mussolini tersenyum lebar mendapati propagandanya sukses besar.

Italia 1934 memang kerap dikritik karena intervensi Mussolini di dalamnya, 

namun empat tahun kemudian, di Prancis, dengan tim yang sebagian belum 

berubah, Italia berhasil menunjukkan bahwa mereka bisa juara tanpa 

keterlibatan sang diktator. Italia 1934 dan 1938 layak disebut legendaris 

karena mereka memang layak mendapatkan status tersebut. Namun, Italia 

1934 layak mendapat porsi lebih karena mereka lah yang meletakkan fondasi 

kehebatan sepak bola Italia, terlepas dari berbagai kontroversi yang 

menyelimutinya. Demikianlah penjabaran rumus Pozzo + Mussolini = Juara 

Dunia. Contoh kasus di mana sepak bola menjadi lebih pasti dari matematika.



@pawsinthesands
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Tahun 1960-an dalam dunia sepak bola dapat dikatakan sebagai peralihan tim 

terkuat dunia dari Hongaria ke Brasil. Ketika revolusi Hongaria pecah tahun 

1956, pengaruhnya tehadap sepak bola cukup besar, di antaranya 

menyebabkan eksodus pemain-pemain tim nasional mereka, termasuk 

andalan utama Ferenc Puskas ke Spanyol. Prestasi The Mighty Magyars pun 

menurun drastis setelah itu.

Penguasa sepak bola pun beralih ke benua Amerika, yaitu Brasil. Akhir dekade 

50-an, tepatnya pada Piala Dunia 1958 di Swedia menjadi saksi kelahiran 

negara raksasa sepak bola baru. Dimotori bintang muda Pele, Brasil 

memenangi Piala Dunia pertama mereka dengan mengalahkan tuan rumah 

Swedia. Gelar ini sekaligus menghapus duka tragedi Maracanazo, sebuah 

cerita kelam final Piala Dunia tahun 1950 di mana Brasil di depan 200 ribu 

pendukungnya di Stadion Maracana dipaksa menyerah oleh Uruguay.

Tim yang mengandalkan poros Djalma Santos, Didi, Vava, Garrincha dan Pele 

ini kemudian mempertahankan gelar mereka empat tahun kemudian di Cile. 

Meski tanpa Pele yang cedera nyaris sepanjang turnamen, Amarildo yang 

menggantikannya mampu tampil cemerlang, juga Garrincha yang akhirnya 

keluar sebagai pemain terbaik.

Namun di luar tim Samba tersebut, terdapat pesaing-pesaing dari Eropa yang 

kekuatannya mendekati seperti Cekoslovakia yang dihadapi Brasil dalam final 

Piala Dunia 1962, atau yang menjadi fokus pembahasan kali ini: Uni Soviet. Tim 

nasional Uni Soviet tahun 1950 hingga 1960-an memang dikenal sebagai salah 

satu yang terkuat di dunia saat itu.

Negara ini mulai memperlihatkan potensi besarnya di dunia sepak bola tahun 

50-an. Ketika itu, mereka berhasil meraih medali emas cabang sepak bola yang 

berlangsung di Melbourne, Australia. Dalam perjalanan merebut medali 

emas, tim yang dilatih Gavriil Kachalin ini sempat ditahan imbang tanpa gol 

oleh Indonesia pada babak perempat final sebelum kemudian menang telak 4-

0 dalam partai ulangan. (Hingga saat ini, hasil fenomenal 0-0 melawan salah 

satu tim terkuat di dunia tersebut masih kerap dibicarakan oleh insan sepak 

bola Indonesia sebagai sebuah pencapaian besar).

Pelatih Kachalin sempat mundur dari jabatannya tahun 1958, namun tahun 

1960 ia kembali menangani tim Red Army. Hasilnya luar biasa karena Uni 

Soviet kemudian menjuarai turnamen Piala Eropa pertama tahun 1960 

tersebut. Hasil ini membawa optimisme dalam perjalanan mereka di Piala 

c c c p

“..tim yang dilatih Gavriil Kachalin ini sempat ditahan 
imbang tanpa gol oleh Indonesia pada babak perempat 
final sebelum kemudian menang telak 4-0 dalam partai 
ulangan..”

uni soviet 1962uni soviet 1962uni soviet 1962
oleh : @aditchenko
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Dunia 1962. Berada satu grup dengan Kolombia, Yugoslavia dan Uruguay, 

penampilan Uni Soviet cukup meyakinkan dengan merebut dua kemenangan 

atas Yugoslavia dan Uruguay. Kiprah mereka kemudian baru terhenti di tangan 

tuan rumah Cile pada babak perempat final.

Seakan mempertegas kehebatan, penampilan gemilang Uni Soviet ini tidak 

berhenti di Piala Dunia 1962 saja. Tahun 1964, mereka berhasil menduduki 

posisi kedua Piala Eropa, dan tahun 1966 berhasil menduduki peringkat ke-4 

Piala Dunia yang berlangsung di Inggris.

Eduard Streltsov, Pele dari Rusia

Ada dua hal yang cukup mengganjal dari kekalahan di Piala Dunia 1962, yang 

pertama adalah mengenai kiper Lev Yashin. Pada Piala Dunia tersebut, 

penampilan kiper yang dianggap terbaik di dunia sepanjang masa ini kurang 

meyakinkan lantaran ia memang bermain dalam kondisi cedera. Hal kedua, dan 

yang dinilai cukup berpengaruh besar adalah ketidakhadiran seorang pemain 

hebat bernama Eduard Streltsov.

Mungkin nama ini cukup asing di kalangan penggemar sepak bola, sebuah ironi 

mengingat kemampuannya mengolah si kulit bundar amatlah mumpuni. Oleh 

banyak pengamat, Streltsov dijuluki Pele dari Rusia karena kelihaiannya 

menggiring bola dan mencetak gol.

Pemain kelahiran 1937 ini telah mencuri perhatian sejak kiprahnya pada 

Olimpiade 1956 yang berbuah medali emas. Kemampuannya pun diakui 

dengan menduduki posisi 13 dalam penghargaan prestisius Ballon d’Or pada 

tahun yang sama, lalu posisinya meningkat ke peringkat 7 setahun berselang, 

menggambarkan bahwa ia adalah pemain kelas dunia saat itu.

Streltsov masih berusia 21 tahun saat Piala Dunia 1958 berlangsung, dan 

semestinya ia bahu membahu bersama Igor Netto dan kawan-kawan di 

lapangan. Jika saja Sterltsov bermain, maka kemungkinan besar ia menjadi 

lawan yang seimbang dari Pele. Namun kenyataannya, Sterltsov harus 

mendekam di penjara atas tuduhan pemerkosaan.

Banyak yang meyakini Streltsov dijebak dalam sebuah permainan politik 

tingkat tinggi yang sampai melibatkan perdana menteri saat itu, Nikita 

Krushchev. Jonathan Wilson dalam bukunya yang berjudul Behind The Curtain 

menceritakan kisah yang amat lengkap, yang pada intinya adalah Streltsov 

dijebak lantaran menolak perjodohan dengan salah seorang putri dari menteri 

sekaligus anggota politburo yang dekat dengan Krushchev.

Prestasi hebat Streltsov di usia yang masih amat muda berpadu dengan 

kegemarannya berpesta dan berhubungan dengan wanita. Diceritakan bahwa 

dengan menggunakan seorang wanita bernama Maria Lebedeva yang 

ditemuinya di sebuah pesta undangan, Streltsov bersama dua rekannya yaitu 

Boris Tatushin dan Mikhail Ogonkov dijebak sehingga polisi menangkap mereka 

bertiga.

Streltsov kemudian dipaksa mengakui perbuatan (yang belum tentu 

dilakukannya) itu jika ia ingin mengikuti Piala Dunia. Kenyataannya, hal itu tidak 

terjadi. Streltsov malah harus menjalani hukuman di penjara Gulag selama 12 

tahun, yang akhirnya menghilangkan kesempatannya mengikuti Piala Dunia 

1958 dan 1962 di mana saat itu ia berada dalam usia emas pesepakbola.

“..Oleh banyak pengamat, Streltsov dijuluki Pele dari 
Rusia karena kelihaiannya menggiring bola dan 
mencetak gol...”
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Streltsov kemudian dibebaskan tahun 1963, setelah menjalani 5 dari 12 tahun 

masa hukuman. Pasca bebas, Streltsov kembali bermain sepak bola, namun di 

level amatir dalam kompetisi antar pabrik. Lima tahun tidak bermain di laga 

kompetitif memang menghilangkan sedikit kecepatan dan kekuatannya, 

namun tetap saja Streltsov masih terlalu tangguh bagi lawan-lawannya. Hal ini 

kemudian membawanya kembali ke kancah sepak bola profesional. Torpedo 

Moscow, mantan klubnya sebelum dipenjara menariknya kembali tahun 1965.

Streltsov tidak mampu menyamai level permainannya seperti sebelum ia 

dipenjara. Namun ia masih mampu beberapa kali terpilih memperkuat tim 

nasional, meskipun ia kemudian tidak dipanggil memperkuat negaranya pada 

Piala Dunia 1966 dan Piala Eropa tahun 1968. Streltsov kemudian melanjutkan 

karirnya bersama Torpedo Moscow yang juga menjadi satu-satunya klub yang 

pernah diperkuatnya, di mana ia sempat memberikan sebuah gelar juara liga 

Soviet dan sebuah Piala Soviet. Ia pun meraih penghargaan individual berupa 

pemain terbaik Soviet tahun 1967 dan 1968.

Tahun 1970 saat berusia 33 tahun adalah saat terakhirnya dalam bermain 

sepak bola. Ia meninggal dunia tahun 1990 akibat penyakit kanker 

tenggorokan. Enam tahun setelah kematiannya, klub Torpedo Moscow 

mengabadikan namanya menjadi nama stadion klub. Melihat pengakuan tinggi 

akan kemampuannya, memang tidak salah jika tim nasional Uni Soviet akan 

mampu berprestasi lebih baik andai diperkuat Streltsov lebih lama, mengingat 

tanpa pemain inipun mereka sudah cukup disegani di dunia sepak bola 1950-

1960an.
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Dalam dunia sepak bola, terdapat istilah one hit wonder untuk merujuk pada 

performa seorang pemain atau sebuah tim yang begitu memukau pada suatu 

kejuaraan, namun kemudian meredup dan tidak pernah kembali pada 

performa memukau tersebut. Penyandang predikat ini mungkin memang 

ditakdirkan untuk membuka mata dunia pada satu momen saja. Nama-nama 

seperti Joel Gaetjens, Amarildo, Just Fontaine, tim nasional Kamerun tahun 

1990 atau tim nasional Bulgaria tahun 1994 dapat dimasukkan pada kategori 

ini.

Kali ini penulis ingin memilih seorang orang pemain yang mengalami cerita 

luar biasa namun kemudian namanya tenggelam dan kemudian meredup, 

yaitu ekspenyerang Rusia yang bermain di Piala Dunia 1994, Oleg Salenko.

Cukup banyak pemain yang mampu mencetak 6 gol dalam sebuah turnamen 

Piala Dunia, bahkan melebihinya. Namun hanya seorang Oleg Salenko yang 

mampu mencetak 6 gol tersebut hanya dari 3 laga yang diikuti (1 di 

antaranya sebagai pemain pengganti), di mana 5 gol di antaranya dicetak 

dalam satu laga saja. Hingga kini, Salenko masih memegang rekor abadi 

pencetak gol terbanyak dalam satu laga Piala Dunia saat ia melakukannya ke 

gawang Kamerun dalam babak penyisihan grup Piala Dunia 1994.

Salenko, penyerang kelahiran Leningrad (sekarang St. Petersburg) 44 tahun 

yang lalu, semula tidaklah menjadi pilihan utama pelatih Pavel Sadyrin dalam 

persiapannya menuju Piala Dunia 1994. Lini depan Rusia telah penuh sesak 

oleh nama-nama besar seperti Dimitri Radchenko, Sergei Yuran, maupun 

penyerang berbakat saat itu, Vladimir Beschastnykh,

Salenko bahkan tidak diturunkan sebagai pemain utama dalam laga 

pembuka menghadapi Brasil yang akhirnya berkesudahan kekalahan 0-2. 

Sadyrin baru menurunkan Salenko dalam laga kedua menghadapi Swedia. 

Kepercayaan sang pelatih dibayar tuntas dengan sebuah gol, namun sayang 

hal tersebut tidak mampu menandingi keperkasaan Swedia yang saat itu 

melaju hingga semi final.

Rusia boleh tersingkir dengan penampilan yang buruk, namun tidak bagi 

seorang Salenko. Dalam laga terakhir melawan Kamerun, Salenko mengamuk 

dengan melesakkan 5 gol sekaligus di mana semua gol tersebut tercipta 

lewat penyelesaian akhir yang sangat dingin dan mematikan. Total 6 gol yang 

dilesakkan penyerang bertinggi 181 cm ini menjadikannya sebagai perebut 

sepatu emas bersama penyerang Bulgaria Hristo Stoitchkov yang juga 

menorehkan jumlah gol yang sama, namun ia membukukannya dalam 7 

pertandingan.

“Kamerun adalah tim yang bagus, namun menurut saya mereka agak 

mengabaikan taktik. Setelah tertinggal satu gol, mereka langsung bernafsu 

untuk membalas dan melupakan pertahanannya. Begitupun setelah Roger 

Milla (penyerang Kamerun) membalas satu gol, mereka pikir akan mampu 

mengejar kami. Kami menghukum mereka saat itu,” kenang Salenko seperti 

dikutip dari wawancaranya dengan majalah Four Four Two.

“Kami tidak beruntung berada satu grup dengan Brasil yang kemudian 

memenangi turnamen, dan juga Swedia yang saat itu merebut peringkat 

ketiga. Padahal materi pemain kami amat bagus, kerangka dari tim Uni Soviet 

tahun 1990. Saat itu terdapat pemain Rusia, Ukraina hingga Georgia. Jika saja 

kami berhasil melaju ke babak knock-out, mungkin kami bisa berbuat lebih 

. “..hanya seorang Oleg Salenko yang mampu mencetak 6 
gol tersebut hanya dari 3 laga yang diikuti (1 di antaranya 
sebagai pemain pengganti), di mana 5 gol di antaranya 
dicetak dalam satu laga saja..”

oleg salenkooleg salenkooleg salenko
oleh : @aditchenko

Sang Pemecah Rekor Gol Dalam Satu Pertandingan
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banyak.” Lanjutnya.

Bukan hanya di Piala Dunia level senior Salenko merebut sepatu emas. 

Tahun 1989, ia juga menorehkan prestasi serupa saat membela negaranya 

pada Piala Dunia U-20 yang berlangsung di Arab Saudi. Dengan demikian, 

Salenko tercatat sebagai satu-satunya pemain yang mampu merebut sepatu 

emas pada dua Piala Dunia level berbeda. Sebuah torehan yang tentu saja 

pantas disebut sebagai torehan legendaris.

Namun karir Salenko tidaklah otomatis melejit setelah persembahan 

fenomenal tahun 1994. Cedera, ketidakcocokan dengan pelatih hingga 

inkonsistensi permainan menjadi alasan mengapa karirnya tidaklah awet di 

sepak bola level tertinggi. Usia Salenko saat itu adalah 25 tahun, usia emas 

seorang pesepakbola. Segera setelah Piala Dunia 1994, klub kuat Valencia 

menariknya dari Logrones. Namun ia hanya bertahan semusim di Mestalla 

dengan torehan 7 gol dari 25 pertandingan.

Setelah itu, ia hijrah ke Glasgow Rangers, namun hanya untuk bermain 

sebanyak 16 kali sebelum hijrah ke klub-klub yang lebih kecil seperti 

Istanbulspor, Cordoba dan Pogon Szczecin hingga akhir karirnya.  Ironisnya 

lagi, setelah Piala Dunia 1994 tersebut, Salenko tidak pernah kembali lagi ke 

tim nasional. Total, Salenko hanya membela Rusia sebanyak 8 kali dan 

mencetak 6 gol, semua gol tersebut tercipta pada Piala Dunia 1994.

Menurut pengakuan Salenko sendiri, ketidakcocokan dengan pelatih 

maupun cedera memang menjadi alasan mengapa karir internasionalnya 

begitu singkat. Masih dari wawancaranya dengan majalah Four Four Two, 

Salenko mengungkapkan bahwa pelatih Rusia selepas Piala Dunia 1994 Oleg 

Romantsev tidak menyukainya lantaran reputasi tinggi yang dimilikinya 

melebihi dari sang pelatih sendiri. Sementara pada era Boris Ignatiev yang 

menggantikan Romantsev, Salenko lebih banyak bergelut dengan cedera 

sehingga memang ia tidak pernah kembali lagi ke tim nasional.

. “..Ironisnya lagi, setelah Piala Dunia 1994 tersebut, 
Salenko tidak pernah kembali lagi ke tim nasional..”
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Spanyol meraih gelar juara Piala Dunia pertamanya di Afrika Selatan. Mereka 

negara kedelapan yang memenangi trofi paling bergengsi di dunia ini. 

Difavoritkan menjadi juara lantaran menyandang status sebagai jawara Eropa, 

Spanyol sempat kalah di pertandingan pertama dan kemudian bangkit 

menampilkan performa terbaiknya untuk menjadi tim pertama yang 

memenangi Piala Dunia setelah kalah di pertandingan pertama.

Untuk pertama kalinya setelah Jerman Barat di tahun 1974, negara yang 

berstatus juara Eropa menjadi juara dunia. Spanyol sekali membuktikan 

bahwa mereka sedang dalam masa golden generation. Menguasai sepak bola 

di tingkat klub maupun turnamen antara negara.

Perjalanan Menuju Juara

La Furia Roja bergabung dengan Spanyol di grup bersama dengan Cile, Swiss, 

dan Honduras. Dengan komposisi negara ini, sedari awal Spanyol dengan 

mudah diperkirakan akan melaju ke babak berikutnya dengan mudah. Tetapi, 

ternyata Spanyol harus berjuang untuk bisa melaju setelah di pertandingan 

pertama secara mengejutkan kalah dari Swiss 0-1.

Di pertandingan kedua anak asuh Vicente Del Bosque bangkit dengan 

mengalahkan Honduras dua gol tanpa balas. Spanyol memastikan diri lolos 

dan menjadi juara grup setelah mengalahkan Cile 2-1. Wakil Amerika Selatan 

tersebut mengikuti jejak Spanyol lolos setelah di pertandingan lainnya Swiss 

dan Honduras hanya berbagi angka imbang tanpa gol. Spanyol dan Cile lolos 

dengan sama-sama mengoleksi enam poin.

Babak perdelapan final mempertemukan Spanyol selaku juara grup H dengan 

runner up grup G, Portugal. Dalam pertandingan yang digelar di Cape Town 

Stadium tersebut, Spanyol unggul tipis melalui gol tunggal yang dicetak oleh 

David Villa di menit 63. Spanyol kembali menang dengan skor 1-0 atas 

Paraguay di perempat final melalui gol David Villa tujuh menit menjelang 

pertandingan berakhir.

Memasuki semi final, tim matador bertemu dengan favorit juara lainnya 

Jerman. Apalagi anak asuh Joachim Loew mengkandaskan perlawanan Inggris 

dan Argentina dengan mengesankan. Membenamkan Inggris 4-1 di babak 16 

besar dan membantai anak asuh Diego Maradona empat gol tanpa balas. 

Pertarungan di Moses Mabhida Stadium pun berlangung sengit.

Adu strategi antara Loew dan Del Bosque membuat pertandingan berjalan 

imbang. Ball possession yang dimainkan Spanyol berhasil meredam agresivitas 

“..Untuk pertama kalinya setelah Jerman Barat di tahun 
1974, negara yang berstatus juara Eropa menjadi juara 
dunia..”

spanyol 2010spanyol 2010spanyol 2010
oleh : Sirajudin Hasbi
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Jerman. Dengan lebih unggul menguasai bola, La Furia Roja berhasil 

meminimalkan tekanan tim panser yang sangat tajam. Alhasil Jerman pun gagal 

mencetak gol sementara Carlos Puyol, sang matador sejati, mencetak gol 

memanfaatkan situasi sepak pojok di menit 73. Gol tersebut gagal dibalas oleh 

Jerman di sisa pertandingan.

Final Brutal di Johannesburg

Spanyol yang kembali memegang kendali permainan dengan penguasaan bola 

seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya, diladeni Belanda dengan 

permainan keras. Bert Van Marwijk sebagai arsitek Hollandia nampaknya 

menginstruksikan pemainnya untuk tidak takut bermain keras demi 

menghancurkan ritme permainan Spanyol. Bagaimanapun Spanyol sempat 

meladeni permainan keras yang tercermin dari banyaknya pelanggaran dan 

kartu kuning yang keluar.

Wasit Howard Webb mengeluarkan empat belas kartu kuning. Salah satu 

pelanggaran yang diingat adalah ketika tendangan kungfu Nigel de Jong 

mengenai dada Xabi Alonso. Pelanggaran yang layak diganjar kartu merah itu 

‘diampuni’ oleh wasit dengan hanya memberinya kartu kuning. Satu lagi 

pemain Belanda yang lolos dari kartu merah adalah Mark van Bommel yang 

melakukan pelanggaran keras dan kerap memprotes keputusan wasit. Tapi, 

akhirnya Belanda terkena getahnya. Di  menit 109, perpanjangan waktu babak 

kedua, John Heitinga dikeluarkan oleh wasit setelah menerima kartu kuning 

kedua.

Tujuh menit setelah Heitinga keluar, Spanyol berhasil mencetak gol 

kemenangan. Andres Iniesta berhasil memecah kebuntuan di menit 116 

setelah tendangan volinya memanfaatkan umpan brilian Cesc Fabregas gagal 

dijangkau oleh Martin Stekelenburg. Hingga menit 120 ketika wasit meniup 

peluit tanda berakhirnya pertandingan, tim Oranye gagal membalas.

Spanyol pun meraih trofi Piala Dunia pertama mereka. Sementara Belanda 

kembali gagal di final ketiganya, setelah tahun 1974 kalah dari Jerman Barat dan 

1978 kalah dari Argentina. Arjen Robben mungkin jadi pemain yang paling 

menyesal. Dia memiliki peluang terbaik ketika dia hanya tinggal berhadapan 

satu lawan satu melawan Iker Casillas setelah menerima umpan cantik dari 

Wesley Sneijder. Sang kapten tampil menawan dengan menghentikan bola 

menggunakan dua kakinya. Dan sejarah pun akhirnya menulis Spanyol sebagai 

juara, bukan Belanda.

Kemenangan Soccer City, Johannesburg, tepat tanggal 11 Juli 2010 tersebut 

mencatat rekor lain yakni membawa Eropa menjuarai Piala Dunia sepuluh kali 

melampaui catatan Amerika Latin yang baru mengoleksi sembilan gelar. Hasil 

tersebut juga menjadikan Spanyol sebagai negara Eropa pertama yang 

menjuarai Piala Dunia yang digelar di luar benua Eropa. Sebelumnya hanya 

Brasil yang pernah meraih juara tidak di benuanya ketika mereka memenangi 

Piala Dunia 1958 di Swedia dan 2002 di Korea-Jepang.

Buah keberhasilan pembinaan pemain muda

Kemenangan ini merupakan buah dari strategi permainan yang dikembangkan 

oleh Vicente del Bosque. Dia menginstruksikan anak asuhnya untuk menguasai 

“..Pelanggaran yang layak diganjar kartu merah itu 
‘diampuni’ oleh wasit dengan hanya memberinya kartu 
kuning..”
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bola lebih lama dan lebih sabar untuk tidak buru-buru mengeksekusi peluang 

dari luar kotak penalti.

Penguasaan bola ini membuat pemain Belanda macam Robin van Persie, Arjen 

Robben, dan Wesley Sneijder sempat frustasi. Kesabaran untuk tidak 

mengeksekusi bola dari luar kotak penalti ini tentu membuat Spanyol minim 

peluang tetapi ketika peluang matang itu diperoleh, bisa langsung menjadi gol.

Keberhasilan Spanyol untuk menjuarai Piala Dunia ini sekaligus menegaskan 

dominasinya di dunia sepak bola. Mereka merajai Piala Eropa 2008 lalu dua 

tahun kemudian tetap tangguh untuk merengkuh supremasi dunia. Pencapaian 

ini merupakan buah dari pembinaan pemain muda dan hasil dari kompetisi.

Lihat bagaimana komposisi pemain Spanyol yang dikerangkai oleh pemain 

Barcelona kemudian ditambah pemain Real Madrid. Juga pemain klub lain, 

seperti Jesus Navas dari Sevilla. Kesemua pemain yang bermain merupakan 

produk pembinaan lokal dan ditempa di La Liga. Hanya Cesc Fabregas pemain 

yang bersinar yang bermain di luar Spanyol, yakni Arsenal. Tetapi dia 

merupakan produk dari La Masia. Begitupun dengan Fernando Torres yang 

merupakan alumni Atletico Madrid.

Selebihnya semua produk lokal dan bermain di La Liga. Enam pemain Spanyol 

yang masuk tim All Stars, Iker Casillas, Sergio Ramos, Carles Puyol, Andres 

Iniesta, Xavi Hernandez, dan Davil Villa semuanya bermain di Spanyol dan 

dididik sejak dini di Real Madrid dan Barcelona. Ini membuktikan bahwa 

segitiga pembinaan Spanyol yang ditopang oleh akademi dan liga mampu 

menghasilkan skuat nasional yang mumpuni yang mampu mendominasi sepak 

bola dunia. Di era ini, Barcelona juga mampu merajai La Liga dan Liga 

Champions serta Piala Dunia Antar Klub untuk semakin mengukuhkan Spanyol 

sebagai negara sepak bola dunia. Jadi, selain merupakan tim terbaik, Spanyol 

juga merupakan cerminan negara sepak bola yang ideal, mampu tumbuh 

menjadi industri yang menguntungkan secara ekonomi sekaligus berprestasi.

“..Kesemua pemain yang berlaga merupakan produk 

pembinaan lokal dan ditempa di La Liga..”
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Indonesia pernah memiliki kesempatan emas untuk bisa berlaga di 

Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak negeri ini merdeka. 

Kesempatan itu terjadi pada kualifikasi Piala Dunia 1958 yang akan 

diselenggarakan di Swedia. Tetapi, kesempatan itu kemudian hilang 

lantaran kebijakan politik negeri ini di era kepemimpinan presiden 

Soekarno.

Kala itu Indonesia yang masuk dalam zona Asia untuk kualifikasi Piala 

Dunia 1958 ini memiliki tim yang cukup disegani di Asia. Saat pra 

kualifikasi, Indonesia melaju mulus setelah menang walk out (WO) 

atas Taiwan. Di babak selanjutnya, Indonesia bertemu dengan Cina.

Setelah melalui tiga pertandingan dengan penuh kerja keras 

akhirnya Indonesia lolos. Pada pertandingan pertama 12 Mei 1957, 

Indonesia unggul 2-0. Pada pertandingan kedua, 2 Juni 1957, Cina 

berhasil membalas dengan kemenangan 4-3. Karena sama-sama 

menang akhirnya diadakan pertandingan ketiga (play-off) di mana 

kedua negara bermain imbang tanpa gol. dengan aturan menang 

selisih gol, Indonesia lolos ke babak Asia-Afrika yang diikuti negara 

dari Asia dan Afrika.

Di sinilah kemudian masalah muncul. Indonesia tergabung bersama 

Mesir, Sudan, dan Israel. Indonesia kemudian tidak lolos lantaran 

alasan non-teknis yang bersifat politis. Ini terkait dengan kebijakan 

Soekarno ketika itu yang sedang mengkampanyekan anti 

neokolonialisme. Kebijakan pemerintah Indonesia ketika itu 

mengecam Israel yang dianggap sebagai penjajah rakyat Palestina. 

Timnas Garuda pun mengeluarkan kebijakan bersedia bertanding 

melawan Israel hanya jika pertandingan digelar di tempat netral. 

Bermain di rumah Israel itu sama saja dengan mengakui kedaulatan 

Israel, bung Karno tidak setuju dengan itu.

Surat permohonan untuk bertanding di tempat netral pun 

dilayangkan kepada FIFA. Induk sepak bola dunia yang saat itu 

diketuai oleh Sir Stanley Ford Rous, yang dikenal sangat kolot dan 

Eropasentris, menolak permohonan tersebut. FIFA menegaskan 

bahwa sepak bola tidak ada kaitannya dengan politik. Padahal situasi 

dunia ketika itu sangat erat kaitannya dengan politik sehingga sulit 

untuk memisahkan kegiatan sepak bola dengan politik.

Israel ditolak Asia

Penolakan kemudian tidak hanya dilakukan oleh Indonesia tetapi 

juga negara Asia dan Afrika lainnya. Latar belakang sejarah terkait 

. “..Bermain di rumah Israel itu sama saja dengan 
mengakui kedaulatan Israel, Bung Karno tidak setuju 
dengan itu...”

world cup 1958
oleh : Sirajudin Hasbi

Berkat Indonesia, Wales ke Piala Dunia 1958



#FANDOM

dengan penolakan ini jelas merupakan persoalan politik.

Sudah umum jika suatu negara belum resmi menjadi negara yang 

memiliki kedaulatan penuh dan menjadi anggota Perserikatan 

Bangsa-Bangsa (PBB) tetapi sudah memiliki organisasi sepak bola 

yang bertanding dengan negara lain. ini juga yang terjadi pada Israel. 

Palestine Football Association (PFA) berdiri tahun 1928 di wilayah 

yang ketika itu bernama British Mandate of Palestine. Perlu diketahui 

bahwa PFA ini merupakan organisasi sepak bola orang Yahudi yang 

kini kita kenal dengan nama Israel, bukan Palestina yang dulu 

dipimpin oleh Yasser Arafat yang hingga kini terus berkonflik dengan 

Israel. Tahun berikutnya sudah bergabung menjadi anggota FIFA. PFA 

kemudian mengikuti agenda FIFA yakni kualifikasi Piala Dunia 1934 

dan 1938 dengan nama Palestina.

Tanggal 16 Maret 1934, Palestina (yang Israel itu) melakoni 

pertandingan internasional pertamanya babak kualifikasi Piala Dunia 

1934 menghadapi Mesir. Mereka kalah telak 1-7.

Ketika Israel merdeka tahun 1948, PFA berganti nama menjadi Israel 

Football Association (IFA). IFA ini mulai menggunakan nama Israel 

saat kualifikasi Piala Dunia 1950 yang digelar di Brasil. Ketika itu Israel 

menjalani kualifikasi di zona Eropa. Israel gagal melaju setelah kalah 

dalam dua pertandingan, baik kandang maupun tandang, dari 

Yugoslavia dengan skor 6-0 dan 5-2. Kualifikasi Piala Dunia 1954 di 

Swiss, Israel masih ikut zona Eropa. Mereka selalu kalah dalam 

pertandingan melawan Yugoslavia dan Yunani.

Untuk Piala Dunia 1958, FIFA melakukan perubahan sistem kualifikasi 

dengan berdasarkan hubungan dan kedekatan geografis yang 

bertujuan untuk memudahkan penyelenggaraan kualifikasi. Dengan 

kebijakan tersebut menyebabkan Israel pindah zona dan akan 

bertanding dengan negara-negara Asia dan Afrika.

Ada dua sisi mata uang dalam kebijakan ini. Pertama, secara teknis 

Israel diuntungkan lantaran tim dari Asia dan Afrika tidak sekuat 

lawan mereka di Eropa. Kedua, tanpa pertimbangan matang terkait 

situasi politik dunia saat itu, kebijakan ini menimbulkan masalah 

baru.

Saat undian, Israel dalam babak pra kualifikasi bertemu dengan Turki. 

Negeri Kemal Attaturk saat itu masih ikut zona Asia, belum Eropa 

seperti saat ini. Turki menolak bertanding dengan alasan solidaritas 

untuk rakyat Palestina. Israel pun melenggang ke babak kualifikasi 

grup Asia yang akan mempertemukan mereka dengan Indonesia, 

Mesir, dan Sudan.

Sebelum Indonesia tidak mau bertanding jika tidak di tempat netral, 

Mesir sudah lebih dulu menegaskan tidak bersedia melawan Israel. 

Alasan Mesir jelas karena negara ini punya hubungan yang tidak baik 

secara politik maupun pertahanan dan keamanan. Sudan pun 

akhirnya mengikuti jejak Indonesia dan Mesir untuk tidak bertanding 

melawan Israel.

Dengan kondisi demikian jelas Israel diuntungkan. Mereka bisa 

berlaga di Piala Dunia tanpa perlu bertanding. FIFA kemudian 

mengeluarkan pernyataan bahwa tidak ada negara yang berhak lolos 

ke Piala Dunia tanpa bertanding sekalipun. Akhirnya dicarikanlah 

negara lawan untuk Israel yang diambil dari Eropa.

Wales ke Piala Dunia untuk Pertama dan Terakhir Kalinya

Belgia kemudian dipilih untuk bertanding melawan Israel setelah 

negeri Marouane Fellaini ini merupakan runner up dengan nilai 

terbaik dalam kualifikasi zona Eropa. Dengan alasan yang tidak terlalu 

. “..PFA ini merupakan organisasi sepak bola orang Yahudi 
yang kini kita kenal dengan nama Israel, bukan Palestina 
yang dulu dipimpin oleh Yasser Arafat yang hingga kini 
terus berkonflik dengan Israel..”
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. “..Keberhasilan lolos ke Piala Dunia ini bagi Wales 
merupakan yang pertama kali dan hingga kini 
merupakan satu-satunya keikutsertaan mereka di Piala 
Dunia..”

jelas Belgia menolak bertanding. FIFA pun mencari lawan lainnya.

Akhirnya, Wales, dipilih untuk menghadapi Israel. Wales yang saat itu 

juga punya nilai yang baik tapi tidak lolos. Ketika itu Wales 

sebenarnya sedang dalam masa keemasan sepak bola mereka. 

Diasuh oleh Jimmy Murphy, yang juga merupakan asisten Sir Matt 

Busby di Manchester United.

Wales berhasil mengalahkan Israel 2-0 di Ramat Gan Stadium dan 

kembali menang dengan skor yang sama di Ninian Park, Cardiff. 

Dengan dua kemenangan tersebut, Wales memperoleh satu tiket ke 

Piala Dunia 1958 di Swedia. Keberhasilan lolos ke Piala Dunia ini bagi 

Wales merupakan yang pertama kali dan hingga kini merupakan satu-

satunya keikutsertaan mereka di Piala Dunia.

Sementara Israel akhirnya lolos ke putaran final Piala Dunia di tahun 

1970 setelah berlaga di zona Oseania melawan Selandia Baru dan 

Australia. Mereka masih di zona Asia hingga 1974 namun tak satu pun 

pertandingan dilakoni melawan tim Asia dalam perjalanan menuju 

Piala Dunia. Sejak 1974 hingga 1990 Israel bergabung dengan zona 

Oseania, yang berarti mereka harus menempuh perjalanan 

memutari separuh bumi untuk bertanding. Baru pada tahun 1992, 

Israel secara resmi bergabung dengan zona Eropa hingga saat ini.

Jikalau Indonesia tidak menolak bertanding, mungkin saja Indonesia 

berlaga di Piala Dunia 1958. Wales jelas diuntungkan dalam situasi 

saat itu. Berkat Indonesia, Wales untuk pertama kali dan satu-

satunya hingga kini berkesempatan tampil di Piala Dunia. Setelah 

insiden penolakan tersebut, Indonesia sempat absen dari agenda 

FIFA dan baru pada kualifikasi Piala Dunia 1974, Indonesia kembali 

berpartisipasi hingga sekarang dan belum pernah lolos ke Piala 

Dunia.



@pawsinthesands
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Stadion San Siro di kota Milan kedatangan Hellas Verona pada partai 

pembuka Liga Italia Serie A musim 1996/97. Pada laga tanggal 8 

September 1996 itu, kubu tuan rumah tertinggal lewat gol Antonio De 

Vitis pada menit ke-25, lalu membalas melalui sepasang gol Marco 

Simone pada menit ke 49 dan 66. 

Memasuki menit ke-86 satu peristiwa yang sangat langka terjadi. Saat 

itu Verona mendapatkan tendangan sudut, alih-alih mengarah ke 

pemain Verona bola malah melewati sekerumunan pemain yang telah 

menunggu di depan gawang Milan yang dikawal oleh Sebastiano Rossi. 

Di sana ada sosok penyerang asal Afrika yang turun membantu 

pertahanan Rossoneri. George Weah mengontrol bola lalu berlari 

membawa bola tersebut dan memulai serangan balik.

Semua rekannya masih tertinggal di belakang sehingga ia memutuskan 

untuk membawa bola sendirian. Memasuki lingkaran tengah lapangan 

ia diapit oleh dua pemain Verona, sementara Stefano Eranio yang 

masuk menggantikan Marco Simone berlari cepat di sisi kanan. Bola 

sempat sedikit lepas dari kaki Weah namun ia kembali menguasai bola 

dan berlari menuju gawang sambil melewati seorang bek lawan. 

Kini hanya tinggal penjaga gawang yang harus ditaklukkan, tanpa pikir 

panjang Weah melepaskan tembakan sesaat setelah memasuki kotak 

penalti Verona. Itulah gol ketiga Milan pada malam itu yang tercipta dari 

sebuah solo run sejauh 90 meter oleh pemain berkebangsaan Liberia 

tersebut.

George weah
oleh : @galihsatrio

singa afrika sang penakluk eropa

. “..Itulah gol ketiga Milan pada malam itu yang tercipta 
dari sebuah solo run sejauh 90 meter oleh pemain 
berkebangsaan Liberia tersebut..”
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Saat George Weah mencetak gol sensasional tersebut, ia baru 

memasuki musim keduanya bersama Il Diavolo Rosso. Pemain bernama 

lengkap George Tawlon Manneh Oppong Ousman Weah ini diboyong 

Milan dari Paris Saint Germain pada awal musim 1995/96. Ia langsung 

nyetel bersama klub barunya dan mempersembahkan gelar scudetto di 

musim perdananya di tanah Italia.

Tidak hanya itu, penyerang kelahiran Monrovia ini juga dinobatkan 

sebagai Pemain Terbaik Dunia FIFA tahun 1995. Hal ini membuatnya 

sebagai pemain Afrika pertama dan satu-satunya hingga kini yang 

pernah menyabet gelar prestisius tersebut.

Nama Weah mencuat saat ia membela Paris Saint Germain selama 3 

tahun sejak musim 1992-1995. Gol semata wayangnya ke gawang tuan 

rumah Bayern Muenchen saat jumpa di fase grup Liga Champions 

musim 1994/95 membantu lolosnya PSG ke perempat final. 

Bertemu dengan raksasa Catalan Barcelona di perempat final tak 

membuatnya gentar dan terbukti penyerang yang sempat mencalonkan 

diri menjadi presiden Liberia pada pemilu 2005 ini mampu mencetak gol 

penyeimbang saat PSG menyambangi Nou Camp yang membuat wakil 

Prancis tersebut lolos ke fase semi final. 

AC Milan yang menjadi klub Weah berikutnya menghentikan kiprahnya 

dan PSG di ajang tersebut. Namanya tercatat sebagai pemain PSG yang 

paling banyak mencetak gol di kancah Eropa dengan 15 gol. Selain itu 

Weah juga berada dalam daftar 10 pencetak gol terbanyak klub 

sepanjang masa dengan 54 gol.

Memulai karir di klub lokal, Weah kemudian menyeberang ke Eropa 

berkat pengamatan jitu dari Arsene Wenger. The Professor yang saat itu 

menangani AS Monaco adalah sosok yang memboyongnya untuk hijrah 

ke Prancis pada tahun 1988. Keputusan Wenger sempat menimbulkan 

tanda tanya besar di kalangan fans. Weah dinilai layaknya pemain 

jalanan yang mempunyai kemampuan olah bola yang mumpuni namun 

tidak bisa bekerja sama dengan tim.

Namun berkat kerja kerasnya, Weah yang saat itu masih berusia 22 

tahun menjadi andalan Wenger di Monaco. Pada akhirnya ia berhasil 

mempersembahkan gelar Piala Prancis bersama Monaco pada tahun 

1991 dan menjadi ujung tombak haus gol dengan mencetak 47 gol dari 

103 penampilannya bersama Monaco, hal yang akhirnya membuat PSG 

kepincut untuk memboyongnya.

Penyerang yang bermain untuk Liberia sebanyak 60 caps ini pernah tiga 

kali memenangi gelar pribadi bergengsi yakni Pemain Terbaik di benua 

Afrika. Ia memenanginya pada tahun 1989 saat ia masih bermain untuk 

Monaco. Ia kemudian mengulanginya pada tahun 1994 kala ia bersinar 

bersama PSG. 

. “..Hal ini membuatnya sebagai pemain Afrika pertama 
dan satu-satunya hingga kini yang pernah menyabet 
gelar Pemain Terbaik Dunia versi FIFA..”
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Pada tahun 1995 penyerang Liberia ini kembali meraih penghargaan 

tersebut bersama AC Milan sekaligus meraih gelar Pemain Terbaik 

Dunia FIFA. Pemain yang dalam karirnya mencetak 22 gol untuk 

negaranya ini menjadi pemain kedua yang pernah meraih gelar Pemain 

Terbaik Afrika sebanyak tiga kali setelah legenda Ghana Abedi “Pele” 

Ayew, sebelum akhirnya pencapaian ini berhasil disamai oleh mesin 

tank Pantai Gading Yaya Toure dan juga Samuel Eto’o yang meraih gelar 

ini sebanyak 4 kali.

Prestasi George Weah ini diyakini menjadi satu-satunya hal yang bisa 

dibanggakan dari sebeuah negeri yang beribu kota di Monrovia itu 

setidaknya dalam 100 tahun terakhir.
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