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8 Januari 2010, rombongan tim nasional Togo yang orang bersenjata. Kelompok yang belakangan diketahui turnamen tersebut. Gelandang Alaixys Romao dan penyerang 

akan berlaga di putaran final Piala Afrika, baru saja melewati sebagai bagian dari kelompok pemberontak FLEC (Front for Thomas Dossevi secara tegas menyatakan bahwa mereka 
perbatasan Republik Demokratik Kongo untuk memasuki the Liberation of the Enclave of Cabinda) itu menembaki bus kehilangan hasrat untuk bermain setelah menyaksikan para 
provinsi Cabinda, Angola. Provinsi ini merupakan wilayah yang ditumpangi para pemain, staf kepelatihan, ofisial, dan kompatriotnya bertumbangan diterjang peluru tajam 
eksklave yang secara teritorial berada terpisah dari wilayah jurnalis asal Togo. pemberontak. Romao bahkan menyerukan agar kontingen 
Angola (dibatasi oleh Republik Demokratik Kongo) namun Tiga orang meninggal dunia dan sembilan orang luka- lainnya ikut mengundurkan diri. Akhirnya, meskipun sempat 
secara administratif, berada di bawah pemerintahan Angola. luka dalam peristiwa laknat tersebut. Salah satu dari tiga mengajukan permintaan untuk bergabung kembali di 
Kota Cabinda, ibukota provinsi Cabinda, sedianya akan korban meninggal adalah asisten manajer timnas Togo, turnamen, permintaan tersebut ditolak oleh CAF (Conderation 
menjadi tuan rumah pertandingan Grup B yang dihuni oleh Amalete Abalo. Selain itu, manajer timnas Hubert Velud, serta Africaine de Football) dan hukuman larangan berlaga selama 
Togo, Pantai Gading, Ghana, dan Burkina Faso. dua pemain, bek Serge Akakpo dan kiper Kodjovi Obilale empat tahun di AFCON (African Cup of Nations) dijatuhkan 

Sayangnya, perjalanan tim nasional Togo harus diakhiri termasuk dalam daftar korban luka-luka. Meskipun serangan kepada Togo.
bahkan sebelum turnamen dimulai. Kontingen Togo yang para gerilyawan FLEC tersebut sempat mendapat perlawanan *******************
menggunakan jalur darat ternyata harus menghadapi sebuah dari para pengawal bersenjata, namun ternyata semuanya Afrika adalah laboratorium konflik terbaik bagi para 
tragedi mengerikan sekaligus memalukan. Di perjalanan sudah terlambat. praktisi dan akademisi resolusi konflik. Segala macam konflik, 
menuju kota Cabinda, mereka disergap oleh sekelompok Timnas Togo memutuskan untuk mengundurkan diri dari baik horizontal maupun vertikal dapat kita temukan di Benua 

oleh: Yoga Cholandha
BELAJAR DARI AFRIKA
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Hitam. Despot otoriter, konflik antar suku, konflik antar agama, ini. dari ungkapan “Melompat Menuju Keberadaan”. Memang 
konflik sumber daya alam, gerakan separatis sampai akibat- Memang tidak serta merta demikian. Masih banyak bukan Mandela seorang aktornya, tetapi Mandela memberi 
akibatnya seperti tingkat pendidikan yang rendah, kelaparan, sebab-sebab lain, seperti karakter masyarakat Afrika itu sendiri mereka semua kekuatan dan inspirasi. Sebuah modal 
kemiskinan, dan penyakit adalah pemandangan sehari-hari (salah satunya soal strong man yang tak jarang berakhir berharga yang akhirnya mampu membawa Afrika Selatan 
khas Afrika. Tidak hanya sampai di situ, situasi semacam itu menjadi seorang despot) sampai pada fakta bahwa negara- melompat ke dalam situasi yang bahkan sulit untuk mereka 
seperti sudah menjadi stereotip bagi kawasan ini. negara Barat tidak pernah benar-benar melepas bayangkan lima tahun sebelum apartheid itu dihapuskan pada 

Afrika adalah kecantikan yang terkubur dalam lumpur. cengkeramannya di Afrika karena melimpahnya sumber daya 1994.
Alam mereka sangat indah dengan flora-fauna dan alam di benua tersebut. Kondisi ini membuat Afrika menjadi Dalam majalah elektronik kali ini, kami menampilkan 
pemandangan yang tidak ada bandingannya. Berjalan-jalan daerah yang seakan-akan memang didesain untuk hancur. Afrika sebagai sebuah harapan yang bergerak secara 
melewati dataran sabana Afrika dengan gunung tinggi sebagai Tetapi, apakah seburuk itu? Tidak adakah harapan bagi Afrika? progresif. Tragedi memang tidak bisa dilepaskan dari sejarah 
latar belakang akan menjadi sebuah perjalanan spiritual yang ******************* benua ini, tetapi harapan juga merupakan satu hal yang tidak 
membuat seorang ateis kembali menyebut nama Tuhan Ada. pernah bisa disingkirkan dari sini. Selalu saja bermunculan 
(meskipun dilakukan tanpa sengaja tentunya). Afrika, tanpa Nelson Mandela adalah bukti bahwa masih ada aktor-aktor yang memiliki asa untuk membawa Afrika keluar 
konflik yang menimpa peradaban manusia di dalamnya adalah harapan di Afrika. Siapa sangka Afrika Selatan pada akhirnya dari nestapa. Bisa siapapun. Mulai dari seorang mantan 
gambaran surga di musim panas. bisa bebas dari politik apartheid yang diberlakukan minoritas narapidana sampai seorang pesepak bola top Eropa. Mulai 

Konflik yang menimpa benua Afrika adalah ekses kulit putih selama puluhan tahun itu? Siapa sangka pada dari Sam Childers sampai Craig Bellamy. Dua orang ini 
panjang dari kolonialisme bangsa Eropa. Pernahkah Anda akhirnya tiga warna itu bisa bersanding bersama-sama di termasuk ke dalam golongan yang percaya bahwa harapan 
bertanya-tanya mengapa di dalam peta, batas-batas bendera Afrika Selatan? Siapa sangka Springbok, tim rugbi tidak pernah hilang dari Afrika. Mereka berdua, lewat yayasan 
antarnegara Afrika bisa berbentuk garis lurus? Batas-batas Afrika Selatan dan timnas sepak bola Afrika Selatan kini tidak masing-masing, sedang dalam proses untuk memastikan 
yang demikian terlihat sangat artifisial dan tidak alami. Tidak lagi dibedakan berdasarkan stereotip warna kulit? Meskipun bahwa harapan Afrika tidak tersia-siakan.
heran, karena batas-batas tersebut adalah buatan manusia. butuh waktu yang tidak sebentar, tetapi harapan akan selalu *******************
Buatan para kolonialis Eropa yang membagi-bagi wilayah ada ketika sudah ada contoh keberhasilan yang secara nyata Sepak bola Afrika jelas tidak dapat dipisahkan dari 
Afrika berdasarkan hasil kompromi mereka sendiri tanpa disaksikan. situasi sosial dan politik yang melanda Afrika. Tragedi yang 
memperhitungkan latar belakang masyarakat yang ada di Mandela adalah sebuah simbol. Simbol perubahan dari menimpa timnas Togo dalam pembuka tulisan ini adalah 
sana. Banyak konflik antarsuku yang terjadi karena 'kesalahan' tidak ada menjadi ada. Mandela adalah salah satu manifestasi sebuah contoh nyata ketika sepak bola harus bentrok dengan 
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politik. Meskipun bukan Togo yang mengalami guncangan itulah yang kemudian memengaruhi kualitas kehidupan Mazembe, klub asal Republik Demokratik Kongo, yang 
politik, namun, ketika sepak bola Togo menjadi korban negara-negara Afr ika,  tak terkecual i  kual i tas berhasil melaju ke final Piala Dunia Antarklub pada 2010 
dalam bentrok ini. Mundurnya timnas Togo akibat peristiwa persepakbolaannya. Selain konflik, satu masalah akut lagi juga menjadi catatan tersendiri, sekaligus pertanda bahwa 
ini juga tentunya mencoreng nama baik persepakbolaan yang diderita negara-negara di Afrika, yakni korupsi, Afrika punya sesuatu untuk diperjuangkan.
Angola secara khusus dan Afrika secara keseluruhan. penyakit yang sama dengan apa yang kita derita bersama di *******************

Kondisi sosial politik di Afrika yang sering tidak Indonesia. Korupsi di federasi sepak bola negara-negara Akhir kata, saya selaku editor edisi Afrika majalah 
kondusif rupanya berpengaruh pada prestasi sepak bola Afrika membuat federasi-federasi tersebut mengalami elektronik Football Fandom, mengajak para pembaca 
Afrika di kancah internasional. Sepak bola Afrika memang stagnansi bahkan kemunduran dalam usaha memajukan sekalian untuk belajar dari Afrika. Di tengah situasi yang 
memiliki potensi yang luar biasa. Banyak pemain muda persepakbolaan di negara masing-masing. kurang menyenangkan, prestasi sepak bola mereka masih 
Afrika yang sanggup berprestasi di level junior, begitu Namun, sekali lagi, Afrika tidak pernah kehilangan jauh lebih baik dibandingkan dengan kita yang relatif lebih 
promosi ke level yang lebih tinggi (level senior), justru gagal harapan. Potensi sumber daya manusia (baca: pemain nyaman dalam menjalani hidup. Kita tidak perlu mendengar 
mengembangkan potensinya dan kemudian terpuruk sepak bola) mereka yang seakan tidak pernah surut suara letusan senapan atau ledakan granat ketika bermain 
dengan kecepatan menukik secepat Felix Baumgartner membuat harapan akan selalu ada. Kemunduran yang sepak bola, tetapi kita bahkan kesulitan untuk bersaing di 
yang terjun dari stratosfer. dialami beberapa raksasa Afrika seperti Kamerun dan wilayah Asia Tenggara. Bandingkan saja dengan Pantai 

Kegagalan para pemain ini memenuhi ekspektasi Nigeria dalam beberapa tahun terakhir rupanya tidak sia- Gading yang mampu lolos ke Piala Dunia di tengah perang 
yang dibebankan kepada mereka seringkali disebabkan sia. Para raksasa tersebut tentunya ingin bangkit dan saudara yeng berkecamuk, atau Mesir, yang masih sanggup 
oleh penanganan yang buruk. Bagi mereka yang sudah mengembalikan era kejayaan mereka. Kemarahan seperti mengirimkan wakilnya, Al-Ahly, ke Piala Dunia Antarklub di 
eksodus ke Eropa, tentu lain ceritanya. Walaupun tidak inilah yang tentunya dibutuhkan oleh negara-negara tengah situasi politik yang belum kunjung kondusif.
semua pemin Afrika yang hijrah ke Eropa (atau benua lain) tersebut dan Afrika secara umum untuk berjalan, walaupun Beberapa orang bijak berkata bahwa manusia bisa bertahan 
bernasib cukup baik, tetapi bagi mereka yang masih pelan, menuju era baru yang lebih baik. hidup tanpa makanan selama seminggu, namun jangan 
tertahan di kampung halaman, penanganan yang salah ini Satu hal positif sebetulnya dari kemunduran raksasa- harap manusia bisa hidup barang semenit tanpa harapan. 
benar-benar menjadi momok serius bagi perkembangan raksasa te rsebut  ada lah  mera tanya kua l i tas  Afrika dapat bertahan dan berprestasi karena mereka 
karir mereka. Jarang sekali terjadi transfer pemain dari klub persepakbolaan Afrika saat ini. Salah satu contoh nyatanya memiliki harapan. Harapan itu mereka pelihara dan mereka 
Afrika langsung ke klub elit Eropa, kecuali untuk kasus adalah keberhasilan Zambia menjuarai AFCON tahun 2012 manifestasikan dalam setiap perbuatan mereka. Di benak 
pemain muda. lalu. Keberhasilan Zambia ini juga menunjukkan mereka tertanam satu keyakinan bahwa suatu hari nanti, 

Logikanya jelas, bukan? Negara yang mengalami keberhasilan kompetisi Afrika sendiri. Menghadapi Pantai roda akan berputar, tetapi roda tersebut tidak akan berputar 
konflik pasti mengalami kerusakan sistem sosial politik. Gading yang diperkuat legiun-legiun liga Eropa, Zambia dengan sendirin ya. Merekalah yang memutar roda itu 
Sudah disebutkan sebelumnya mengenai akibat-akibat apa berhasil memenangkan partai final meskipun harus sendiri, meskipun dengan susah payah.
saja yang mungkin timbul dari sebuah konflik. Akibat-akibat melewati babak adu penalti. Selain itu, cerita soal TP Semoga kita semua bisa belajar bersama-sama.
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Sejak dulu, takhayul selalu menjadi alat untuk mencapai 
tujuan tertentu. Mulai dari jodoh, kekayaan hingga kekuasaan. Kita 
sering mendengar bagaimana seseorang rela bermalam di kuburan 
demi pesugihan. Ada juga cerita tentang para calon kepala daerah 
yang mendatangi dukun untuk memperoleh kemenangan di Pilkada. 
Praktek takhayul dan perdukunan telah masuk ke berbagai bidang, 
tak terkecuali sepak bola. Apalagi di era industrialisasi sepak bola 
seperti sekarang, dimana sebuah kemenangan bisa menghasilkan 
jutaan dolar.

John Terry selalu duduk di bangku bus yang sama, 
mendengarkan CD yang sama dan parkir di tempat yang sama di 
Stamford Bridge. Laurent Blanc selalu mencium kepala plontos 
Fabien Barthez sebelum pertandingan Piala Dunia 1998. Itulah 
beberapa contoh praktek kebiasaan pemain yang sering dihubung-
hubungkan dengan takhayul.

Sepak bola Afrika juga tak lepas dari takhayul dan klenik. Di 
benua Afrika, perkara takhayul dan klenik adalah bagian dari sepak 
bola. Pemberitaan mengenai isu klenik selalu muncul pada 
penyelenggaraan Piala Afrika. Tak jarang terjadi saling tuding soal 
penggunaan ilmu hitam diantara tim yang bertanding.

Contoh isu klenik di Piala Afrika adalah pada semifinal Piala 
Afrika 2002. Sebelum pertandingan yang mempertemukan tuan 
rumah Mali dengan Kamerun tersebut, asisten pelatih Kamerun 
Thomas N'Kono digelandang Polisi. N'Kono sebelumnya terlihat 
seperti melempar sesuatu ke arah lapangan pertandingan dan Polisi 
setempat mengklaim N'Kono melempar jimat.   

Pada pertandingan pembuka Piala Afrika 2008 antara tuan 
rumah Ghana dan Guinea, banyak pendukung Ghana membawa 
atribut juju. Juju merupakan ilmu gaib yang banyak dipraktikkan di 
Afrika Barat. Praktek juju yang dilakukan pendukung tuan rumah 
menjelang pertandingan dipercaya dapat membawa keberuntungan 
serta menjauhkan hawa jahat dari stadion. Kebetulan, pada 
pertandingan tersebut tuan rumah Ghana mampu mengalahkan 
Guinea dengan skor 2-1.

Juju merupakan salah satu ilmu gaib yang banyak 

oleh: Arsyad M. Fajri 
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dipraktikkan dalam sepak bola Afrika. Juju konon berasal dari Pantai Gading sedang berdamai dengan sejumlah dukun juju. Black Stars adalah tim tangguh di benua hitam. Seorang 
Nigeria Barat. Dari Nigeria, juju lantas merambah ke negara- Para dukun tersebut mengklaim ikut berjasa memenangkan paranormal bernama Joshua Nyame menyebut bahwa Ghana 
negara sekitarnya. Hingga kini juju banyak dipraktekkan di Afrika Pantai Gading di perhelatan Piala Afrika 1992 di Senegal. terkena kutukan. Menurut Nyame kutukan tersebut harus 
Barat. Paska kemenangan Pantai Gading, sejumlah dukun juju dicabut melalui sebuah ritual khusus. Nyame telah menyiapkan 

Menurut kepercayaan yang berkembang, juju dapat yang konon 'dipekerjakan' oleh menteri olahraga setempat ritual tersebut dan menurut kabar yang berhembus kapten Ghana 
mempengaruhi semangat bertanding suatu tim. Ia tidak merasa tak mendapat penghargaan yang layak dari pemerintah. Stephan Appiah bersedia membayarnya. 
berdampak langsung ke hasil pertandingan.  Juju “baik” dipercaya Rumor berkembang ketika dalam beberapa turnamen 
dapat meningkatkan semangat bertanding dan memberi selanjutnya Pantai Gading gagal menembus perempat final. 
keberuntungan pada tim. Sementara Juju “jahat” dianggap dapat Konon para dukun yang telah 'membantu' Pantai Gading juara 
merusak semangat bertanding tim. Piala Afrika 1992, berbalik dengan memberi kutukan.  Menteri 

Para dukun dan praktisi juju memiliki cara kerja dan Pertahanan Moise Lida Kouassi sampai harus turun tangan 
ramuan yang berbeda-beda. Media yang umum digunakan dalam menemui para dukun ini dan memberi 'kompensasi' sebesar 1,5 

Kabar yang berkembang menyebut Nyame meminta 
praktek juju antara lain potongan tubuh & darah binatang, serta Juta CFA dan sebotol liquor.

bayaran sebesar 100 juta cedi atas “jasa” spiritualnya dan Appiah 
gading gajah.  Salah satu praktek yang cukup ekstrem adalah Serupa dengan Pantai Gading, timnas Ghana pun pernah 

baru membayar sebagian. Nyame juga mengklaim ikut 
dengan mengubur hidup-hidup seekor sapi di dekat gawang berurusan dengan paranormal terkait prestasi The Black Stars 

membantu kemenangan Ghana di Piala Afrika 1982 di Libya dan 
lawan. Ritual ini konon dipercaya dapat menghisap semangat diajang internasional.  Sebelum Piala Dunia 2006, Ghana tak 

otoritas sepak bola setempat tidak memenuhi kewajiban mereka. 
bertanding lawan. pernah lolos ke Piala Dunia. Padahal tim ini bukan tim yang lemah. 

Selain prestasi tim juju juga disebut-sebut dalam kiprah pemain. 
Pada tahun 2002, BBC melaporkan bahwa pemerintah Catatan empat kali juara Piala Afrika menunjukkan bahwa The 

Michael Essien yang terpaksa absen dari Piala Dunia 2010 karena 

“Berangkat ke sebuah turnamen penting tanpa 
praktisi juju adalah sama bodohnya dengan berangkat 
ujian tanpa membawa pena”
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cedera disebut-sebut terkena 'santet' juju. Kabar yang berkembang turnamen antar negara Afrika ini Benin harus tersingkir di babak 
santet tersebut dikirim oleh ayahnya yang sakit parah dan tak penyisihan grup. Tim ini menjadi juru kunci di grup B tanpa meraih 
pernah dihubungi pemain Chelsea tersebut selama belasan tahun. satu poin. Entah Anda percaya ilmu gaib atau tidak, yang jelas tiga 

Maraknya praktek juju di sepak bola Afrika menarik minat lawan Benin di grup B Mali, Nigeria dan Pantai Gading adalah negara 
sutradara asal Jerman Oliver Becker melakukan penelitian Afrika Barat yang juga memiliki tradisi juju.
mengenai hal ini. Penelitiannya dituangkan dalam sebuah Jika El Hadji Mocharafou mengakui peranan juju, lain halnya 
dokumenter berjudul “Kick The Lion- Witchcraft and Football in dengan Abedi Pele. Mantan kapten timnas Ghana ini menyebut juju 
Africa” serta buku berjudul “Voodoo im Strafraum: Fußball und memang ada di praktekkan dalam sepak bola, namun ia meragukan 
Magie in Afrika”.  Menurut Becker sepak bola merupakan olahraga keampuhan juju dalam menentukan hasil pertandingan. Mantan 
paling popular di Afrika, karenanya  logis jika kepercayaan pemain Marseille ini menyebut prestasi tim-tim benua hitam di 
tradisional memegang peranan penting di dalamnya. Bahkan ajang internasional sebagai contoh. Ia menyebut kegagalan tim-tim 
menurut Becker, banyak klub Afrika rela mengeluarkan banyak uang Afrika untuk berpretasi jauh di Piala Dunia menjadi bukti bahwa juju 
untuk juju sampai tak sanggup bepergian dalam partai tandang. tidak manjur. Bagi Abedi juju adalah bagian dari taktik psikologis 

Pendapat Becker diamini oleh sejumlah pihak yang terlibat untuk mengacaukan mental bertanding tim lawan.
dalam sepak bola Afrika. Mulai dari pers hingga pengurus federasi. Pendapat Abedi Pele ini dibuktikan dengan perkembangan 
Majalah African Soccer pernah menulis, “Berangkat ke sebuah sepak bola dewasa ini. Tim-tim yang konsisten berprestasi adalah 
turnamen penting tanpa praktisi juju adalah sama bodohnya dengan tim yang konsisten melakukan kerja keras.  Barcelona misalnya, 
berangkat ujian tanpa membawa pena”. Mantan pelatih Ghana, menjadi klub paling disegani di dunia berkat pembinaan pemain 
Goran Stevanovic menyebut bagaimana praktek ilmu hitam muda yang mereka lakukan sekitar 30 tahun lalu. Di tingkat 
mempengaruhi mental bertanding anak asuhannya. Ia menyebut Internasional kekuatan sepak bola baru seperti  Jepang dan Korea 
para pemain lebih percaya akan kekuatan ilmu hitam daripada Selatan muncul setelah melalui kerja keras otoritas sepak bola 
disiplin di lapangan. setempat. Pada setiap tim yang berprestasi selalu didapati adanya 

Presiden sepak bola Benin El Hadj Moucharafou Anjorin pembinaan usia muda dan kompetisi professional, bukan dukun 
pernah menyebut juju berperan atas lolosnya Benin ke Piala Afrika ilmu hitam dengan mantra ajaibnya.
2008. Namun sayang  pada kesempatan keduanya berlaga di 

source: telegraph.co.uk
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Selebrasi mengoyak gawang dengan tangan yang dilakukan di sepanjang masa tim hijau ini dengan 37 gol dari 58 laga, jumlah yang 
gawang yang dijaga oleh Borislav Mihaylov tidak pelak menjadi salah hingga saat ini belum ada yang mampu menyamai.
satu pemandangan ikonik dalam sejarah Piala Dunia. Gol pembuka Berbicara Yekini, berarti berbicara rekor. Ya, Yekini adalah manusia 
yang menandai kiprah tim nasional Nigeria yang saat itu dikenal rekor dalam sepak bola Nigeria. Selain rekor gol terbanyak yang 
dengan nama Super Eagles ini menjadi sebuah cerita epik setelah hingga kini belum terpecahkan, Yekini adalah pemain Nigeria 
tambahan dua gol melalui Daniel Amokachi dan Emmanuel pertama yang meraih penghargaan pemain terbaik Afrika yang 
Amuneke berhasil dilesakkan ke gawang Mihaylov dan kian diraihnya tahun 1993. Selain itu, Yekini menjadi pencetak gol 
menancapkan kehebatan tim-tim Afrika di dunia sepak bola. terbanyak dalam Piala Afrika 1994 ketika tim Super Eagles menjadi 
Rashidi Yekini adalah seorang megabintang di eranya. Jika memang juara. Tidak hanya itu, dalam kiprah perdana Nigeria di Piala Dunia, 
belum diakui sebagai superstar di dunia, biarlah di benuanya sendiri Yekini juga menjadi pencetak gol perdana bagi timnya.
yaitu benua Afrika ia menjadi inspirasi bagi para pesepakbola muda. Karirnya di kancah klub juga tidak kalah gemilang. Setelah 
Caranya bermain patut menjadi model bagi para penyerang- menunjukkan ketajaman di klub lokal Shooting Stars dan melanglang 
penyerang masa kini, dan rekornya berbicara sendiri tanpa harus buana di klub-klub Afrika lainnya, Yekini hijrah ke Eropa pertama kali. 
dibesar-besarkan media. Ia menyebrangi lautan ke negeri Portugal untuk membela klub kota 

kelahiran Jose Mourinho, Vittoria Setubal. Ia melegenda di kota ini 
berkat sumbangsih 90 golnya hanya dari 108 laga saja. 
Tahun 1994 memang tahun terbaiknya. Ia menggondol Piala Afrika, 
menjadi top scorer di kejuaraan, menjadi top scorer juga di Divisi 1 
Liga Portugal, dan memainkan debut Piala Dunia. Jika boleh memilih, 
mungkin ia bisa meminta tahun 1994 itu untuk tidak pernah 

Yekini adalah potret penyerang komplet nomor 9 yang memang berganti. 
besar di era 90-an. Jika dunia lebih mengingat Gabriel Omar Selepas Piala Dunia yang kian melambungkan namanya, Yekini terus 
Batistuta, Alan Shearer atau Ronaldo Luiz Nazario de Lima, Yekini berkarir di Eropa bersama Olympiacos. Pindah ke klub Yunani ini 
hanya tidak beruntung karena berada satu zaman dengan mereka. ternyata keputusan buruk karena ia hanya bertahan selama empat 
Yekini adalah penyerang kokoh nyaris setinggi 2 meter namun cepat laga unutk kemudian tidak dimainkan karena bertengkar dengan 
dan klinis di depan gawang lawan. Ketajamannya hingga kini belum rekan setimnya. Ia pindah ke Sporting Gijon tahun berikutnya, 
ada bandingannya di tim nasional Nigeria. Ya, dialah topskor dimana sejak saat itu karirnya tidak pernah kembali seperti saat ia 

Cerita Tragis Sang Legenda

Rashidi Yekini

NIGERIA
SUPER EAGLES

. “..
dengan 37 gol dari 58 laga, jumlah yang hingga saat ini 
belum ada yang mampu menyamai...”

dialah topskor sepanjang masa tim elang super ini 

oleh : @aditchenko
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bermain di Portugal. Setelah kembali ke Setubal untuk kedua kalinya, buruk dan belum diservis karena Yekini tidak punya uang untuk karena penurunan performa. Sebuah contoh sikap buruk dari fans 
Yekini hijrah ke Swiss dan bermain di Zurich. Karir Eropanya selesai membayarnya. yang tidak menghargai jasa pahlawan mereka.
tahun 1998 sebelum kembali ke negaranya.  Yekini kemudian pensiun Dalam wawancaranya, Adeola menggambarkan kehidupan Yekini Oliseh menutup pernyataannya dengan kritik kepada pemerintah. Ia 
di tahun 2005 di usia 42 tahun. hancur karena ia dikelilingi oleh orang jahat yang memanfaatkannya. mengatakan bahwa selama 20 tahun karir gemilangnya di tim 
Kehidupan low profile ia jalani setelah pensiun. Di kota Ibadan,  ia Yekini ia gambarkan sebagai pria pendiam namun terlalu murah hati nasional, Yekini bahkan belum memperoleh hadiah sebuah rumah 
tinggal sendiri di sebuah apartemen setelah bercerai dengan istrinya, dan mudah percaya pada orang lain. yang sejak lama telah dijanjikan untuknya. Potret kekejaman 
Adeola. Sebuah keputusan yang sebenarnya tidak disukai Adeola. birokrat yang memalukan sekaligus mengingatkan kita pada apa 
Bermaksud memelihara kekayaan dengan berbisnis perhiasan, tanpa yang umum terjadi di Indonesia dimana kisah pilu mantan atlit 
disangka uang investasi hasil tabungannya semasa bermain justru sudah biasa terdengar.
hilang. Ibraheem, rekan bisnisnya yang sedang membawa uang Yekini Sebuah akhir yang mengenaskan dari salah satu pemain terbaik 
ditembak oleh perampok, dan perampok itu membawa kabur uang yang pernah dihasilkan benua Afrika, akhir dari roda kehidupan 
Yekini. Banyak dugaan bahwa perampokan itu adalah skenario kotor seorang manusia yang memang tidak bisa ditebak oleh siapapun 
dari lawan bisnisnya. juga. Untuk seorang Rashidi Yekini, uangnya mungkin bisa dibawa 
Sejak saat itu, Yekini mengalami depresi berat hingga penyakit- Sunday Oliseh, mantan rekannya di tim nasional Nigeria kabur, jasanya mungkin masih belum dihargai sepatutnya, namun ia 
penyakit menggerogotinya. Akhirnya bulan Mei 2012 lalu ia menggambarkan Yekini sebagai salah satu yang terbaik di benua tetaplah pemain kunci di era kejayaan The Super Eagles, pemain 
menghembuskan nafas terakhir di usia 48 tahun. Seminggu sebelum Afrika. Namun eks gelandang Dortmund ini juga menggambarkan terbaik di zamannya, hal yang tidak dapat diambil oleh siapapun.
kematiannya, mobil-mobil milik sang legenda berada dalam kondisi bahwa di akhir karirnya, Yekini sering disoraki oleh pendukung sendiri 

“..
sang legenda berada dalam kondisi buruk dan belum 
diservis karena Yekini tidak punya uang untuk 
membayarnya...”

Seminggu sebelum kematiannya, mobil-mobil milik 
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Al Ahly and Zamalek – two clubs, two sides, two fierce rivals meetings in the pursuit of ending colonization and British occupation with his wife, mother-in-law and five kids. And he is getting paid 
who've long symbolized Egyptian football, diving a whole nation into – Al Ahly, which means “The National” in English, symbolized and minimum wage and his life sucks. The only good thing about his life is 
two colors – the red of Al Ahly and white of Zamalek. It's a rivalry that represented the country's struggle for freedom against the British, that for two hours on a Friday he goes to the stadium and watches 
has been going on for over 70 years. A rivalry defined by class who've been occupying the North African nation for years. Ahly. That's why it is such an obligation to win every game. It makes 
separation, constant battles on and off the bitch between both sets The name was chosen by Amine Sami in February 25, 1907 to people's lives happy. We are probably the only club in the world 
of players, supporters, and even club members. highlight the club's purpose and goal of a free and independent where we [the fans] expect to win every single game." Asad, leader 

The intimidating nature and viciousness it brings, makes this Egypt. Al Ahly is known as the 'people's club', highlighted by the fact of the club's notorious ultra group, Ultras Ahlawy, explained. 
derby one of the most anticipated and popular, must-see matches, the board made club membership exclusive to Egyptians in 1910. (Interview by James Montague for The Guardian, The world's most 
not only in the Arab region, but also worldwide with respected The “Red Devils” have gained a massive following ever since with violent derby: Al Ahly v Zamalek)
football magazine World Soccer ranking the derby at number 8 in over 50 million supporters worldwide, the most supported club in This undying support and loyalty have had a profound effect 
their list of world's greatest derbies. the Arab region. on the pitch – constant success and triumph are considered a routine 

This is the Cairo Derby, fought between two of Africa's all Most – or all – these supporters come from Egypt's working and habit, like driving without a seatbelt, among the Al Ahly faithful. 
time greatest sides. class, who many struggle to cope with everyday life on a minimum The “Red Devils” lead the way in terms of domestic success with 36 

wage in a country, where poverty is rife. Being an Al Ahly supporter titles, head and shoulders ahead of their arch-rivals – Zamalek. 
Al Ahly and attending their club's matches helps many forget, for just a few They've also tasted continental success on many occasions, holding 

Founded in April 24, 1907 by leaders of Cairo's student hours or so, the harsh reality of their lives.  aloft the African Champions League title a record 6 times. 
unions, mainly a leader by the name of Omar Lotfi - where they held “The average Ahly fan is a guy who lives in a one bedroom flat All this success garnered them loads of plaudits, most 

Africa's Biggest Derby
 by Omar Almasri
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significantly by CAF themselves, who recently named most significant – a first league and cup double in 1960 
them as Africa's “Club Of the Century” in 2008. under legendary manager Mohamed Latif, who was at the 

Key to this wide range of success, have not only helm of the club for over three decades. 
been the supporters, but also the many quality players The continuous name changes throughout 
who've worn the famous red jersey. Players like Zamalek's early history has become a thing of ridicule 
Mahmood El-Tetsh, the club's first superstar, who's among Al Ahly fans, who, during derby day, use it as an 
known for his extraordinary athleticism and goal-scoring insult aimed at Zamalek supporters, as Al Ahly's Ultras 
ability, and was a part of Egypt's 1934 World Cup squad.  leader explained:
Al Ahly later named their stadium after him – an "Ahly was the first ever [football club] to be 100% 
indication of the impact and everlasting impression he Egyptian so it is very nationalistic but Zamalek has 
left on the club and its supporters. changed their name so many times we sing: 'You used to 

Other notable players include the legendary be half British, you guys are the rejects'. (Interview by 
Mahmood El-Khatib, probably Egypt's greatest ever James Montague for The Guardian, The world's most 
player and first Egyptian player to be crowned as Africa's violent derby: Al Ahly v Zamalek)
Player of the Year in 1983, even though another club However, there is no denying the great amount of 
legend - the magician, Mohammed Abu-Trika - also has success the “White Knights” have garnered since its 
credence to that claim. establishment, with 11 league titles and 5 African 

Champions League triumphs – just second behind their 
Zamalek fierce arch-rivals. 

Founded four years after the establishment of Many quality players have also plied their trade 
arch-rivals and number one enemy - Al Ahly - in January 5, with the “White Knights” including former Egyptian 
1911, by a Belgian lawyer named Merzbach as “Qasr el- national team manager - Hassan Shehata - who famously 
Nile” (The Nile's Palace in English). The club's name was led the national side to three straight African Cup of 
changed to Al Mokhtalat – translated as “The Mix” in Nations triumphs, Ibrahim Youssef - one of Africa's 
English - two years later in 1913. Then in 1940, it was greatest defenders who was second in the run for the 
renamed “Farouk el Awal” after Egypt's unpopular King African Player of the Year award in 1983, the highly 
Farouk, until they finally settled on their current name “Al controversial but legendary Hossam Hassan - Egypt's all 
Zamalek” after the Egyptian Revolution of 1952 which time international goal scorer -  who also played with Al 
ended British occupation and Farouk's reign as ruler of Ahly earlier in his career, and Farouk Gaafar – possibly 
Egypt. Zamalek's greatest ever player – a talented midfielder, 

During this period, the club experienced major who finished in the top 10 for the African Player of the 
board changes and merry-go-rounds due to financial Year award in 1975.
struggles especially with renovating their poorly- Other notable players include Shikabala - one of 
conditioned stadium – Helmi Zamora- which is currently the most gifted players to ever come out of Egypt - and 
no longer in use. However, despite the issues, Zamalek who some consider as the club's greatest player. The 
won the league title – the first under their new name – in much traveled Ahmed Hossam, popular known as Mido, 
1953, the first league held under an independent Egypt. also wore the white colors of Zamalek, as well as Amr Zaki, 
Zamalek continued to garner domestic success, their who starred in his short stint in the English Premier 

image courtesy of as roma
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League with Wigan Athletic. word exchange in a derby match last year, which led to an 
on and off-field scuffle between both sets of players, with 

Cairo Derby Zamalek fans getting into the thick of things pelting stones 
Due to their fierce competitiveness for every title, at buses outside of the stadium after the match.

class division among its supporters, history behind the Hossam Hassan, as a player who has worn both the 
establishment of both clubs, vicious attacks and chants led colors of Al Ahly and Zamalek, has been involved in quite a 
by their notorious ultra groups, political affiliations (the number of incidents involving the famous derby. But 
unpopular and deposed Mubarak family were supposedly probably his most infamous came, as a manager, in 2010. 
Zamalek supporters), added to the fact that several players After that match had ended, Hassan walked over to the Al 
have played for both clubs, makes this derby one of the Ahly supporters where he held up a Zamalek jersey, laid it 
greatest and highly-anticipated  in history, especially for down and prayed on it, in front of those who supported him 
their players, as former Zamalek star – Shikabala – when he was wearing the red of Al Ahly.
explained. Hassan's not the only player who managed to rile 
 "The derby is like a championship in itself: if you win up rival supporters. In the same match, Al Ahly star - 
it you win the biggest trophy since football started in Mohammed Barakat - after scoring an equalizer in the 
Egypt." (Interview by James Montague for The Guardian, dying seconds, Zamalek fans claim that he made a highly 
The world's most violent derby: Al Ahly v Zamalek) obscene gesture, one so offensive for us Arabs that I won't 

The first ever derby in history was a friendly held on even begin to describe, at their direction.  
February 9th, 1917 which ended 1-0 in Ahly's favor. Since Rivals unite, to end the oppressor's reign
then, the derby has been played out over 100 times, the However, despite the many differences and rivalry 
majority going to Al Ahly who've emerged victorious on 58 between these two teams, both sets of supporters united 
occasions (both official and non-official matches). Their during the Egyptian revolution in the goal of ending 
last win, on July 22nd of this year, was settled by fan Mubarak's long time, oppressive reign as ruler of Egypt. 
favorite – Mohammed Abou Trika – who's the all time Cairo Ultras of both clubs proved influential in the successful 
Derby goal scorer with 11 goals. demise of Mubarak and his family, by  using their street 

These games are regularly marred by violent off- fight tactics and other maneuvers advised by their Tunisian 
street fights between fans of the two teams, where counterparts – who also led a successful revolution 
injuries, and even deaths have been reported. Not only do themselves – to defend protestors against Mubarak's 
the fans get riled up, but also coaches and players – most loyalists and thugs, as well as leading the famous marches 
recently between Hossam Hassan (as Zamalek manager) to Tahrir Square. 
and Al Ahly manager Manuel Jose's heated argument and A Zamalek supporter explains, "Every group, 20 



each, traveled separately. On our own, it was nothing. But together 
as a group in the square we were a big power ... 10,000-15,000 The Cairo Derby has displayed both the ugly and good sides 
people fighting without any fear. The ultras were the leaders of the of both teams and their loyal followers, who've made this rivalry into 
battle. one of the fiercest ever seen in football history. I hope Egypt can get 
During the march we celebrated with each other. We were fighting back on their feet, not only for the people who've long suffered 
with Al Ahlawy (Al Ahly supporters) on the front line.” (Interview by under Mubarak, but also for us football fans, to witness and enjoy 
James Montague for CNN, Egypt's revolutionary soccer ultras: How yet another Cairo spectacle and battle between two African 
football fans toppled Mubarak) heavyweights. 

Zamalek also displayed a sign of unity and support for Al Ahly 
after the Port Said disaster, which claimed the lives of many Al Ahly 
supporters, by holding up banners remembering those who lost Twitter - @OAlmasri
their lives during matches. While some of Zamalek's staff and Website –  
players, including Hassan Shehata, visited Al Ahly players at their 
training ground, to offer their condolences and moral support. 
The incident also led to the first derby to be played behind closed 
doors, a match which Al Ahly's Barakat labeled as the “worst Cairo 
derby ever.”

http://www.o-posts.net

#FANDOM

image courtesy of gilbaltar of discuss.com.hk



#FANDOM

Di dunia tinju, publik mengenal sebuah pertarungan klasik bertajuk Negara itu adalah Zaire, yang sebelumnya (pada 1960-1965) 
Rumble In The Jungle. Pertandingan tinju yang digelar tahun 1974 bernama Kongo dan sejak 1997 berganti nama lagi menjadi 
tersebut mempertemukan dua petinju kelas berat legendaris, Republik Demokratik Kongo. Tentu orang bertanya-tanya, 
Muhammad Ali dan George Foreman. Ali saat itu berusia 32 tahun, bagaimana bisa laga itu sampai di Zaire? Dan siapakah orang yang 
sempat absen dari dunia tinju selama 3,5 tahun akibat menolak bertanggungjawab di baliknya?
wajib militer, dan dinilai orang sudah habis. Sementara itu, George 
Foreman yang lebih muda tujuh tahun merupakan juara tak Semuanya karena Joseph Desiré Mobutu, atau yang lebih dikenal 
terkalahkan kala itu. sebagai Mobutu Sese Seko. Seorang diktator yang berusaha 

membawa negaranya ke level elit dunia. Ia menggulingkan 
Laga tersebut dimenangi oleh Muhammad Ali lewat kemenangan kekuasaan Joseph Kasavubu dan Patrice Lumumba tahun 1965, 
TKO di ronde ke-8. Padahal, sepanjang laga, Foreman lebih banyak melokalkan Kongo dengan mengganti nama negaranya menjadi 
mendominasi Ali lewat pukulan-pukulan kerasnya yang terkenal itu. Zaire tahun 1971, dan berkuasa hingga ia digulingkan tahun 1997.
Namun, Ali, dengan teknik counter-attack Rope-A-Dope nya yang 
legendaris itu, berhasil membuat Foreman menghabiskan sebagian Olahraga memang menjadi salah satu instrumen penting bagi 
besar pukulannya dengan sia-sia. Ketika kondisi Foreman sudah Mobutu Sese Seko dalam usahanya memantapkan posisi sebagai 
menurun akibat stamina yang terbuang, barulah Ali melancarkan pemimpin Zaire. Ia menganggap, lewat olahraga, nama Zaire bisa 
serangan kupu-kupu dan lebahnya itu. Hasilnya, Foreman terangkat di pergaulan antarnegara dan nama baik Zaire di 
tersungkur, dan Ali berhasil menjadi juara dunia kelas berat lagi. masyarakat internasional akan mampu membawa stabilitas bagi 

kekuasaannya di negara tersebut. Membawa laga Ali kontra 
Foreman ke Kinshasa (lewat promotor Don King yang saat itu 
kebingungan mencari investor) menjadi salah satu 'prestasi 
terhebat' Mobutu Sese Seko.

Selain tinju, sepak bola juga tidak luput dari perhatian Sese Seko. 
Olahraga satu ini bahkan menjadi fokus utama kebijakan mercusuar 

Sulit dipercaya bahwa laga sebesar itu digelar di sebuah negara sub- Sese Seko. Ia sadar betul bahwa sepak bola adalah olahraga yang 
Sahara Afrika yang miskin dan lebih dikenal dengan konfliknya. paling mendapat sorotan di dunia. Ia berkeinginan agar tim nasional 

. “..Mobutu Sese Seko sadar betul bahwa sepak bola 
adalah olahraga yang paling mendapat sorotan di dunia. 
Ia berkeinginan agar tim nasional Zaire mampu 
menembus putaran final Piala Dunia..”

Lawakan Satir Untuk Sang Despot, Mobutu Sese Seko
Oleh : Yoga Cholandha
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Zaire dapat berprestasi di tingkat benua dan mampu menembus komposisi tim. Ketika Afrikanisasi Zaire mulai pada 1971, unsur 
putaran final Piala Dunia. Prestasi sepak bola yang bagus juga asing dihilangkan dari sepak bola Zaire. Para Belgicains dan pemain-
diharapkannya mampu membawa dampak positif ke mantan pemain yang bermain di luar negeri lainnya dilarang memperkuat 
negara jajahan Belgia yang tak henti dirundung konflik ini. tim. Kemudian, para investor asing juga dilarang berkecimpung di 

sepak bola. Namun, hal ini tidak berlaku untuk pelatih, karena pada 
Sedikit banyak, Sese Seko terinspirasi dari keberhasilan Presiden masa ini, rezim Sese Seko menunjuk rival abadi Lev Yashin asal 
Ghana Kwame Nkrumah yang popularitasnya meningkat drastis usai Yugoslavia, Blagoje Vidinic untuk menggantikan Csanadi.
negaranya memenangi African Cup of Nations (AFCON) 1963 & 
1965. Ghana menjadi kekuatan utama sepak bola Afrika pada saat Komposisi lokal ini ternyata masih sanggup bersaing. Walaupun 
itu. Inspirasi ini tidak serta merta datang. Sebuah tamparan keras gagal mempertahankan gelar juara AFCON dan lolos ke Piala Dunia 
dibutuhkan untuk menyadarkan Sese Seko bahwa negaranya tidak 1970 serta terhenti di semifinal AFCON 1972, tim ini tetap menjadi 
bisa bermain sepak bola sebaik Ghana. Dalam sebuah pertandingan tim teras Afrika yang disegani. Pada masa ini, klub asal Kinshasa, AS 
persahabatan di Kinshasa tahun 1965, Zaire dikalahkan oleh Ghana Vita yang merupakan rival berat TP Mazembe mampu 
dengan skor telak 0-3. mengembalikan trofi Piala Champions Afrika ke Zaire pada tahun 

1973. Sebuah era emas persepakbolaan bagi negara yang terhitung 
masih muda kala itu.

Akhirnya, tahun 1974 yang bersejarah pun tiba. Tahun ini adalah 
tahun di mana Zaire meraih puncak prestasi persepakbolaan 
mereka. Mereka berjaya di AFCON setelah mengalahkan Zambia 2-

Kekalahan dari Ghana tersebut dianggap Sese Seko sebagai 0. Akan tetapi, cerita terhebat mereka pada tahun ini adalah ketika 
penghinaan pribadi terhadap dirinya. Mulai dari situ, ia mereka berhasil berkiprah di Piala Dunia. Zaire menjadi negara sub-
memutuskan untuk memanggil para Belgicains kembali Sahara pertama (dan terakhir, setidaknya sampai Piala Dunia 2010 
memperkuat Zaire. Belgicains adalah sebutan bagi para pemain silam) yang lolos ke Piala Dunia. Selain itu, mereka juga menjadi 
kelahiran Zaire yang beremigrasi ke Belgia dan bermain sepak bola pionir negara Afrika berpenduduk kulit hitam yang berlaga di Piala 
profesional di sana. Para Belgicains ini sudah meninggalkan Zaire Dunia.
sejak dekade 1950-an. Selain memanggil para Belgicains, rezim Sese 
Seko juga menunjuk Ferenc Csanadi, seorang Hungaria, sebagai Lolosnya Zaire tidak didapat dengan mudah. Mereka berulangkali 
pelatih. Akhirnya, dengan bantuan para legiun 'impor' ini, Zaire tampil buruk dan tidak meyakinkan. Kekurangan terbesar mereka 
berhasil meraih trofi AFCON 1968 setelah mengalahkan Ghana 1-0 adalah buruknya koordinasi di lini tengah dan belakang. Saat 
di final. Selain berjaya di level timnas, Zaire juga berjaya di level klub. menyingkirkan Maroko di play-off pun, Zaire tidak tampil 
Wakil mereka, TP Mazembe (lawan Internazionale di final Piala sebagaimana tim yang layak lolos. Tetapi, apapun itu, Zaire lah yang 
Dunia Antarklub 2010) berhasil menjuarai Liga Champions Afrika akhirnya melenggang walaupun mereka tidak tahu apa yang akan 
dua musim berturut-turut pada tahun 1967 dan 1968. mereka hadapi di Piala Dunia.

Kesuksesan ini terus berlanjut, meskipun ketika memasuki dekade Prestasi ini jelas membanggakan bagi  Mobutu Sese Seko. Layaknya 
1970-an, rezim Sese Seko mengubah kebijakannya mengenai seorang ayah yang gembira karena anaknya meraih ranking satu di 

“..apabila di pertandingan terakhir kontra Brasil mereka 
kalah dengan marjin empat gol, mereka tidak akan bisa 
kembali ke Zaire..”
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sekolah, Sese Seko menjanjikan berbagai hadiah untuk anggota Bwanga. Selain itu, status sebagai jawara Afrika seharusnya mampu setelah digelontor sembilan gol oleh pasukan Yugoslavia tanpa 
skuat yang meloloskan Zaire ke Jerman Barat 1974. Mobil dan menjadi modal berharga bagi Zaire untuk bersaing dengan jagoan- mampu membalas sekalipun. Skor 9-0 jelas bukan merupakan hal 
rumah mewah menjadi hadiah utama kala itu. Bonus uang dalam jagoan Eropa dan Amerika Selatan itu. Tetapi, ternyata itu semua normal di turnamen sekelas Piala Dunia. Apalagi, lini belakang Zaire 
jumlah besar juga dijanjikan apabila mereka sanggup tampil bagus tidak dianggap oleh para calon lawannya. Manajer Skotlandia, dikomando oleh Bwanga yang disebut Pele sebagai salah satu 
di Piala Dunia. Willie Ormond bahkan mengatakan bahwa jika mereka gagal pesepakbola paling berbakat di eranya. Pertandingan ini membuka 

mengalahkan Zaire, mereka akan langsung pulang. secara terang-terangan borok sepak bola dan pemerintah Zaire di 
Sayangnya, inilah momen di mana (meminjam istilah Chuck bawah Sese Seko.
Palaniuk di novel Fight Club) Kehancuran Total yang tak diharapkan 
itu akan segera dimulai. Usut punya usut, para pemain Zaire bermain setengah hati lantaran 

mereka mendengar bahwa uang bonus mereka telah dikorupsi oleh 
Dalam undian, Zaire ditempatkan satu grup di Grup 2 bersama tiga para kerabat dan kroni Mobutu Sese Seko. Bahwa mereka akan 
kekuatan mapan sepak bola dunia, yakni Brasil, Yugoslavia, dan kembali ke Zaire tanpa penghargaan yang layak, adalah hal yang 
Skotlandia. Brasil adalah juara bertahan. Tidak ada yang meragukan Benar saja. Di pertemuan pertama kontra Skotlandia, Zaire takluk 0- membuat mereka tampil luar biasa buruk. Kontroversi lain adalah 
kualitas mereka kala itu. Diperkuat bintang-bintang seperti Roberto 2. Sebenarnya, di awal-awal pertandingan, barisan penyerangan ketika pelatih Vidinic mengganti Kazidi dengan penjaga gawang 
Rivelino dan Jairzinho, Brasil datang sebagai salah satu unggulan. Zaire yang dipimpin Ndaye dan Adelard Mayanga mampu cadangan Dimbi Tubilandu setelah Kazidi kebobolan tiga gol di 
Kemudian, Yugoslavia. Tim ini adalah Brasil-nya Eropa. Bakat-bakat merepotkan Skotlandia. Namun, semuanya tidak bertahan lama babak pertama. Beberapa sumber mengatakan bahwa Tubilandu 
alami anggota tim Yugoslavia tidak perlu diragukan lagi. Dipimpin karena Skotlandia segera menunjukkan 'senioritasnya' atas Zaire dimainkan Vidinic atas pesanan seorang pejabat teras Zaire yang 
Dragan Dzajic, Yugoslavia siap menjadi tim kuda hitam. Terakhir, dengan mengambilalih permainan. Zaire perlu berterimakasih merupakan kawan dekat Tubilandu.
Skotlandia. Barisan bintang-bintang Britania seperti Kenny Dalglish, kepada penjaga gawang mereka, Robert Kazidi yang tampil heroik 
Billy Bremner, dan Denis Law di kubu Skotlandia membuat tim ini dan mampu mencegah timnya kebobolan lebih dari dua gol. Zaire Kekalahan memalukan ini membuat pemerintah Zaire murka. Para 
tidak layak dipandang sebelah mata. kalah, tetapi penampilan mereka jauh dari kata memalukan. pengawal Mobutu Sese Seko yang mendampingi tim ke Jerman 

Barat kemudian mengultimatum anggota tim bahwa apabila di 
Zaire sebetulnya tidak jelek-jelek amat. Mereka punya pemain Petaka benar-benar terjadi di pertandingan kedua melawan pertandingan terakhir kontra Brasil mereka kalah dengan marjin 
terbaik Afrika 1973 di skuat mereka. Ia adalah kapten Tshimen Yugoslavia. Di pertandingan ini, Zaire benar-benar luluh lantak empat gol, mereka tidak akan bisa kembali ke Zaire. Konon, para 

“..Tiba-tiba dari arah pagar betis Zaire, seorang pemain 
bernama Mwepu Ilunga berlari mendekati bola dan 
menendang bola sejauh 60 yard... Semua terdiam..”
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pengawal ini juga turut mengorupsi uang jatah bonus para pemain. Semua terdiam.. pribadinya bahwa sepak bola Zaire di era Mobutu Sese Seko 
merupakan contoh paling banal dari sepak bola di negara post-

Mendengar ancaman demikian, siapa yang tidak gentar? Tim Di tengah aksinya tersebut, Ilunga melontarkan sumpah serapah kolonial Afrika. Ciri utamanya adalah intervensi negara yang 
dipenuhi kecemasan kala itu. Situasinya mirip dengan Italia di era kepada pemain Brasil yang tidak mengerti apa-apa. Kartu kuning kelewat batas. Penyebabnya adalah kontradiksi antara hasrat untuk 
Mussolini dan Kolombia di 1994. Kondisi dalam negeri mereka sama pun diberikan wasit kepada Ilunga karena dianggap membuang- berprestasi dengan kekurangan di bidang infrastruktur dan 
sekali tidak kondusif dan cenderung membahayakan. Pikiran para buang waktu. Inilah puncak Kehancuran Total yang dialami Zaire di finansial. Hal ini, lanjut Dubois, adalah celah utama bagi intervensi 
pemain dan ofisial tidak tenang karena mengkhawatirkan Piala Dunia 1974. Sebuah momen satir yang mungkin tak ada yang tak terhindarkan.
keselamatan keluarga mereka di kampung halaman. Hingga bandingannya. Semua orang yang menyaksikan rekaman aksi 
akhirnya, hari penghakiman tiba. tersebut lewat YouTube dapat dipastikan akan  merayakan Akhirnya, selepas Piala Dunia 1974, prestasi sepak bola Zaire turun 

'kebodohan' tersebut dengan tawa yang meriah. Akan tetapi, gelak drastis. Mereka gagal lolos ke Olimpiade Montreal 1976, tersingkir 
Menghadapi juara bertahan di tengah situasi penuh ancaman tawa tersebut akan sontak berubah menjadi senyum getir ketika di babak pertama AFCON 1976 dan menarik diri dari kualifikasi Piala 
seperti itu jelas merupakan sebuah mimpi buruk yang tak ingin mengetahui cerita di baliknya. Dunia 1978 lantaran rezim Sese Seko tak lagi percaya terhadap 
dihadapi oleh siapapun. Zaire tidak boleh kalah lebih dari tiga gol, kualitas persepakbolaan negaranya. Lama sekali nama Zaire tak 
sementara Brasil butuh poin dan gol untuk memastikan lolos dari Oleh sebagian besar orang, aksi Ilunga tersebut dianggap sebagai terdengar berprestasi sampai akhirnya TP Mazembe mengejutkan 
fase grup yang ketat ini. Hasil akhir menunjukkan kemenangan sebuah kegagalan Afrika dalam memahami aturan sepak bola. dunia pada 2010.
Brasil dengan skor 3-0. Akan tetapi, hasil akhir tersebut akan Namun, dalam wawancara dengan BBC tahun 2002, Ilunga dengan 
terdengar irelevan jika dibandingkan dengan momen hebat yang tegas mengatakan bahwa ia mengerti betul aturan sepak bola. Ia Piala Dunia 1974 memang menyimpan banyak cerita menarik. 
tercipta di pertandingan tersebut. bahkan mengatakan bahwa tidak mungkin tim yang menjuarai dua Mulai dari totaal voetbal Belanda, kelolosan pertama empat negara 

turnamen level benua tidak mengerti aturan sepak bola. Ia ke Piala Dunia (Zaire, Haiti, Jerman Timur, dan Australia), sampai 
Memasuki menit ke-85, Brasil yang sudah unggul 3-0 mendapat melakukannya karena ia memang ingin mengulur waktu dan pertandingan reuni Jerman Barat dan Jerman Timur. Akan tetapi, 
hadiah tendangan bebas di dekat kotak penalti Zaire. Rivelino, mencegah Brasil mencetak gol tambahan. Dalam wawancara ini momen terhebat sekaligus paling menyayat hati akan tetap menjadi 
spesialis bola-bola mati Brasil sedang mengambil ancang-ancang juga, Ilunga membongkar semua kebusukan rezim Mobutu Sese milik Mwepu Ilunga sebagai simbol jeritan hati mereka yang hidup 
dan menunggu peluit wasit dibunyikan. Tiba-tiba dari arah pagar Seko dalam kaitannya dengan sepak bola, termasuk soal korupsi di bawah pemerintahan kleptokrasi otoriarian. Biarlah ini menjadi 
betis Zaire, seorang pemain bernama Mwepu Ilunga berlari uang bonus. pelajaran dan semoga kita tak lagi menemukan bahan tertawaan 
mendekati bola dan menendang bola sejauh 60 yard. seburuk ini lagi sampai kapanpun.

Seorang ahli sejarah dari Universitas Duke di Amerika Serikat, 
Laurent Dubois menuliskan dalam esai yang dimuat di situs 
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Dapatkah teman-teman menemukan kesamaan Perubahan Jantung Pada Atlet

diantara nama-nama yang saya sebutkan berikut, Miklos Sebelum membicarakan SCA lebih jauh, ada baiknya 

Feher (Benfica), Marc-Vivien Foe (Kamerun), Antonio Puerta kita memahami tentang perubahan–perubahan yang terjadi 

(Sevilla), Daniel Jarque (Espanyol) dan Phill O'Donnel pada tubuh, khususnya jantung seorang olahagawan 

(Motherwell)? Saya percaya pembaca semuanya tahu, profesional dibanding non-olahragawan. Adalah seorang S. 

mereka adalah pemain sepak bola yang berusia relatif muda Henschen, dokter yang pertama kali menemukan perbedaan 

dan berada dalam kondisi yang sehat sebelum bertanding, ini pada atlet ski. Pada tahun 1899 dengan pemeriksaan 

namun mengalami tragedi berupa serangan jantung, atau sederhana ia mampu menyimpulkan bahwa seorang 

dalam istilah kedokteran disebut dengan Sudden Cardiac olahragawan memiliki otot jantung yang lebih tebal daripada  

Arrest (SCA), di lapangan. Malangnya lagi lima orang ini, dan mereka yang tidak berprofesi sebagai olahragawan. 

banyak nama-nama lain yang tidak disebutkan, gagal Penebalan otot jantung ini diakibatkan oleh 

diselamatkan sehingga akhirnya meninggal. endurance training yang dilakukan oleh atlet tersebut untuk 

Terkait permasalahan tersebut, para ahli kesehatan meningkatkan stamina. Penebalan ini membawa 

bertanya–tanya, mengapa seorang pemain sepak bola yang konsekuensi positif berupa meningkatnya kekuatan 

berusia muda, terlatih, memiliki kondisi yang prima sampai kontraksi otot jantung, karena kontraksinya yang lebih kuat, 

dengan sebelum pertandingan, kemudian bisa kolaps di denyut jantung olahragawan cenderung lebih rendah < 

lapangan dan berakhir tragis, meninggal dunia? Data yang 60x/menit yang dikenal dengan istilah bradycardia. 

mendukung tentang ini memang tidak ada, namun Normalnya denyut jantung berada pada kisaran 60-

penelitian Van Camp dan timnya pada tahun 1995 berjudul 100x/menit dan kalau tidak percaya silahkan hitung denyut 

Nontraumatic sports death in High School and College nadi Anda.

Athlete menyebutkan ada sekitar 165.000 sampai dengan Penebalan jantung pada atlet ini telah diteliti lebih 

1.200.000 atlet yang meninggal pertahun akibat SCA. jauh oleh Barry J Maron, dalam publikasinya berjudul The 

Walaupun data ini usang, telah berusia 17 tahun, namun Heart of Trained Athlete yang mengomparasi ukuran jantung 

tidak ada keraguan bahwa SCA ini adalah penyebab utama olahragawan dari berbagai cabang. Hasilnya, pembesaran 

kematian pada atlet di usia muda ketika bertanding ataupun jantung pada pemain sepak bola masih berada dibawah atlet 

berlatih. lain seperti sepeda balap, renang, marathon, seperti yang 

Bagaimana Kesehatan Mengubah Sepak Bola

Oleh Agi Ramadhani 
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ditunjukkan oleh diagram di atas persentase sekitar 26%, seperti yang ditunjukkan oleh diagram atlet memiliki mutasi genetis yang mengakibatkan HCM, disertai 

berikut ini: dengan adanya endurance training yang memperbesar jantung 

Walaupun secara ukuran dan kinerja fisiologis berbeda dengan itu sendiri seperti yang telah dijelaskan, mereka menjadi sangat 

populasi non-olahragawan, hal ini bukanlah sebuah masalah, beresiko untuk mengalami SCA. Malangnya, HCM tidak akan 

tetapi justru merupakan hal yang positif untuk kesehatan. bermanifestasi apa–apa terhadap diri seseorang sampai ia 

Pada tahun 2009, sebuah penelitian yang berjudul mengalami SCA yang mematikan itu.

Football Stadium Defibrilator for Cardiac Arrest yang dilakukan Lebih jauh membahas SCA, Penelitian Drezner dan 

oleh Thiene G., mempublikasi penyebab utama SCA pada atlet, rekannya berjudul Sudden Cardiac Arrest in Intercolligiate 

yaitu Hyperthrophic Cardiomyopathy, sering disingkat HCM. HCM athletes: detailed analysis and outcomes of resuscitation in nine 

ini merupakan  kondisi dimana otot–otot jantung mengalami case menyebutkan hanya 7 dari 9 atlet yang mengalami SCA 

pembesaran, tetapi tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. dilakukan defibrilasi (semacam terapi kejut listrik) dalam waktu 

Dan juga Commotio Cordis, yakni terjadinya benturan di area yang 3.1 menit pasca kejadian. Hasilnya, hanya 1 dari 7 yang bisa 

spesifik pada jantung sehingga mengganggu kerja jantung. Dua bertahan hidup. Dari penelitian ini dapat kita simpulkan bahwa 

penyebab ini terutama terjadi pada atlet dengan usia <35 tahun. Kepercayaan para ahli sekarang ini menyimpulkan bahwa batas antara hidup dan mati seorang atlet hanya berada pada 

Khusus untuk HCM, ia adalah penyebab terbesar dengan HCM diakibatkan oleh mutasi genetik. Sehingga apabila seorang hitungan menit sampai dengan pertolongan datang. Penelitian 

image courtesy of as roma
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lain oleh Link MS pada tahun 2003 berjudul Automated External virus tertentu yang apabila menginfeksi hanya bermanifestasi 

Defibrilator arrythmia detection in a model of Cardiac arrest due sebagai demam, namun jangan salah, ia bisa menyebabkan 

to commotio cordis menyebutkan persentase keselamatan kerusakan pada otot jantung.

binatang yang “sengaja” dibuat mengalami SCA mencapai 100% Berkat perbaikan–perbaikan pada sistem pertolongan 

dan 92% jika dilakukan terapi kejut listrik dalam 1-2 menit. inilah, selain banyak faktor lain tentunya, Fabrice Muamba, eks 

pemain Tottenham Hotspur yang mengalami SCA di lapangan 

Pengaruh Kesehatan Pada Peraturan Sepak Bola dapat diselamatkan. Dari rentetan kejadian ini, penulis 

Mengenai data–data yang diperoleh dari penelitian di menyadari bahwa sepak bola telah sangat diperhatikan, tidak 

atas, kemudian banyak pihak mengusulkan adanya perubahan hanya dari perspektif ekonomi, namun juga kesehatan.

terkait Law of the Games yang diberlakukan FIFA, seperti Faktor lain yang tadi disebut menyelamatkan Fabrice 

Kewajiban menyediakan Defibrilator (alat terapi kejut listrik) Muamba adalah keberadaan seorang konsultan penyakit 

yang terjangkau dalam waktu 3-5 menit. Kemudian juga, jantung bernama dr. Andrew Deaner yang ternyata merupakan 

membolehkan tim medis masuk ke lapangan jika melihat seorang fans Tottenham Hotspurs dan kebetulan sedang 

seorang pemain kolaps, dengan atau tanpa persetujuan wasit menonton partai Tottenham Hotspur vs Bolton Wanderers itu. 

utama, tetapi harus diketahui oleh ofisial ke 4 pertandingan, Dr. Deaner, ternyata lebih dari seorang dokter. Ia merupakan 

sampai terbukti pemain yang bersangkutan tidak mengalami sekretaris dari Cardiology Council of the Royal Society of 

SCA. Untuk poin kedua, terlebih apabila pemain tersebut Medicine, semacam pejabat di asosiasi perkumpulan dokter 

terlihat mengalami kejang, sesuatu yang dialami oleh lebih dari jantung Inggris. Hal ini juga merupakan bukti bahwa sepak bola 

50%  penderita SCA. Tidak hanya sebatas pemberlakuan aturan telah dinikmati oleh berbagai macam lapisan masyarakat.

seperti di atas, FIFA juga menghimbau agar para pemain 

melakukan pengecekan kondisi jantung secara reguler dengan @agiramadhani

mengunjungi dokter sebagai langkah pencegahan. Pengecekan 

ini meliputi pemeriksaan fungsi dan morfologi (bentuk) dari 

jantung. Selain itu FIFA juga menghimbau agar pemain tidak 

memaksakan diri untuk bermain jika sedang berada pada 

kondisi sakit demam, karena menurut mereka ada beberapa 
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Hari Sabtu malam, 8 Oktober 2011, Stadion Mbombela South Africa Broadcasting Corporation (SABC, media besar di mafia atau bandar judi besar yang tiba–tiba mengubah 
gegap gempita. Stadion yang menjadi salah satu venue Piala Dunia Afrika Selatan), dan berbagai media lainnya mengumumkan bahwa keberhasilan Afrika Selatan menjadi kekecewaan nasional. Itu 
2010 ini menjadi tempat dihelatnya laga antara Afrika Selatan timnas Afrika Selatan lolos ke Piala Afrika 2012. Bahkan presiden semua benar, hanya Afrika Selatan sendirilah yang bersalah karena 
melawan Sierra Leone. Laga berkesudahan imbang tanpa gol. SAFA, Kirsten Nematandani pun langsung mengucapkan selamat tak memahami aturan turnamen secara benar. Mereka salah 
Selepas wasit meniup peluit tanda berakhirnya pertandingan, para pada tim nasional atas keberhasilan mereka lolos ke putaran final memahami peraturan atau malas membaca dengan cermat 
pemain Bafana Bafana bersorak gembira dan langsung Piala Afrika 2012. Prestasi yang patut dibanggakan setelah peraturan yang mengatur siapa yang berhak lolos ke putaran final 
menghambur mendekati penonton yang juga berteriak riang keberhasilan negeri Nelson Mandela ini menggelar Piala Dunia Piala Afrika yang digelar di dua negara, Guinea-Ekuatorial dan 
gembira. pertama di benua Afrika. Jalan–jalan utama di kota besar seperti Gabon pada 21 Januari hingga 12 Februari 2012.

Pemain inti maupun cadangan beserta ofisial tim Johannesburg, Cape Town, Pretoria, dan lainnya dipenuhi warga 
melakukan selebrasi memutari lapangan untuk menyampaikan yang bernyanyi sembari menari–nari merayakan keberhasilan. Kesalahan Memahami Aturan
salam kepada fans. Mereka sedang berbahagia lantaran berhasil Namun, semua itu tak berlangsung lama. Belum sampai Afrika Selatan tidak bisa melaju ke putaran final Piala Afrika 
lolos ke Piala Afrika 2012. Suporter yang memadati stadion pun masyarakat lelah berpesta, kabar buruk menghampiri. Afrika bukan lantaran mereka tak memiliki skuat yang kompetitif. Mereka 
bernyanyi dan menari memberi sambutan pada kerja keras Selatan dinyatakan tidak lolos ke putaran final Piala Afrika 2012 dan sejatinya adalah salah satu kekuatan utama sepak bola di Afrika. 
pahlawan mereka. Niger sebagai juara grup lah yang berhak lolos ke grup G.  Tidak ada Kegagalan mereka karena kecerobohan dan kebodohan untuk 

Suka cita di stadion menjalar ke jalanan selepas ada yang salah dengan keputusan tersebut karena berdasarkan hasil memahami aturan yang berlaku. Dan sayangnya ini tidak hanya 
pengumuman dari South African Football Association (SAFA), yang ada dan sesuai peraturan yang telah ditetapkan. Tidak ada dilakukan oleh seorang dua orang tetapi oleh negara secara 

Kisah Tragis Afrika Selatan
oleh : Sirajudin Hasbi 
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keseluruhan. SAFA, sebagai federasi sepak bola, skuat timnas, media, lolos sebagai runner-up terbaik sulit karena kemungkinan besar 
hingga masyarakat sama–sama tidak tahu benar tentang regulasi posisi itu akan dimiliki Libya dan Sudan yang punya poin lebih baik 
yang berlaku yang menentukan persyaratan lolos kualifikasi. dan memang akhirnya Libya beserta Sudan yang lolos dengan skema 

Semua bermula ketika Afrika Selatan bersama dengan runner-up terbaik.
seluruh peserta kualifikasi Piala Afrika akan melakoni pertandingan Pertandingan di stadion Mbombela, Nelspruit, berjalan 
terakhir yang digelar di minggu kedua Oktober 2011. Afrika Selatan cukup seru dan Afrika Selatan mendominasi walaupun masih belum 
tergabung ke dalam grup G yang juga dihuni Niger, Sierra Leone, dan bisa mencetak gol. Memasuki menit 75, drama kecerobohan dimulai. 
juara bertahan Mesir. Saat pertandingan masih imbang 0 – 0, ada berita yang tersiar kalau 

Kualifikasi Piala Afrika sendiri dibagi ke dalam 11 grup dengan pertandingan di Cairo International Stadium sementara Niger 
masing–masing grup dihuni oleh empat negara. Setiap juara grup tertinggal 0 – 3 dari tuan rumah.
otomatis lolos ke putaran final. Dua tuan rumah, Guinea-Ekuatorial Penonton yang berada di stadion langsung bersorak. Timnas 
dan Gabon, otomatis lolos. Ketigabelas peserta tersebut ditambah Afrika Selatan juga nampak lebih tenang. Di benak mereka, terbersit 
dengan dua runner-up terbaik dan runner up grup K. Grup K pemikiran bahwa jika berhasil bermain imbang mereka sudah pasti 
memperoleh keistimewaan karena dihuni oleh lima negara. lolos. Keunggulan selisih gol mereka lebih baik dibanding Niger dan 
Sebelumnya grup K hanya berisi empat negara, yaitu Botswana, Sierra Leone sehingga mereka yang akan mewakili grup G. Afrika 
Tunisia, Malawi, dan Chad. Tetapi, kemudian Togo yang memperoleh Selatan +2, Sierra Leone tetap 0, dan Niger menjadi -2.
sanksi tidak bisa mengikuti Piala Afrika dalam dua edisi setelah Di sisa pertandingan Afrika Selatan lebih memilih bermain 
mereka mengundurkan diri saat Piala Afrika 2010 berlangsung akibat aman. Pitso Mosimane, pelatih Afrika Selatan mengubah taktik 
serangan terhadap bus timnas di Angola oleh sekelompok teroris. permainan menjadi lebih bertahan dan tidak lagi menggebu – gebu 
Dengan format ini, Afrika Selatan bisa lolos jika juara grup atau mencetak gol. Dan akhirnya, mereka memperoleh apa yang mereka 
termasuk salah satu runner up terbaik. inginkan. Bermain imbang tanpa gol melawan Sierra Leone. Pesta 

Sebelum pertandingan terakhir Afrika Selatan berada di pun dimulai.
posisi kedua. Berikut tabel grup G. Namun, seperti yang sudah diceritakan di awal kalau itu 

hanya pesta yang semu. Tidak ada keberhasilan yang mereka peroleh 
selain hanya bermain imbang tanpa gol karena Niger lah yang 
akhirnya melaju ke putaran final Piala Afrika. SAFA dan seluruh 
official timnas memahami kalau Confederation of African Football 
(CAF) menggunakan aturan selisih gol (goal difference). Padahal, CAF 
merujuk pada aturan head-to-head, seperti yang digunakan UEFA, 
untuk menentukan tim pemenang jika terjadi situasi dimana poin 

Dengan posisi seperti di atas, Mesir dipastikan tidak lolos. sama. Hal yang sama juga digunakan dalam aturan Piala AFF 2012 
Diantara tiga tim yang berpotensi lolos itu Niger paling berpeluang lalu.
lolos karena di pertemuan terakhir mereka tinggal bertamu ke juru Berikut tabel akhir Grup G dengan tiga tim yang memiliki nilai 
kunci, Mesir. Afrika Selatan dan Sierra Leone berpeluang lolos sama :
dengan syarat harus menang dan Niger tidak bisa menang. Di partai 
terakhir mereka harus saling bunuh dan Afrika Selatan lebih 
berpeluang karena tampil di hadapan publik sendiri. Skema untuk 

 Team GF GA GD Points 

1 Niger 6 5 +1 9 

2 Afrika Selatan 4 2 +2 8 

3 Sierra Leone 5 5 0 8 

4 Mesir 2 5 -3 2 

 

 Team W D L GF GA GD Points 

1 Niger 3 0 3 6 8 -2 9 

2 Afrika Selatan 2 3 1 4 2 +2 9 

3 Sierra Leone 2 3 1 5 5 0 9 

4 Mesir 1 2 3 5 5 0 5 
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surat komplain ke CAF. “Kami tidak puas dengan keputusan ini, 
Dirangking berdasarkan head-to-head untuk menjelaskan CEO kami telah menulis surat kepada CAF dan kami ingin terlibat Gabriele Marcotti, dalam kolomnya di Wall Street Journal 
mengapa Niger yang berhak mewakili Grup G. lebih lanjut. Sepanjang yang kami tahu, aturan selisih gol menganalisis kegagalan empat negara besar tersebut lolos ke 

seharusnya menjadi kriteria pertama,” kata Mandla “Shoes” Piala Afrika sebagai sinyal bergesernya pendulum kekuatan sepak 
Mazibuko. Di sini semakin menegaskan kalau Afrika Selatan tidak bola di Afrika yang boleh jadi juga terjadi di belahan dunia lainnya. 
memahami aturan yang berlaku. Mereka juga tidak berusaha Ini juga jadi sinyal kalau perkembangan sepak bola di Afrika 
untuk mencari tahu dan memperbaharui informasi bahwa yang semakin merata. Atau bisa saja ini hanya kebetulan semata kalau 
dipergunakan adalah head-to-head, bukan selisih gol. tim underdog bisa membalikkan prediksi para pengamat sepak 

Dengan kenyataan seperti itu jelas segenap warga Afrika Selatan bola.
kaget. Semua pihak jelas kaget dengan hal ini, termasuk pelatih Indikasi Bergesernya Kekuatan Sepak Bola Afrika?
timnas Afrika Selatan Pitso Mosimane. Pitso berujar, “Apakah Sebagai hiburan, Afrika Selatan bukan satu–satunya tim besar Bagaimanapun, kegagalan Afrika Selatan adalah yang paling 
Anda pikir, saya tetap tidak akan memainkan penyerang kami yang tidak bisa berlaga di Piala Afrika 2012. Juara bertahan Mesir, menggelikan karena kesalahan elementer lah yang membuat 
Lehlohonolo Majoro dan membiarkannya duduk di bench, serta Kamerun sang pemegang rekor empat kali juara Piala Afrika, dan mereka tersisih. Di tahun 2013 inilah saat yang tepat bagi mereka 
lebih memilih memainkan seorang gelandang andai saya tahu Nigeria, salah satu tim kuat di Afrika pun gagal lolos. Dari enam untuk membayar tuntas kecerobohan mereka dengan gelar juara 
kami membutuhkan satu gol kemenangan ?” Pitso Mosimane negara yang mewakili Afrika di Piala Dunia 2010 lalu, hanya Ghana Piala Afrika yang dihelat di tanah sendiri. Setelah adanya 
mengakui bahwa setelah tahu Niger tertinggal tiga gol, dirinya dan Pantai Gading yang mampu bermain di putaran final Piala perubahan dan penyesuaian dengan kalender turnamen UEFA 
mengubah taktif menjadi lebih defensif karena dikiranya dengan Afrika. Itupun mereka gagal menjadi juara karena Pantai Gading dan FIFA, Piala Afrika akan digelar setiap tahun ganjil, namun 
hasil imbang mereka sudah bisa melaju ke putaran final. hanya berada di posisi kedua setelah kalah adu penalti 7 – 8 dari tetap setiap dua tahun sekali.

Zambia dan Ghana harus puas di peringkat empat setelah 
Kecerobohan SAFA tidak hanya berhenti disitu. Mereka mengirim dikandaskan Mali dengan dua gol tanpa balas. @hasbisy

source: xtratime.org

 Team W D L GF GA GD Points 

1 Niger 2 0 2 5 5 0 6 

2 Afrika Selatan 1 2 1 3 2 +1 5 

3 Sierra Leone 1 2 1 2 3 -1 5 
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Pada tahun 1998, seorang pria Amerika Serikat berusia 35 Dalam perjalanannya tersebut, Bellamy menemukan kenyataan 
tahun melakukan perjalanan ke Uganda untuk menyelesaikan bahwa Sierra Leone adalah sebuah negeri yang sangat indah, namun 
sebuah proyek pembangunan. Namanya Sam Childers. Pada waktu keindahan tersebut tidak termanifestasikan ke dalam kehidupan 
itu, ia adalah seorang kontraktor bangunan berpenghasilan bagus. sosial masyarakat. Struktur masyarakat Sierra Leone hancur lebur 
Akan tetapi, sebelum 'menemukan Tuhan' pada tahun 1992, ia akibat perang saudara. Dan seperti wilayah pasca-perang lainnya, 
adalah seorang anggota geng Harley Davidson yang mencari nafkah korban terparah dari hancurnya struktur ini adalah anak-anak.
dengan cara mengedarkan narkotika. Harapan nyaris sirna di bumi Sierra Leone. Nama ibu kota 

Perjalanan ke Uganda ini ternyata membawa perubahan mereka, Freetown, seakan-akan hanya tinggal nama. Walaupun kata 
drastis dalam hidup Childers. Ketika ia sedang berjalan-jalan orang nama adalah doa, tetapi tampaknya doa tersebut tidak 
melewati perbatasan Sudan, ia menemukan mayat anak kecil yang terkabul entah karena apa. Di kondisi ini, batin Bellamy tergerak 
hancur tubuhnya akibat terkena ranjau. Uganda sendiri berbatasan untuk melakukan sesuatu. Ia ingin agar anak-anak di Sierra Leone 
langsung dengan Sudan bagian selatan (sekarang sudah menjadi dapat berkembang sebagaimana mestinya. Ia juga berharap agar 
negara merdeka) yang ketika itu masih dilanda perang saudara. kehidupan yang lebih baik bagi anak-anak ini dapat menjadi fondasi 

Menyaksikan pemandangan tersebut, Childers yang juga bagi Sierra Leone baru kelak.
sudah menjadi seorang pendeta kala itu (ia mendirikan gereja Sebagai negara yang kaya akan sumber daya tambang 
sendiri), bersumpah kepada Tuhan bahwa ia akan melakukan berlian, kehidupan rakyat Sierra Leone memang jauh dari kata 
apapun untuk memperbaiki nasib anak-anak di Sudan. Mulai dari sejahtera. Perang saudara dua puluh tahun silam masih menyisakan 
situlah, ia memutuskan untuk mendirikan Angels of East Africa, residu yang tidak mudah dihilangkan. 70% rakyat Sierra Leone masih 
organisasi yang menjadi sarana baginya memenuhi janji kepada hidup dalam kemiskinan. Dalam kemiskinan tersebut, akses 
Tuhan. terhadap kebutuhan-kebutuhan dasar pun masih sulit diperoleh.

Satu dekade kemudian, tepatnya pada 2007, seorang pria Bagi Bellamy, perjalanan ke Sierra Leone seperti 
asal Wales mengalami perjalanan spiritual yang sama. Pria tersebut mengembalikannya ke masa kecilnya dulu di mana anak-anak belum 
mengunjungi sahabat karibnya yang sedang mengerjakan proyek tercemari oleh mainan elektronik. Di kunjungan pertamanya, ia 
pembangunan di Sierra Leone. Pria itu adalah Craig Bellamy, seorang menyaksikan sendiri semangat anak-anak Sierra Leone di tengah 
pesepakbola bertalenta namun berwatak kurang menyenangkan. keterbatasan. Ia menceritakan bagaimana anak-anak di sana 
Siapa sangka, perjalanan singkat ke Afrika bagian barat tersebut bermain sepak bola dengan jeruk dan kaos kaki, serta bagaimana 
menjadi momentum perubahan bagi Bellamy. Ia seperti kesederhanaan itulah yang membuatnya tergerak untuk berbuat 
bertransformasi menjadi seorang malaikat penyelamat. sesuatu.

Akademi Craig Bellamy Foundation: Akademi Restorasi Sierra Leone
oleh  Yoga Cholanda
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Dalam sebuah wawancara dengan BBC, Bellamy mengatakan Awalnya sulit bagi Bellamy untuk meyakinkan orang- sebuah terobosan untuk dapat meningkatkan kualitas hidup, 
bahwa ia ingin memberi sesuatu bagi anak-anak Sierra Leone orang di Sierra Leone akan program kemanusiaannya ini. Dalam tetapi terobosan yang mereka cari sudah sekian lama tidak dapat 
yang tidak pernah dimiliki oleh ayah dan kakek mereka, yakni sebuah artikel di The Guardian, diceritakan pada suatu hari mereka temukan. Keberadaan Akademi CBF adalah salah satu 
kesempatan. Kesempatan untuk memiliki masa depan cerah. Bellamy sedang membujuk salah satu orang tua di Freetown solusi bagi permasalahan sosial kemasyarakatan di Sierra Leone 
Bellamy juga berkata bahwa tidak seharusnya anak-anak ini diberi untuk memasukkan anaknya ke akademi CBF. Mendengar hal ini.
senjata. Anak-anak ini seharusnya diberi bola untuk bermain. tersebut, si orang tua dengan keras berkata bahwa yang Akademi ini memang tidak dirancang untuk berbuat 

Setahun setelah kunjungan pertamanya, Bellamy akhirnya dibutuhkan Dennis, anak yang ingin ditarik Bellamy bergabung, setengah-setengah. Mereka beroperasi secara profesional dan 
mendirikan Craig Bellamy Foundation, sebuah yayasan yang adalah buku dan bukan bola. sangat terencana, seperti laiknya akademi sepak bola bonafide. 
menjadi pihak penyelenggara aktivitas kemanusiaan Bellamy di Mendengar penolakan seperti itu, Bellamy tidak Tidak hanya akademi sepak bola, mereka juga memiliki sekolah 
Sierra Leone. Setelah membuat rencana kerja dan menyiapkan menyerah. Ia kemudian menjelaskan bahwa akademi ini tidak formal dengan kurikulum GCSE Britania. Selain itu, dalam 
tenaga kerjanya, Bellamy menggelontorkan bantuan dana cuma mengajarkan sepak bola. Ia juga menekankan bahwa menjalankan aktivitasnya, akademi ini diperkuat oleh para 
sebesar 650.000 poundsterling. Jumlah yang mungkin tidak pendidikan lebih diutamakan di sini dan sepak bola adalah jalan profesional yang menguasai bidangnya masing-masing. Tenaga-
terlalu besar untuk ukuran sepak bola Eropa, tetapi sangat berarti untuk menjauhkan anak-anak dari perilaku negatif. Penjelasan tenaga profesional ini diambil dari Sierra Leone sendiri maupun 
bagi mereka yang sangat membutuhkannya. Dalam menjalankan Bellamy tampaknya cukup memuaskan karena pada akhirnya, dari Barat.
misinya, Craig Bellamy Foundation (CBF) bergerak di bidang orang tua dari Dennis memutuskan untuk melepas anaknya ke Setiap hari, anak-anak yang tergabung dalam akademi ini 
pendidikan, olahraga, dan community building. akademi. harus mengikuti kegiatan pendidikan formal di pagi hari. Setelah 

Situasi di atas menjelaskan secara general kondisi itu, mereka diharuskan untuk turut serta dalam kegiatan 
Antara Bola dan Buku masyarakat Sierra Leone. Mereka benar-benar membutuhkan community building. Mereka diterjunkan dalam kegiatan-

Maradona, jauh lebih terkenal daripada presiden Argentina 

image courtesy of cultfootball.com
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kegiatan yang bermanfaat bagi lingkungan, seperti memperbaiki maupun perempuan yang terlibat di kompetisi sepak bola ini. Bagi mencapai tujuan akhirnya. Meskipun prospek cerah sudah 
sumur atau mencabuti tumbuhan liar. Setelah itu, baru mereka mereka yang tidak tergabung di sekolah atau akademi CBF, terlihat, namun bukti nyata keberhasilan program ini baru akan 
diperbolehkan untuk menginjakkan kaki di lapangan sepak bola. diwajibkan untuk rajin datang ke sekolahnya masing-masing. kita saksikan setidaknya sepuluh tahun mendatang, ketika anak-
Selain itu, para akademia juga diberi arahan secara berkala Akademi CBF juga membiayai secara penuh pendidikan mereka di anak yang dididik di sini sudah mampu berkecimpung secara 
mengenai kesehatan seksual serta bahaya HIV. sekolah masing-masing. penuh di masyarakat. Jika mereka mampu menjadi agen 

Akademi CBF ini didirikan di atas lahan seluas 15 acre yang Program ini sukses besar. Tingkat kehadiran siswa di perubahan bagi masyarakat Sierra Leone, barulah akademi ini 
terletak dekat dengan ibu kota Freetown. Dengan Samudera sekolah-sekolah Sierra Leone meningkat hingga 90%. Kesuksesan dikatakan berhasil.
Atlantik sebagai pemandangan utama, akademi ini seakan ini tidak luput dari perhatian pemerintah Sierra Leone dan Bukan hal mustahil jika suatu hari nanti rakyat Sierra 
menjadi simbol akan timbulnya harapan baru. Cakrawala Perserikatan Bangsa-Bangsa. Baik pemerintah Sierra Leone Leone akan menikmati kehidupan yang layak. Dan bukan mustahil 
pandang anak-anak ini seakan dilepas sejauh-jauhnya dan maupun PBB lewat UNICEF-nya, melakukan kolaborasi dengan pula, jika hal itu tercapai, maka nama Craig Bellamy, lewat yayasan 
sebebas-bebasnya, sejauh horison atlantik mampu membawa. Akademi CBF dalam usaha memperbaiki masa depan Sierra dan akademinya, akan terpatri kuat dalam ingatan rakyat Sierra 

Dalam melaksanakan misinya, selain menggelar akademi Leone. Sepak bola mampu menjadi katalis perbaikan mental Leone. Kita tahu, Bellamy tidak membutuhkan puja puji itu, tetapi 
dan kegiatan pendidikan formal, Akademi CBF juga generasi penerus di negara asal Mohammed Kallon tersebut. siapa yang cukup tidak tahu diri untuk tidak berterimakasih 
menyelenggarakan satu-satunya kompetisi sepak bola junior di Tahun ini, memasuki tahun kelima akademi ini beroperasi. kepadanya?
Sierra Leone.  Tercatat, ada sekitar 2.000 anak, baik laki-laki Jalan masih panjang bagi Sierra Leone dan Akademi CBF untuk 
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Oleh : Sirajudin Hasbi @hasbisy

Mooh Alber Roger Miller atau yang kita kenal dengan nama populer Pada usia 13 tahun, Roger Milla menandatangani kontrak 
Roger Milla adalah salah satu legenda besar sepak bola Afrika, pertamanya dengan Éclair de Douala. Di klub lokal kota Douala inilah 
bahkan dunia. Bagi Anda yang baru mengenal sepak bola setelah dirinya mengasah teknik bermain sepak bola nya dengan lebih baik. 
memasuki dekade 2000 tentu nama Roger Milla asing di telinga. Bergabung dengan tim yang memiliki jadwal latihan rutin dan 
Tetapi, setidaknya anda pernah melihat bagaimana selebrasi menari memainkan pertandingan tentu bagus untuk perkembangan skill 
di bendera sepak pojok membuka iklan komersial Coca Cola yang olah bola pemain muda. Ya, tentunya dengan segala keterbatasan 
dibuat untuk menyambut perhelatan Piala Dunia 2010 yang digelar waktu itu di Afrika.
di Afrika Selatan, pertama kali di benua Afrika.
Salah satu hal yang paling diingat orang mengenai Roger Milla 
memang selebrasi menari di bendera sepak pojok setiap kali dia 
mencetak gol di perhelatan Piala Dunia, baik di tahun 1990 maupun 
1994. Selebrasi itu begitu mendunia, menyemarakkan perhelatan 
penting sepak bola terlebih kala itu selebrasi mencetak gol belum 
seberagam sekarang, dan tentunya tak lekang oleh waktu, generasi 
mendatang pasti masih akan mengenangnya sebagai salah satu Setelah lima tahun di Éclair, Roger Milla memutuskan pindah ke klub 
momen terindah Piala Dunia. yang lebih besar, yakni Leopard de Douala. Walaupun masih berusia 
Memulai Karis Sebagai Pesepakbola 18 tahun, Roger Milla sudah menjadi salah satu tumpuan di tim 
Roger Milla lahir pada tanggal 20 Mei 1952 di ibukota Kamerun, tersebut dan langsung memberikan gelar juara liga. Secara 
Yaounde. Tetapi karena pekerjaan orang tuanya, Roger Milla kecil keseluruhan dirinya bermain di Leopard selama tiga tahun dengan 
sering berpindah rumah ke berbagai kota di Kamerun. Roger Milla memainkan 117 pertandingan dan mampu mencetak 89 gol.
kecil seperti kebanyakan anak laki–laki di Kamerun gemar bermain Kegemilangan Roger Milla di Leopard membuat klub besar Tonnerre 
sepak bola di lapangan kosong. Dan ternyata dirinya jatuh cinta pada Yaounde tertarik untuk merekrutnya. Tahun 1974 dirinya berpindah 
olahraga ini sehingga dia serius berlatih sepak bola dengan benar. ke klub yang bermarkas di ibukota Kamerun tersebut. Di sini prestasi 

Roger Milla: Singa Tua Penyelamat Afrika

“..Selebrasi itu begitu mendunia, menyemarakkan 
perhelatan penting sepak bola terlebih kala itu selebrasi 
mencetak gol belum seberagam sekarang, dan tentunya 
tak lekang oleh waktu..”
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sepak bola meningkat di mana dirinya berhasil mengantarkan karir sebagai pesepakbola. Tawaran Valenciennes di musim panas utama, tetapi kontribusinya cukup bagus bagi Bastia. Roger Milla 
Tonnerre sebagai juara African Cup di tahun 1975. African Cup ini 1977 pun akhirnya diterima olehnya. bermain dalam rentang waktu 1980 hingga 1984 dengan 
merupakan turnamen yang diikuti oleh seluruh juara dari liga–liga Valenciennes yang kala itu sudah berhasil promosi ke Ligue 1, tentu menorehkan rekor 113 pertandingan dengan 35 gol. Dirinya juga 
di Afrika. Pada tahun 1977, saat masih di Tonnerre, Roger Milla menjanjikan untuk pengembangan karir seorang Roger Milla. membantu Bastia menjadi juara Coupe De France pada tahun 1981. 
dianugerahi gelar African Footballer of The Year. Award itu bukti Namun, persaingan ketat di Prancis tentu jauh berbeda dengan apa Coupe De France itu sendiri menjadi satu–satunya bagi Bastia 
sahih bahwa kemampuannya diakui sebagai yang terbaik di benua yang dirasakan olehnya saat masih berlaga di Kamerun. Adaptasi hingga kini.
hitam. Di klub tersebut, Roger Milla bermain dalam 87 dengan kultur baru juga sedikit banyak menyusahkan dirinya untuk Roger Milla kemudian melanjutkan perjalanannya ke Saint Etienne. 
pertandingan mencetak 69 gol. langsung bermain bagus bagi Valenciannes. Selama di Valenciannes Karirnya berjalan dengan cukup baik. Dirinya bermain dalam 59 

dalam rentang 1977–1979, Roger Milla bermain di 28 pertandingan pertandingan dengan torehan 31 gol dalam dua musim. 
dan “hanya” mencetak 6 gol saja. Memang jauh berbeda dengan Kemampuannya ini membuat Montpellier merekrutnya untuk 
pencapaiannya dikala masih di Tonnere, tetapi itu tetap cukup baik memperkuat skuat yang diharapkan bisa membawa Montpellier 
bagi pendatang baru di salah satu liga top Eropa. Terbukti AS promosi ke Ligue 1. Semuanya berjalan sukses. Musim 1986/1987, 
Monaco meminatinya, jadilah Roger Milla yang ketika itu berusia 27 Montpellier menjadi juara Ligue 2 sehingga promosi ke Ligue 1. 
tahun pindah ke wilayah teritori kerajaan Monaco, tetapi ambil Selama karirnya di Montpellier, Roger Milla memainkan 95 
bagian di Liga Prancis. Walaupun sudah biasa dengan atmosfer ligue pertandingan dan mencetak 37 gol hingga tahun 1989.

Bermain di Prancis 1, Roger Milla dalam satu musim berkarir di AS Monaco hanya Karir Timnas dan Keputusan Pensiun
Keberhasilan yang diraih Roger Milla di kampung halamannya ini mampu mencetak 2 gol dari total 17 pertandingan yang dia Keputusan mengakhiri karir di Montpellier saat usianya memasuki 
tidak lantas membuatnya berpuas diri. Masih ada rasa lapar dan mainkan. 39 tahun hampir bersamaan dengan keputusannya untuk pensiun 
keinginan untuk terus maju. Dirinya ingin pindah ke klub yang lebih Bertahan semusim di AS Monaco, Roger Milla menerima tawaran dari tim nasional. Walaupun keputusan tersebut, seperti yang kita 
besar dan liga yang lebih kompetitif. Sebagai orang Afrika pindah ke Bastia. Di klub inilah, Roger Milla bisa kembali tahu, dibatalkan dengan comeback nya ke timnas menjelang Piala 
kebanyakan, liga Prancis adalah tempat impian untuk melanjutkan menemukan performa terbaiknya. Walaupun bukan goalgetter Dunia 1990.

“..

..”

Pada tahun 1977, saat masih di Tonnerre, Roger Milla 
dianugerahi gelar African Footballer of The Year. Award 
itu bukti sahih bahwa kemampuannya diakui sebagai 
yang terbaik di benua hitam.
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“..Tiba-tiba dari arah pagar betis Zaire, seorang pemain 
bernama Mwepu Ilunga berlari mendekati bola dan 
menendang bola sejauh 60 yard... Semua terdiam..”

Roger Milla membuat debut bersama tim nasional Kamerun di begitu, Milla ternyata tidak bisa meninggalkan sepak bola 
tahun 1978. Saat itu dirinya masih bermain di Valenciennes. Dia sepenuhnya dan dia kemudian memutuskan pergi ke Samudra 
ambil bagian di tim nasional Kamerun Piala Dunia FIFA 1982 saat Hindia, tepatnya ke Reunion tempat di mana dia memperoleh posisi 
usianya masih 30 tahun. Di Piala Dunia yang digelar di Spanyol sebagai pemain dan pelatih di klub semi profesional Jeunesse 
tersebut, Milla disebut sebagai pemain paling berpengalaman dan Sportive Saint-Pirroise. Dia memilih Reunion, walaupun hanya digaji 
penyerang paling impresif di tim Kamerun. Kamerun mengejutkan kecil dan sepak bola tidak gegap gempita seperti di Eropa maupun 
dunia dengan tidak terkalahkan dalam tiga pertandingan penyisihan Kamerun, karena dia ingin memainkan olahraga yang paling dia 
grup, tetapi mereka juga tidak pernah menang. Akhirnya mereka senangi tanpa tekanan dan distraksi di luar sepak bola yang biasa dia 
harus tersingkir. Milla sendiri tidak mencetak gol, tetapi assist nya peroleh ketika berlaga di Prancis dan membela negaranya Kamerun 
berhasil membuat Kamerun mencetak gol ke gawang Itali sehingga dalam pertandingan internasional.
pertandingan berakhir imbang 1–1. Di pertandingan pertama Selama rentang 1989–1990, Roger Milla berhasil meraih Reunion 
melawan Peru, Roger Milla mencetak gol, sayang golnya tidak Premier League dan Coupe D.O.M, piala yang diperebutkan oleh 
disahkan oleh wasit. Roger Milla juga menjadi bagian dari tim yang beberapa klub dari French Guyana, Guadeloupe, Martinique, 
berlaga di Olimpiade musim panas 1984 yang berlangsung di Los Mayotte, dan Reunion. Keberhasilannya di Reunion ini berbarengan 
Angeles, Amerika Serikat. Tapi tak banyak yang bisa dibanggakan dengan keberhasilan Kamerun masuk ke putaran final Piala Duni 
oleh mereka dengan pencapaian di Olimpiade tersebut. 1990 bersama Mesir mewakili Afrika. Saat itu sepak bola Afrika 
Setelah gagal masuk putaran final Piala Dunia Meksiko 1986, belum begitu diperhitungkan seperti sekarang dan hanya 
Kamerun serius mempersiapkan diri untuk kualifikasi Piala Dunia memperoleh jatah dua slot untuk berlaga di turnamen paling akbar 
1990. Tetapi, badai menerpa tim nasional di tahun 1988. Roger Milla sedunia ini.
memutuskan pensiun dari pertandingan internasional dan segera 
akan mengakhiri karir di sepak bola setelah kontraknya bersama 
Montpellier berakhir di tahun 1989.
Alasan keluarga menjadi argumen dibalik keputusan salah satu 
pemain paling berpengaruh di Kamerun sepanjang sejarah sepak 
bola negeri itu mengakhiri karir di tim nasional. Ketika itu Kamerun Comeback!
sedang berjuang untuk kualifikasi Piala Dunia 1990 setelah Seluruh masyarakat Kamerun menyambut gembira timnas mereka 
kegagalan mereka masuk putaran final Piala Dunia 1986. Saat yang berhasil lolos ke Piala Dunia untuk kali kedua sepanjang 
timnas melakukan awaydays ke Arab Saudi, ibunya meninggal sejarah. Namun, saat itu ada opini yang berkembang di elit sepak 
dunia. Berdasarkan pada tulisan Paul Gardner di Sports Illustrated, bola dan masyarakat Kamerun, untuk tetap memasukkan nama 
“Milla keluar dari tim karena federasi sepak bola Kamerun gagal Roger Milla ke dalam skuat tim berjuluk Les Lions Indomptables.
menjaga ibunya ketika dirinya sedang pergi ke Arab Saudi bersama Berbagai media massa di Kamerun merilis nama pemain yang akan 
tim nasional”. Saat itu, istrinya juga sedang hamil sehingga dia dibawa ke Italia. Mereka memasukkan nama Roger Milla dalam 
memutuskan pensiun dari sepak bola untuk lebih dekat dengan daftar tersebut padahal Roger Milla sendiri saat itu belum 
keluarga. Dia tidak ingin kehilangan orang yang dia cintai ketika mengiyakan tawaran comeback ke timnas. Keputusan media 
sedang jauh dari rumah. tersebut bukan tanpa dasar karena elit sepak bola Kamerun, 
Saat pensiun, Roger Milla mulai membangun athletic shirt company Federation Camerounaise de Football (CFA) dan dan pelatih timnas 
bersama temannya dan bisa berjalan dengan cukup baik. Walaupun pun menghendaki kehadiran Roger Milla di timnas.

“..Dirinya juga membantu Bastia menjadi juara Coupe De 
France pada tahun 1981. Coupe De France itu sendiri 
menjadi satu–satunya bagi Bastia hingga kini..”

Valerie Nepomniachi, pelatih Kamerun dari Soviet kala itu 
mengumumkan nama Roger Milla, yang sudah berusia 38 tahun akan 
berada dalam skuat tim yang berangkat ke Italia. Valerie 
Nepomniachi menjelaskan keputusannya memasukkan Roger Milla 
karena dia pemain dengan segudang pengalaman internasional dan 
keberadaannya akan menaikkan moral timnya. Keberadaan Roger 
Milla juga bisa menciptakan harmoni di dalam tim nasional.
Tetapi, kisah paling menarik adalah bagaimana orang nomor satu 
Kamerun, Paul Biya sampai rela membujuk Roger Milla. Paul Biya 
yang kala itu menjabat sebagai presiden Kamerun menelepon Roger 
Milla. Paul Biya memohon padanya untuk menunda pensiun dan 
kembali bergabung ke tim nasional. Banyak yang sepakat kalau 
percakapan Paul Biya dengan Roger Milla lah yang membuat nama 
Roger Milla berada di skuat tim nasional. Namun, Milla lebih suka 
dengan alasannya sendiri mengapa ia memutuskan kembali. Dirinya 
menjelaskan pada Le Monde alasan kembalinya ke timnas “I 
returned to the national team because I felt the recall of people.” Ya, 
seluruh warga Kamerun memang menginginkan dirinya kembali ke 
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tim nasional dan berharap dia membawa keberuntungan bagi kecerobohan Rene Higuita memainkan bola di luar kota penalti, 
Kamerun di Italia '90. berjarak sekitar 35 yards dari gawang. Higuita yang dikenal suka 
Saat di berlaga Piala Dunia 1990, Roger Milla sudah berusia 38 keluar dari sarangnya ini memainkan bola di luar kotak penalti. Apes 
tahun. Dengan usia yang sudah senja tentu tidak memiliki fisik yang bagi dirinya karena bola berhasil direbut oleh Roger Milla yang 
bugar selayaknya pemain muda. Banyak pemain lain yang berusia kemudian bisa menceploskan bola ke gawang yang sudah tak ada 
lebih dari 35 tahun sudah memutuskan gantung sepatu. Dengan penjaganya. Kamerun akhirnya melaju ke babak perempat final 
kondisi demikian, strateginya adalah, dia bermain sebagai pemain setelah Kolombia hanya berhasil membalas satu gol melalui 
pengganti. Bernardo Redin di menit 116' setelah kerjasama apik dengan Carlos 
Pertandingan pertama melawan juara bertahan Argentina, Valderrama. Keberhasilan melangkah ke babak 16 besar merupakan 
Kamerun berhasil mengejutkan dengan menang 1 – 0 melalui gol pencapaian tertinggi tim Afrika sepanjang sejarah perhelatan Piala 
Omam Biyik. Itu menjadi kemenangan pertama Kamerun dalam Dunia, sebelum akhirnya disamai oleh Senegal di Piala Dunia 2002 
sejarah keikutsertaan di Piala Dunia dan empat pertandingan tanpa dan Ghana di Piala Dunia 2010. Sayang Kamerun harus kalah dari 
kalah. Rekor yang patut dibanggakan, terlebih kala itu Argentina Inggris 2 – 3 setelah masa perpanjangan waktu.
dihuni Diego Armando Maradona dan sebagian besar adalah bagian Meskipun Kamerun tersisih, nama Roger Milla tetap melambung 
dari skuat juara Piala Dunia 1986. dengan torehan empat gol nya. Dan juga bagaimana selebrasi 

menari di bendera sepak pojok selalu dikenang sebagai salah satu 
selebrasi paling menarik. David Miller dari London Times 
memujinya dengan “He (Roger Milla) is one of the most remarkable 
stories in the history of the World Cup.”
Berkat keberhasilan Kamerun, Afrika yang pada Piala Dunia 1990 
hanya memiliki jatah dua negara di Piala Dunia kemudian ditambah 

Pertandingan kedua melawan salah satu kekuatan Eropa, Rumania, slot nya menjadi tiga di Piala Dunia 1994. “The only thing that 
merupakan panggung sesungguhnya bagi Roger Milla bahwa dirinya emerged from the 1990 World Cup was African Football,” Simon 
pantas dipanggil kembali dan menyandang predikat Superhero. Barnes, Times. Hal ini menunjukkan kalau sepak bola Afrika diakui 
Setelah duduk di bench selama 60 menit pertama pertandingan, berkembang pesat. Dan Roger Milla pantas disebut pahlawan tak 
Milla memperoleh kesempatannya masuk ke lapangan saat hanya bagi orang Kamerun tetapi Afrika secara keseluruhan.
matahari sudah mulai tenggelam di atas langit Italia yang panas. Selepas bermain menawan di Piala Dunia 1990 yang berlangsung di 
Meskipun hanya bermain tidak sampai satu babak, Milla berhasil Italia, Roger Milla kembali ke klub lamanya, Tonnerre Yaounde. 
mencetak dua gol yang membuat Kamerun unggul 2 – 0. Performanya tak berubah seperti ketika dekade 1970an. Sebagai 
Kemenangan yang mengantar Kamerun menjadi tim pertama dari striker di usia senja, Roger Milla tetap menakutkan dengan torehan 
Sub Sahara yang melaju ke babak kedua. Walaupun di pertandingan 89 gol dari 116 pertandingan selama empat musim berkarir di 
terakhir mereka dipermalukan 0 – 4 oleh Uni Soviet. Tonnerre dan sempat mempersembahkan Cameroon Cup pada 
Di babak 16 besar, Milla kembali bermain gemilang dengan tahun 1991. Konsistensinya membuat dirinya dipanggil kembali ke 
mencetak dua gol ke gawang Kolombia saat perpanjangan waktu tim nasional untuk Piala Dunia 1994. Saat itu usianya sudah 
setelah hanya bermain imbang tanpa gol di waktu normal. Milla menginjak 42 tahun sehingga dinobatkan sebagai pemain tertua 
mencetak gol ke gawang Rene Higuita di menit 106' dan 108'. Gol yang pernah bermain di Piala Dunia.
keduanya menjadi salah satu yang diingat karena berawal dari Piala Dunia 1994 tak seperti edisi sebelumnya. Afrika yang diwakili 

“..He (Roger Milla) is one of the most remarkable stories in 
the history of the World Cup..”
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oleh tiga kontestan, Kamerun, Maroko, dan Nigeria kesulitan tutur Hedi Novianto, seorang pengamat sepak bola kenamaan di Disamping beraktivitas di sepak bola, Roger Milla kini beraktivitas di 
mendobrak dominasi negara dari Eropa dan Amerika Latin. Indonesia. Emmanuele Maboang Kessack adalah pemain sepak kegiatan sosial. Dengan nama besarnya, Roger Milla ingin 
Kamerun sendiri hanya memperoleh satu poin hasil imbang dari bola asal Kamerun yang bermain bersama Roger Milla di Piala Dunia membantu banyak orang. Dia mendirikan Heart of Africa 
Swedia di partai pertama. Namun, ada sejarah penting yang 1990. Foundat ion.  Sebuah yayasan yang mendukung dan 
ditorehkan oleh Roger Milla. Dirinya menjadi pencetak gol tertua Pulang dari Indonesia, Roger Milla sempat kembali ke Tonnerre mempromosikan olahraga untuk meningkatkan kehidupan yang 
dengan usia 42 tahun di Piala Dunia setelah mencetak satu gol ke tetapi tidak lama sampai kemudian memutuskan gantung sepatu di lebih baik bagi anak–anak. Yayasan yang berdiri April 2005 ini 
gawang Rusia. Roger Milla pun dijuluki sebagai Singa Tua dari Afrika. tahun 1999. Kehidupannya setelah itu tetap tidak jauh dari sepak berfokus membantu anak–anak yang kurang beruntung, seperti 
Pertandingannya sendiri berakhir dengan kemenangan Rusia 6 – 1, bola. Milla menjadi seorang duta sepak bola untuk Afrika dan anak jalanan dan yatim piatu dari Kamerun untuk meraih mimpi 
dimana lima gol diantaranya dicetak oleh Oleg Salenko. bertugas untuk mempromosikan sepak bola Afrika pada dunia. mereka di berbagai bidang.
Penghujung Karir dan Kehidupannya Kini Selain aspek sosial, yayasan ini juga berkontribusi pada penyediaan 
Selepas bermain di Piala Dunia 1994, Roger Milla memilih mencoba fasilitas kesehatan bagi masyarakat pedesaan. Filosofi dari yayasan 
kompetisi di Indonesia dengan bergabung bersama Pelita Jaya. ini adalah “help us help them” dan jika nantinya berjalan dengan 
Bergabung bersama Pelita Jaya selama dua tahun dan satu tahun di baik, akan ada ekspansi ke luar Kamerun agar bisa membantu lebih 
Putra Samarinda (sekarang Persisam) pada musim 1996/1997. Di banyak orang sehingga nama Heart of Africa akan lebih pantas 
Pelita Jaya dia menorehkan 23 gol dalam 23 pertandingan. Pengoleksi 102 caps dan 28 gol bagi timnas Kamerun ini dinobatkan terdengar sesuai dengan apa yang dilakukan.
“Aku sering lihat Roger Milla waktu di Pelita Jaya. Dia goalgetter dan sebagai pemain terbaik Afrika dalam 50 tahun terakhir. Dirinya juga Roger Milla adalah Singa Tua Penyelamat Afrika. Dia membantu 
sangat terbantu oleh Maboang Kessack di Pelita Jaya. Aku pernah masuk dalam 125 pemain terbaik sepanjang massa yang dipilih oleh sepak bola Afrika menjadi salah satu kekuatan sepak bola dunia. Dia 
lihat ada gap skill antara dia dengan pemain lokal dalam hal legenda Brasil, Pele. Penghargaan dan pujian memang terus juga membantu orang Afrika yang mengalami keterbatasan dalam 
pemahaman pergerakan. Dulu pemain asing kualitasnya di atas mengalir ke Roger Milla walaupun dia sudah tak berkarir sebagai hidupnya. Sosoknya adalah panutan bagi setiap pemain sepak bola 
pemain lokal. Sekarang, pemain asing dan lokal kualitasnya sama,” pesepakbola. masa kini, baik di lingkup internasional maupun Indonesia.

 “..Roger Milla adalah seorang goalgetter dan dia sangat 
terbantu oleh Maboang Kessack di Pelita Jaya..”
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Berbicara mengenai Nigeria, negara berpenduduk lebih dari 150 juta April 1994. Saat itu, Nigeria resmi bertransformasi julukan tim dari Kekalahan Argentina atas Bulgaria yang mengejutkan itu menolong 
jiwa di Afrika Barat, tidak hanya berbicara salah satu negara paling Green Eagles menjadi Super Eagles. Nigeria menjadi juara grup setelah mereka di partai terakhir babak 
maju di Afrika, namun juga berbicara mengenai negara yang dekat Kiprah gemilang Kamerun di Piala Dunia 1990 di Italia – mengalahkan penyisihan menundukkan Yunani dua gol tanpa balas. Finidi George 
dengan dunia olah raga, khususnya sepak bola. Tidak hanya atlit Argentina - turut andil dalam kelolosan pertama kali Nigeria ke Piala dan Daniel Amokachi menjadi pahlawan dengna gol-golnya.
sepak bola yang mereka hasilkan, Hakeem Olajuwon, mantan Dunia karena jatah negara-negara Afrika bertambah menjadi tiga Sikap kontradiktif memecah publik tim asuhan Clemen Westerhof 
superstar NBA adalah putra asli negara beribukota di Abuja ini. slot setelah sebelumnya hanya dua. saat itu. Prestasi menduduki posisi juara grup mengangkangi 
Saat ini, Nigeria sedang berupaya menapaki era kebangkitan setelah Nigeria membuka petualangan Piala Dunia mereka secara Argentina adalah sesuatu yang patut disyukuri namun euforia 
sempat mengalami era kejayaan dan penurunan. Dengan pimpinan meyakinkan: membantai Bulgaria dengan skor 3-0. Nigeria tersebut tidak berlangsung lama karena lawan yang menunggu 
Stephen Keshi, mereka bersiap menghadapi Piala Afrika 2013 dan kemudian takluk di partai kedua dari tim kuat Argentina yang saat itu mereka adalah tim kuat lainnya, Italia.
kualifikasi Piala Dunia 2014. masih diperkuat Diego Maradona. Sebuah assist dari sang anak emas Italia memang tampil limbung di babak penyisihan. Gol tunggal Ray 

kepada rekan sehatinya Claudio Paul Caniggia berhasil Houghton ke gawang Gianluca Pagliuca mengawali kiprah jelek 
Era kejayaan – The Super Eagles menjungkalkan perlawanan Super Eagles yang sempat membalas mereka di turnamen empat tahunan ini. Mereka hanya mampu 
Sebuah era baru dimulai. Seperti negara-negara Afrika lainnya melalui gol Samson Siasia. mencetak dua gol di babak penyisihan melalui Dino Baggio dan 
ataupun negara-negara kecil pecahan Uni Soviet dan Yugoslavia, Daniele Massaro masing-masing satu ke gawang Norwegia dan 
sepak bola menjadi pintu bagi Nigeria untuk memperkenalkan diri Meksiko. Italia lolos dengan sangat tidak meyakinkan. Bandingkan 
kepada dunia. Sepak bola membantu mereka berteriak lantang dengan Super Eagles yang mengumpulkan enam poin dan mencetak 
ketika tahun 1994 mereka mengukir sejarah untuk pertama kalinya enam gol.
lolos ke kejuaraan terbesar sepak bola: Piala Dunia. Namun, Italia tetaplah Italia, plus saat itu mereka memiliki pemain 
Nigeria lolos ke USA 1994 berbekal kemenangan di Piala Afrika berkuncir dan bergaya samba, Roberto Baggio. Nigeria melakukan 
empat bulan sebelumnya, juga kemenangan di Piala Dunia U-17 start yang lebih baik dan unggul satu gol lewat tendangan Amuneke. 
setahun sebelumnya. Nigeria juga menjadi negara Afrika dengan Samson Sias ia  dan kawan-kawan sepert inya mampu 
peringkat tertinggi sepanjang sejarah, yaitu peringkat 5 di bulan mempertahankan keunggulan dan tinggal menunggu waktu saja 

NIGERIA
SUPER EAGLES

oleh : @aditchenko
Returning the Super Eagles
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Samson Siasia dan kawan-kawan sepertinya mampu 
mempertahankan keunggulan dan tinggal menunggu 
waktu saja untuk menjadi tim Afrika pertama yang 
lolos ke babak perempat final Piala Dunia, namun 
Roberto Baggio nampaknya tidak mengijinkan hal itu.
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untuk menjadi tim Afrika pertama yang lolos ke babak perempat menjadi wakil benua Afrika di Prancis 1998.
final Piala Dunia, namun Baggio nampaknya tidak mengijinkan hal Dengan skuat yang merupakan gabungan angkatan 1994 dengan 
itu. Dengan kuasa Tuhan, ia menceploskan sebuah gol di menit- para pemain muda, pelatih Velibor “Bora” Milutinovic mengemban 
menit akhir laga. Baggio pula yang akhirnya mencetak gol penentu di amanah berbalut optimisme yang dikalungkan oleh rakyat Nigeria. 
babak perpanjangan waktu lewat titik putih setelah Beppe Signori Penempatan mereka bersama Spanyol, Paraguay, dan Bulgaria – 
dijatuhkan di kotak terlarang. lawan yang sama empat tahun lalu - tetap membawa mereka pada 
Itulah akhir Nigeria di Piala Dunia pertamanya. keyakinan untuk melaju lebih jauh lagi daripada empat tahun 
Kekalahan itu tidak diratapi oleh Super Eagles. Mereka pulang sebelumnya.
dengan kepala tegak. Yekini, Amokachi, Amuneke, George, Siasia, Menghadapi Spanyol di laga perdana, Nigeria yang tidak 
Rufai dan kawan-kawan telah membuka mata dunia akan kehebatan diunggulkan secara luar biasa menjadi pemenang setelah tendangan 
tim nasional mereka. spektakuler Sunday Oliseh tidak mampu ditahan Andoni Zubizareta 
Gairah sepak bola negeri Afrika Barat itu kian meninggi. Mereka di menit-menit akhir. Zubi menjadi pesakitan partai ini setelah 
kemudian membelalakkan mata dunia ketika memenangi medali sebelumnya tidak mampu menahan umpan tarik Garba Lawal yang 
emas Olimpiade Atlanta 1996. Saat itu Jay-jay Okocha dan kawan- malah masuk ke gawangnya sendiri.
kawan berhasil menundukkan tim tangguh Argentina yang Nigeria memastikan lolos ke babak knock out setelah mengalahkan 
mengandalkan duet Hernan Crespo dan Claudio Lopez 3-2 di final. Bulgaria lewat gol tunggal Victor Ikpeba dan kalah dari Paraguay. 
Sebelumnya, Nigeria berhasil menundukkan tim kuat lainnya yaitu Super Eagles kembali bertemu lawan dari Eropa di babak ini yaitu 
Brasil yang masih diperkuat Roberto Carlos dan Bebeto di babak Denmark. Optimisme tetap terjaga, dan pemecahan rekor membuat 
semifinal. mereka bergairah. Namun yang terjadi adalah pembantaian. 
Pemain-pemain berbakat bermunculan dalam diri Taribo West, Menghadapi Thomas Helveg dkk., mereka kalah dengan skor telak 1-
Tijani Babangida, Wilson Oruma, Nwankwo Kanu dan lainnya untuk 4
meneruskan para senior mereka yang telah melakukan tugas dengan 
sangat memuaskan di Amerika Serikat tahun 1994. Dengan bakat 
melimpah itu, lolos ke Piala Dunia 1998 di Prancis adalah sebuah 
keharusan.
Bukan perkara mudah bagi mereka, karena tim-tim Afrika memang 
berkembang kekuatannya. Setelah USA 1994, tim sepak bola Afrika 
Selatan yang seperti terinspirasi dengan tim Rugby mereka yang 
baru memenangi Piala Dunia Rugby 1995 mengalahkan Selandia Era Dekadensi – Penanganan Tidak Tepat Pada Pemain Muda dan 
Baru, juga secara luar biasa memenangi Piala Afrika tahun 1996. Pencurian Umur
Kemenangan yang juga mereka persembahkan bagi seluruh rakyat Setelah Piala Dunia ini, Nigeria tetap mampu lolos ke Piala Dunia 
dan juga pemimpin mereka Nelson Mandela itu turut menandai 2002. Namun di Piala Dunia pertama yang diselenggarakan di benua 
kemunculan kekuatan baru sepak bola Afrika. Asia ini, Nigeria tidak mampu lolos dari babak penyisihan grup 
Nigeria akhirnya lolos ke Prancis. Jatah Afrika kembali bertambah. karena kalah bersaing dengan Argentina dan Inggris. 
Kali ini ada lima slot yang diberikan FIFA untuk negara-negara Afrika Sejak saat itu, prestasi Super Eagles di pentas dunia seolah menguap. 
seiring dengan bertambahnya jumlah peserta dari 24 menjadi 32 Mereka kemudian kalah bersaing dengan Angola untuk menjadi 
tim. Nigeria bersama Kamerun, Tunisia, Maroko dan Afrika Selatan peserta Piala Dunia 2006. Julukan Super Eagles bahkan diplesetkan 
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Jay-jay Okocha dan kawan-kawan berhasil 
menundukkan tim tangguh Argentina yang 
mengandalkan duet Hernan Crespo dan Claudio Lopez 
3-2 di final
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menjadi Chicken Eagle. Meski demikian, di region Afrika mereka tentunya senang dengan kesempatan bermain di Eropa yang 
tetap menjadi tim yang disegani dengan bukti empat kali menduduki menurut mereka lebih menjanjikan ketimbang tinggal di negaranya, 
peringkat ketiga Piala Afrika tahun 2002, 2004, 2006 dan 2010. namun mereka tidak menyadari terdapat resiko terkait adaptasi 
Meski terjadi penurunan prestasi di tim nasional senior, namun hal budaya dan permainan di Eropa.
ini tidak terjadi di tim junior mereka. Mau bukti lebih jauh mengenai Kompetisi Eropa tidak selalu cocok bagi talenta-talenta Nigeria yang 
istimewanya bakat-bakat mereka? Di kancah junior, mereka memang mengombinasikan skill individu dan kekuatan fisik. Di 
memenangi Piala Dunia U-17 tahun 2007, atau ketiga kalinya Eropa, penekanan taktik lebih diutamakan sehingga bakat-bakat 
sepanjang sejarah, serta menjadi finalis ketika mereka menjadi tuan besar itu tidak mendapatkan penyaluran secara optimal. Tercatat 
rumah turnamen ini tahun 2009. Ini menjadikan mereka tim pemain seperti Aghahowa, Ikpeba serta Utaka dan lainnya banyak 
tersukses bersama Brasil yang juga memenangi tiga gelar turnamen yang kemudian tumbuh menjadi pemain medioker padahal di usia 
usia dini ini. Di Piala Dunia U-20 tahun 2005, Nigeria juga mampu mudanya mereka dianggap sebagai calon bintang.
menduduki posisi runner-up. Fenomena eksodus di usia dini terus berlanjut hingga ke era Obafemi 

Martins, Victor Obinna, Peter Odemwingie dan juga Victor Anichebe. 
Hal yang terkadang tak terhindarkan karena faktor keamanan di 
negara mereka memang banyak memicu keinginan hijrah ke Eropa 
demi kehidupan yang lebih aman. Anichebe adalah contohnya. Ia 
lahir di Lagos, namun di usia setahun orang tuanya memboyongnya 
ke kota Liverpool.
Hal ini berbeda dengan yang terjadi di era 90-an dimana para pemain 

Penurunan prestasi di usia senior menjadi pertanyaan besar andalan mereka seperti Rashidi Yekini dan Emmanuel Amuneke 
mengingat prestasi mereka di usia dini sangatlah memuaskan. Sepak telah kenyang bermain di kompetisi lokal dan berkembang secara 
bola Nigeria kemudian menghadapi kekacauan yang puncaknya alami disana. Yekini baru bermain di Eropa di usia 27 tahun, dimana 
adalah dijatuhkannya hukuman FIFA terhadap NFF (Federasi Sepak keputusannya itu justru menjadi keuntungan bagi tim nasional 
Bola Nigeria) akibat campur tangan Presiden Goodluck Jonathan Nigeria karena ia mendapat tambahan kedisiplinan taktik yang ia 
kepada yang membekukan tim nasional. Namun beruntung sanksi dapat di Eropa tanpa menghilangkan bakat alami yang dimiliki.
tersebut hanya bertahan empat hari karena pemerintah kemudian Stephen Keshi, pelatih tim nasional saat ini turut menyadari situasi 
melepas campur tangan mereka. tidak menguntungkan ini. Ia kini membuat terobosan dengan banyak 
Banyak pihak menganalisis penurunan performa di tim nasional memberi kesempatan bagi pemain dari kompetisi lokal agar mereka 
senior tersebut, mengapa mereka yang gemilang di tim junior gagal mau lebih lama tinggal di negeri sendiri sebelum kemudian hijrah ke 
menapaktilasi kecemerlangan mereka ketika berlaga di tim senior. Eropa. Pelatih yang menangani tim nasional pasca kegagalan total di 
Ada dua penyebab utama dari penurunan tersebut, menurut para Piala Dunia 2010 ini menatap masa depan baru dengan kelolosan 
pakar. timnya ke Piala Afrika 2013.
Pertama, terlalu cepatnya para pemain-pemain berbakat itu Lalu apakah penyebab kedua dari penurunan prestasi ini? Tidak lain 
bermain di luar negeri. adalah adanya indikasi pencurian umur.
Talenta-talenta hebat macam Julius Aghahowa, Victor Ikpeba dan “Usia legal Nwankwo Kanu adalah 33, namun usia sebenarnya 
juga John Utaka membuat klub-klub Eropa begitu bernafsu adalah 42. Obafemi Martins sebenarnya telah berusia 32 tahun, 
mendatangkan mereka sejak usia remaja. Para remaja berbakat itu bukan 25. Jay-jay Okocha sebenarnya lebih tua 10 tahun dan Taribo 

source: xtratime.org
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Usia legal Nwankwo Kanu adalah 33, namun usia 
sebenarnya adalah 42. Jay-jay Okocha sebenarnya lebih 
tua 10 tahun dan Taribo West sudah 50 tahun
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West sudah 50 tahun.” Begitulah catatan sarkastis yang ditulis para Jika masih ingin berpandangan bahwa kesuksesan tim junior Nigeria pertandingan. Tim 2012 besutan Keshi tidak memiliki keistimewaan 
blogger Nigeria yang dilansir oleh Guardian tentang fenomena adalah karena kecurangan, mungkin hal ini masih bisa individu seperti itu.
pencurian umur di Nigeria. diperdebatkan karena FIFA pasti sudah melakukan pengawasan yang Keshi juga kesal dengan permasalahan infrastruktur. Ketimbang 
Dengan bermodal 7 ribu hingga 10 ribu naira, mereka membayar ketat. Namun hal ini boleh jadi memicu “Ramalan Abad Ini” yang membangun lapangan sesuai standar FIFA, pemerintah Nigeria 
petugas kependudukan untuk memalsukan umur mereka supaya dikeluarkan oleh mantan superstar sepak bola, Pele. malah lebih banyak membangun lapangan dengan rumput sintetis. 
lebih muda. Tarif resmi untuk pengurusan ini sebesar 5000 naira. Pele yang memang seorang peramal dan komentator yang buruk Apapun pertimbangan federasi, penggunaan lapangan sintetis tidak 
Harga yang terbilang murah karena untuk memiliki rumah petak di pernah menyatakan bahwa akan ada negara Afrika yang akan disarankan untuk pesepakbola karena bisa menimbulkan cedera. 
pinggir pantai pulau Victoria, dibutuhkan uang sekitar 50 ribu Naira memenangi Piala Dunia sebelum tahun 2000. Dasar dari ramalannya Chelsea menolak untuk melepas John Obi Mikel dan Victor Moses ke 
dan harus menyeberangi jalan layang karya tokoh besar Julius Berger ini salah satunya adalah setelah melihat performa apik Nigeria di tim nasional Nigeria dengan alasan itu.
untuk membawa orang melintasi laut dari kota Lagos. ajang junior. 
Hukuman dua tahun tidak boleh berpartisipasi di turnamen 
internasional tahun 1989 menjustifikasi ironi ini. Saat itu, tiga Era Kebangkitan - Mengembalikan Julukan Super Eagles
pemain Nigeria terbukti memalsukan umur mereka demi mengikuti Tantangan yang dihadapi Keshi sungguh berat demi mengembalikan 
Olimpiade 1988. julukan tim Super Eagles yang sempat tersemat. Materi tim yang 
Hal ini juga menjawab mengapa banyak sekali talenta Nigeria yang sekarang tidak sekuat era sebelumnya. Nigeria memang dikenal 
gagal bersinar di usia matang setelah sanjungan mereka dapatkan di sebagai tim yang mengandalkan kualitas individu pemain ketimbang 
usia muda. Philip Osondu adalah pemain terbaik dalam Piala Dunia keandalan taktik atau kohesivitas passing. 
U-17 1987, namun karirnya berisi nestapa setelah tidak Di era 90-an, selain memiliki penyerang-penyerang haus gol seperti 
mengesankan di Anderlecht. Ia dicurigai mencuri umur dan tidak Amokachi dan Yekini, Nigeria juga memiliki pemain dengan visi 
mampu memperlihatkan kemampuan terbaiknya selama di Belgia. brilian seperti Okocha. Dengan keajaibannya, Okocha mampu 
Kini Osondu dikabarkan menjadi petugas kebersihan di bandara melakukan trik, memberi umpan diagonal dan mengandalkan 
Brussels. kemampuan bola mati miliknya untuk mengubah hasil 

source: xtratime.orgsource: xtratime.org

“..

..”

Pele yang memang seorang peramal dan komentator 
yang buruk pernah menyatakan bahwa akan ada 
negara Afrika yang akan memenangi Piala Dunia 
sebelum tahun 2000. Dasar dari ramalannya ini salah 
satunya adalah setelah melihat performa apik Nigeria 
di ajang junior. 
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Keshi kini berharap pada gabungan pemain muda dan senior yang 
menghuni tim nasionalnya. Pemain-pemain yang bermain di 
kompetisi Eropa memang masih menjadi poros tim dari kapten 
Joseph Yobo (Fenerbahce) di lini belakang, John Obi Mikel dan Victor 
Moses, duo Chelsea penghuni lini tengah dan depan. 
Nigeria juga mulai mengandalkan para pemain muda potensial 
seperti Ahmed Musa, sayap kanan berusia 20 tahun yang kini 
bermain di CSKA Moskow. Musa, seperti pemain sayap berbakat 
pada umumnya dinilai memiliki kelebihan dalam hal kecepatan. 
Namun ia dinilai belum memiliki game intelligent yang memadai 
terlihat dari seringnya ia membuat keputusan yang keliru di 
lapangan.
Kiprah Nigeria memang belum terlalu meyakinkan. Meski lolos ke 
Piala Afrika 2013 yang diselenggarakan dua tahunan – Piala Afrika 
pertama di tahun ganjil karena ingin membedakan tahun dengan 
Piala Dunia - namun peforma Nigeria di babak kualifikasi dianggap 
belum memperlihatkan tim calon juara.
Di saat sepak bola terus berevolusi, sudah sepantasnya Nigeria 
mengikuti perkembangan jika ingin tetap bertahan. Sepak bola saat 
ini lebih kolektif dan disiplin secara taktik. Sehebat apapun pemain, 
ia tidak akan bernilai lebih jika tidak memahami taktik dengan baik. 
Seorang jurnalis Nigeria juga mengatakan bahwa tim ini perlu 
mencari jati diri atau filosofi bermain yang membedakan tim dengan 
lainnya. Filosofi inilah yang kemudian dapat diimplementasikan 
secara terpadu di klub-klub lokal, disosialisasikan kepada pelatih-
pelatih yang mengajarkan pemain muda, termasuk akademi sepak 
bola mereka sehingga timbul keseragaman.
Bangunan sepak bola negeri ini akan diuji ketahanannya di Piala 
Afrika mendatang dan kualifikasi Piala Dunia. Di kualifikasi Brasil 
2014, Nigeria baru memperoleh empat poin dari dua pertandingan, 
salah satunya diperoleh dari tim lemah Malawi.
Dengan langkah tertatih, Sang Elang Super masih mencoba 
mengembangkan sayap-sayap patah mereka.

source: xtratime.orgsource: xtratime.orgsource: xtratime.org
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Sepak bola adalah bahasa universal, begitu kata orang. Sepak 
bola menyatukan perbedaan. Sepak bola tak memandang 
suku, ras maupun agama. Sepak bola adalah permainan yang 
universal.  Salah satu contoh bagaimana sepak bola bisa 
menyatukan perbedaan dapat ditemui di wilayah Afrika Barat. 
Di wilayah tersebut, salah seorang pesepakbola terbaik mereka 
berhasil menularkan semangat universalitas sepak bola untuk 
menyatukan negaranya yang dilanda konflik.
Di atas lapangan ia adalah salah satu penyerang paling ditakuti 
di Premier League. Perawakannya tinggi besar, mampu mem-
bully hampir semua pemain belakang di Inggris. Naluri 
mencetak golnya luar biasa. Ketajamannya membawa Chelsea 
menjadi tak hanya ditakuti di Inggris tapi juga di Eropa.
Didier Drogba, nama yang dalam satu dekade terakhir menjadi 
salah satu penyerang paling ditakuti di dunia. Kiprahnya di atas 
lapangan telah menghasilkan sederet gelar juara bagi Chelsea. 
Jika publik sepak bola dunia mengenalnya sebagai pemain 
hebat, maka di negara asalnya Drogba lebih dari sekedar  
pemain andalan. Bagi rakyat Pantai Gading, Drogba adalah 
simbol perdamaian. 
Pantai Gading, selain terkenal sebagai negara pengekspor 
coklat juga dikenal sebagai negara konflik. Isu SARA menjadi 
salah satu yang melatar belakangi konflik negara Afrika Barat 
ini. Mulai isu pribumi vs keturunan hingga isu Islam vs Kristen.
Isu ini bermula dari kebijakan Presiden Henri Konan Bedie yang 
meluncurkan Ivority. Ivority ini merujuk pada identitas budaya 
penduduk Pantai Gading. Oleh kalangan ultranasionalis, istilah 
ini dipersempit ke arah penduduk 'asli' yang tinggal di wilayah 
selatan Pantai Gading. Isu SARA ini merambah ke ranah politik 
dan berkembang menjadi perang sipil pada September 2002. 
Hanya kurang dari dua minggu setelah Drogba menjalani debut 
bersama Les Éléphants melawan Afrika Selatan. 
Setiap orang tentu merasa gelisah ketika negeri yang 
dicintainya dilanda perang saudara.  Rasa cintanya pada Pantai 
Gading inilah yang mendorong Drogba melakukan tindakan 
spontan menyuarakan perdamaian Pantai Gading. Usai Pantai 
Gading memastikan lolos ke Piala Dunia 2006, Drogba berlutut 
dan membuat pernyataan langsung di televisi nasional. Di 

Didier Drogba:

Ikon Persatuan Pantai Gading

image courtesy of jssoccer.com

Didier Drogba: 
Ikon Persatuan Pantai Gading

oleh : arsyad m. fajri
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depan kamera Drogba meminta kepada bangsanya untuk penghargaan pemain terbaik Afrika, Drogba pulang kampung ke bahwa pertandingan melawan Madagaskar akan menjadi 
mengesampingkan perbedaan. Abidjan.  Di ibukota Pantai Gading tersebut, Drogba sang kemenangan bagi sepak bola, rakyat dan perdamaian Pantai 
“Kami telah membuktikan bahwa rakyat Pantai Gading dapat pahlawan sepak bola, menemui Laurent Gbagbo presiden Pantai Gading.
hidup berdampingan, bermain bersama menuju tujuan yang Gading. Di hadapan sang presiden, Drogba meminta supaya Seirama dengan ucapannya dihadapan penggemarnya, Pantai 
sama: lolos ke Piala Dunia.  Kami berjanji perayaan (kemenangan) pertandingan kualifikasi Piala Afrika melawan Madagaskar bisa Gading meraih kemenangan kala menjamu Madagaskar. Di stade 
ini akan menyatukan kita.”, begitu kutipan pernyataan Drogba diselenggarakan di luar kota Abidjan. Kota yang dipilih adalah Bouake, stadion terbesar kedua di Pantai Gading, tim tuan rumah 
usai meloloskan Pantai Gading ke Piala Dunia 2006. Bouake, yang merupakan pusat perlawanan terhadap rezim berhasil menang dengan angka telak 5-0. Drogba sendiri turut 
“Mari letakkan senjata, lakukan Pemilu dan semuanya akan lebih Gbagbo.  Entah sedang memikirkan apa, Presiden Gbagbo lantas menyumbangkan satu gol di penghujung pertandingan.
baik.”,lanjut Drogba. menyetujui permintaan Drogba. Pertandingan melawan Wajah timnas Pantai Gading sendiri sebetulnya mencerminkan 
Pernyataan semacam ini bisa diucapkan oleh siapa saja, di mana Madagaskar pun dipindahkan ke Stade Bouake. perpaduan antara dua kubu yang saling bertikai. Drogba dan 
saja dan kapan saja. Namun pernyataan Drogba usai lolosnya Beberapa waktu setelah permintaannya disetujui presiden Salomon Kalou berasal dari Abidjan, daerah pendudukan kubu 
Pantai Gading menjadikannya the right man in the right place. Gbagbo, Drogba bersama Perdana Menteri Guillaume Soro Kristen dan pendukung Presiden Gbagbo. Sementara Yaya & Kolo 
Dengan statusnya sebagai megabintang Pantai Gading, mengunjungi Bouake, daerah yang didominasi kelompok anti Toure berasal dari wilayah utara, daerah muslim yang 
pernyataan tersebut memberi pengaruh kuat. Bukan sekedar Gbagbo. Drogba yang asli Abidjan, pusat pemerintahan Gbagbo berseberangan dengan Presiden Gbagbo. Kerjasama mereka di 
pernyataan spontan belaka, melainkan sebuah kampanye untuk datang ke daerah utara, wilayah pendudukan anti Presiden lapangan membawa kebanggan bagi rakyat Pantai Gading. 
mengakhiri perang saudara. Gbagbo. Kedatangan Drogba ke wilayah utara ini seperti ajakan Beberapa sumber bahkan menyebut jika setiap menjelang 
Seruan damai yang dilakukan Drogba berlanjut satu setengah berjabat tangan. Dari orang selatan kepada saudaranya di utara.  pertandingan, doa bersama para pemain dilakukan bergantian 
tahun kemudian. Awal tahun 2007 usai memperoleh Kepada saudara sebangsanya di Bouake, Drogba menyampaikan dengan dua cara, Islam dan Kristen.
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Usaha perdamaian yang dilakukan oleh Drogba sebetulnya lebih Setelah ikut andil dalam usaha perdamaian, kini Drogba ikut mengangkat Drogba menjadi Goodwill Ambassador untuk 
bersifat simbolis. Namun untuk seorang megabintang lapangan berkontribusi dalam membangun kembali negerinya. pengentasan kemiskinan.  Terkait pengangkatannya sebagai 
hijau, hal itulah yang bisa ia lakukan. Melalui sepak bola, Drogba Kontribusinya diwujudkan dalam Didier Drogba Foundation. Goodwill Ambassador UNDP Drogba pernah berkata, “Saya telah 
telah mengampanyekan persatuan negerinya. Melalui yayasan ini ia menyalurkan uang yang diperolehnya dari diberi kesempatan untuk berhasil dalam hidup, tapi saya selalu 
Dengan status megabintang dan simbol perdamaian yang sektor komersil untuk kesehatan dan pendidikan bagi Pantai berpikir tentang orang-orang yang tidak memiliki kesempatan ini. 
disandangnya, layak ditunggu apakah suatu saat nanti Drogba Gading. Sesekali ia juga mengadakan acara amal untuk Kita semua perlu berkontribusi untuk melawan kemiskinan.”
akan mengikuti jejak George Weah. Weah, sebagaimana kita menggalang dana. Drogba adalah contoh sosok dengan rasa kebangsaan tinggi. 
ketahui, selepas gantung sepatu mencoba terjun ke kancah Salah satu targetnya adalah membangun rumah sakit di Abidjan.  Meski telah meninggalkan Pantai Gading sejak usia kanak-kanak, 
politik. Pemegang predikat pemain terbaik dunia 1995 ini sempat Proyek rumah sakit ini diperkirakan menelan biaya hingga 3juta ia tetap berkontribusi bagi Pantai Gading. Dengan segala 
mencalonkan diri sebagai presiden Liberia pada Pemilu 2005. pound. Rumah sakit tersebut selanjutnya akan menjadi pusat kontribusinya, Drogba layak disebut sebagai pahlawan bagi Pantai 
Drogba sendiri sejauh ini masih belum ingin terjun ke kancah jaringan klinik yang tersebar di seluruh Pantai Gading. Kesehatan Gading. Ia adalah duta besar Pantai Gading di lapangan hijau. Ia 
politik. Keberadaannya di politik justru akan mengurangi memang menjadi salah satu masalah utama di Pantai Gading. juga merupakan simbol perdamaian negeri yang diacak-acak 
pengaruhnya bagi rakyat Pantai Gading. Dengan tetap berada Usia harapan hidup di negara Afrika Barat ini hanya sekitar 55 konflik.
diluar politik, Drogba akan lebih bisa diterima seluruh rakyat tahun, jauh dibawah Indonesia yang mencapai 70 tahun.
Pantai Gading. Sikap yang layak ditiru sejumlah tokoh di Prestasi Drogba di luar lapangan nampaknya menarik perhatian Oleh: @aadgym
Indonesia. UNDP. Organisasi yang bermarkas di New York City ini 
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