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Waktu, momen, dan ingatan manusia. Tiga hal ini senantiasa akan berguna untuk memantik rasa ingin tahu rekan-rekan pembaca aktor yang menorehkannya (barangkali) terlalu cepat tersisih oleh 
berkejaran satu sama lain. Waktu itu tak terbatas dan berjalan sekalian agar mau untuk mencari tahu lebih banyak soal apa-apa aktor-aktor lain yang saling berebutan sehingga mereka hanya 
dengan kelajuan yang konstan. Ialah yang menjadi patokan bagi yang terjadi di sepak bola pada masa lalu. Kami mengajak rekan- sanggup menorehkan kisahnya dalam ukuran kecil. Beberapa malah 
momen-momen yang terjadi. Sementara itu, momen adalah suatu rekan sekalian untuk menjaga ingatan akan sepak bola. dalam ukuran mikro sehingga butuh peralatan khusus untuk 
peristiwa bertumbukannya dua atau lebih garis hidup manusia (atau Perjalanan sejarah olahraga yang kita cintai ini sudah berlangsung melihatnya dengan seksama.
makhluk hidup lain) dalam suatu waktu tertentu. Ia ada karena ada sedemikian lama. Nenek moyang kita sudah melakukan aktivitas Kisah-kisah heroik tersebut identik dengan kemenangan dan 
interaksi dan ia menjadi sesuatu yang di(ter)catat dalam buku besar tendang menendang bola ini sejak ribuan tahun yang lalu dan tahun kejayaan. Biasanya, cerita model ini sudah sering direproduksi, 
sejarah umat manusia. ini, kebetulan merupakan peringatan 150 tahun berdirinya Football walaupun mungkin hanya berkisar di kalangan terbatas. Misalnya 
Ingatan manusia tidak didesain untuk mengingat semuanya. Tuhan Association (FA). Berdirinya FA tahun 1863 itu sekaligus menandai saja, kisah soal gol kemenangan Viktor Ponedelnik yang membawa 
sudah menegaskannya di dalam kitab suci bahwa manusia adalah juga lahirnya sepak bola modern seperti yang kita kenal sekarang ini. Uni Soviet meraih gelar juara internasional mereka satu-satunya di 
tempatnya salah dan lupa. Tidak perlu diperdebatkan lagi karena Selama 150 tahun usia sepak bola modern, momen-momen yang Piala Eropa 1960. Ada juga kisah soal tendangan penalti John Aloisi 
memang demikianlah adanya. Untuk itulah manusia kemudian tercipta sudah tak terhitung lagi jumlahnya. Silakan buat sendiri lini pada tahun 2005 yang membuat Australia lolos ke Piala Dunia kedua 
memutuskan untuk memindahkan memorinya ke media lain yang masa perkembangan sepak bola dan lihat sendiri berapa puluh mereka, Piala Dunia 2006, dengan menjungkalkan Uruguay.
sifatnya tak lagi abstrak dan bisa diakses oleh ingatan-ingatan lain, lembar kertas yang akan Anda habiskan. Di sini, kami tidak akan Kemudian tragedi. Kisah model ini tentunya tidak menyenangkan 
sehingga momen-momen yang terekam itu tak pernah mati. mendedah semua momen tersebut. Seperti yang sudah kami bilang untuk terus diceritakan kembali. Namun, dalam konteks dan situasi 
Manusia menuturkan cerita, menulis, melukis, memotret, atau kini sebelumnya, kami hanya ingin memantik rasa ingin tahu. tertentu, kisah-kisah tak menyenangkan ini tetap harus diceritakan 
juga sudah bisa merekam lewat media video. Semua itu dilakukan Sepak bola adalah kanvas raksasa yang penuh dengan coretan- kembali. Biasanya demi proses pembelajaran. Cerita soal Gianfranco 
demi menjaga peradaban agar tidak hilang digilas waktu. coretan. Ada kisah-kisah epik nan heroik, ada tragedi, ada kisah Zigoni, Heleno de Freitas, atau Justin Fashanu tentu tak 
Di sini, kami dari Football Fandom, berusaha untuk melakukan jenaka, dan lain-lain. Betul, sepak bola memang merupakan alegori menyenangkan untuk diingat-ingat bukan? Pun demikian adanya 
sedikit proses transfer ingatan tersebut. Di majalah elektronik edisi kehidupan. Sebuah perumpamaan utuh yang membuatnya begitu dengan tragedi Superga 1949, Munich 1958, Pakhtakor 1979, dan 
kali ini, kami mengajak rekan-rekan sekalian untuk 'Menolak Lupa'. hidup, begitu romantis, dan begitu sentimentil. Sayangnya, tidak Alianza Lima 1985. Sama sekali tak menyenangkan.
Bukan bermaksud untuk menggurui, tetapi, kami pikir, proses ini semuaa coretan tersebut dibuat dalam ukuran besar. Beberapa Lalu, kisah jenaka. Ah, yang ini tentunya menyenangkan untuk terus 

Lest We Forget
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diingat, walaupun mungkin untuk si aktor utama, kisah-kisah ini akan 
memalukan. Hmm, ada yang ingat kisah transfer Marius Cioara yang 
biaya transfernya dibayar dengan 15 kg sosis? Atau, barangkali cerita 
Harry Redknapp yang pernah meminta salah seorang suporter 
cerewet untuk menjadi pemain pengganti? Oh atau yang ini. 
Bagaimana dengan cerita Ali Dia yang mengaku-ngaku saudara 
George Weah?
Masih banyak lagi cerita-cerita dari jenis-jenis cerita lainnya yang tak 
mungkin kami ceritakan satu per satu.
Di sini, kami berupaya untuk menghadirkan beberapa torehan-
torehan kecil tersebut dalam wujud tulisan dan gambar. Kami 
mengangkat beberapa aktor penting yang menjadi tak penting lagi 
karena minimnya reproduksi memori tentang mereka. Ada sosok 
Jimmy Hogan, Tugiyo, Marco Negri, Matthias Sindelar, sampai Joe 
Gaetjens yang kami ceritakan di sini. Ada pula satu cerita soal tim 
Hungaria era 1950-an yang kejayaannya berakhir prematur akibat 
Revolusi 1956.
Sebagai tambahan, kami juga menghadirkan dua buah artikel fitur 
yang tak kalah menarik yang akan membahas soal bagaimana 
membangun klub sepak bola berbasis komunitas dan review buku 
“Jumper for Goalposts” karya Rob Smyth & Georgia Turner. Dua 
tulisan fitur ini ditulis oleh dua penulis tamu yang memiliki 
ketertarikan pada sepak bola dan ilmu sosial, yakni Rico Hermawan 
dan Dipa Raditya.
Akhir kata, kami mohon maaf atas keterlambatan terbitnya edisi ini. 
Jika ditanya apa penyebabnya, tentu kami memiliki lebih dari seribu 
alasan untuk menjadi alibi, tetapi kami sadar bahwa alibi tak akan 
pernah cukup untuk memenuhi tanggung jawab. Pada akhirnya, 
kami semua dapat kembali memfokuskan diri dan berhasil 
menyelesaikan edisi keenam ini. Selamat menikmati edisi ini dan 
semoga tujuan kami bersama rekan-rekan sekalian bisa tercapai 
seiring dengan lembar demi lembar yang dibaca.

With love,

Yoga Cholandha
Editor-In-Chief Edisi #6
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Jika kita diminta untuk menyebutkan nama negara-negara yang saat tim nasional Austria yang sempat mengemuka pada awal dasawarsa Tulang Punggung The Golden Team
ini merupakan pemeran utama  sepak bola, nama Hungaria jelas 1930-an. Gyula Grosics adalah sosok yang dipercaya Sebes untuk mengawal 
tidak akan masuk di dalam daftarnya. Akan sangat berbeda jika hal Awalnya, kedua tim yang diproyeksikan untuk menjadi tulang gawang dari serbuan penyerang lawan. Grosics mendapat sebutan 
tersebut ditanyakan 60 tahun yang lalu, di mana Jerman Barat kala punggung tim nasional Hungaria adalah Ferencvaros dan MTK The Black Panther karena ia adalah penjaga gawang pertama yang 
itu hanya berperan sebagai David, sementara Hungaria memerankan Hungaria, namun karena alasan politis, Sebes kemudian mengenakan jersey berwarna hitam. Ia mengungkapkan bahwa 
sosok Goliath. Atau coba tanyakan ke negara yang mengklaim memutuskan untuk berpaling dari Ferencvaros ke Kispest AC (yang alasan dibalik kejadian itu hanyalah kebosanan ketika diminta untuk 
sebagai penemu sepak bola modern, Inggris yang dipermak dengan kemudian berubah namanya menjadi Budapest Honved setelah mengenakan jersey yang berbeda di setiap laga tergantung warna 
skor yang mencolok di hadapan publik Wembley. diakuisisi oleh Kementrian Pertahanan Hungaria). yang dikenakan tim lawan. Grosics juga merupakan penjaga gawang 
Brazil yang kelak akan menjadi pemilik permanen trofi Jules Rimet Dari Budapest Honved saja ia telah mendapatkan nama-nama yang memperkenalkan sistem “sweeper-keeper”, yakni kemampuan 
serta mencatatkan dirinya sebagai pemenang terbanyak kejuaraan seperti Kocsis, Puskas, sayap kiri Zoltan Czibor, serta penjaga gawang penjaga gawang untuk berfungsi sebagai bek terakhir jika 
Piala Dunia sebanyak 5 kali pun harus mengakui kehebatan para Gyula “The Black Panther” Grosics. Ditambah lagi  dengan amunisi diperlukan. 
ksatria dari Eropa Timur ini. yang dirangkulnya dari klub MTK Hungaria yakni supersub Peter 
Awal cerita mengenai negara tempat lahirnya penemu Rubik's Cube Palotas dan Nandor Hidegkuti. Dengan demikian, apa yang ia 
ini dimulai pada tahun 1949 disaat Gusztav Sebes ditunjuk sebagai impikan bahwa sebuah tim nasional telah terwujud. Dari klub yang 
pelatih tim nasional Hungaria. Sebes yang mulanya menduduki terakhir disebutkan, Sebes mengadopsi formasi 4-2-4 (meskipun 
jabatan wakil menteri bidang olahraga, mempunyai keinginan untuk acapkali berubah menjadi 2-3-5) yang konon menjadi cikal bakal 
membentuk kerangka tim nasional yang punggawanya berasal dari Total Football milik Belanda yang legendaris itu.
satu atau dua klub besar saja. Hal ini terinspirasi dari “Wunderteam”, 

. “..
Hungaria menghempaskan Inggris pada tahun 1953 dan 
1954..”

Hidegkuti layaknya sedang bermain petak umpet saat 

The marvellous magyars 
oleh : @galihsatrio

legenda kesebelasan manusia perkasa dari eropa tengah 
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Komponen utama dalam skema Gusztav Sebes, tak diragukan lagi Nama besar Ferenc Puskas dengan timnas Hungaria layaknya Pele 
adalah trio Puskas-Kocsis-Hidegkuti. Nama terakhir adalah sosok dengan Brazil, keduanya menjadi aktor utama dibalik kesuksesan tim 
yang mempopulerkan peran deep-lying center forward ke publik nasional yang tidak dapat dipisahkan jika kita berbicara mengenai 
sepak bola, suatu peran yang mirip dengan false nine dewasa ini. legenda tim nasional yang mendunia. Saat klubnya, Kispest AC 
Pada masa itu, sebagian besar tim masih menggunakan sistem diakuisisi oleh Kementrian Pertahanan Hungaria dan berubah 
pertahanan man-to-man marking. Pada sistem pertahanan ini, namanya menjadi Budapest Honved, seluruh pemain mendapatkan 
pemain bertahan lawan biasanya mengikuti kemana perginya pangkat militer. Puskas saat itu mendapat pangkat mayor, yang 
pemain yang mengenakan nomor punggung 9 (nomor yang identik membuat dirinya mendapat julukan “The Galloping Major”.  Ia 
dengan penyerang tengah). tercatat bermain untuk tim nasional pertama kali pada tahun 1945, 
Ketika Hungaria sedang dalam posisi menyerang, Hidegkuti yang dan total telah mencetak 4 kali hattrick, serta 1 kali mencetak 4 gol 
mengenakan nomor punggung 9 memanfaatkan situasi ini dengan saat melibas Albania pada pertandingan persahabatan. 84 gol 
bergerak menjauhi kotak penalti lawan sehingga bek lawan merupakan total gol yang diceploskan Puskas ke gawang lawan 
mengikutinya dan terciptalah ruang kosong yang segera selama 85 kali membela tim nasional Hungaria. Namanya tercatat di 
dimanfaatkan oleh Puskas maupun Kocsis untuk mencetak gol. dalam daftar pencetak gol terbanyak Real Madrid sepanjang masa, 
Manajer legendaris milik Leeds United, Don Revie menyatakan, dimana ia menempati posisi ke 4 dengan 242 gol dari 262 
“Hidegkuti layaknya sedang bermain petak umpet saat Hungaria penampilan. Ia juga tercatat memiliki rata-rata gol nomor 2 
menghempaskan Inggris pada tahun 1953 dan 1954”. sepanjang sejarah pemain Real Madrid dengan 0.92 gol per 
Sandor Kocsis merupakan ujung tombak utama The Golden Team ini. pertandingan di bawah Cristiano Ronaldo.
Pemain dengan nama lengkap Sandor Kocsis Peter ini total telah Nama Ferenc Puskas kemudian diabadikan oleh FIFA menjadi 
mencetak 75 gol selama 68 pertandingan membela tim nasional penghargaan yang bernama FIFA Puskas Award. Penghargaan ini 
Hungaria sejak tahun 1948 hingga 1956. Hal ini menjadikannya diberikan kepada sebuah gol yang dinobatkan sebagai gol terbaik 
pemain dengan rata-rata gol tertinggi selama membela tim nasional setiap tahunnya. Manchester United diisukan sempat tertarik untuk 
di seluruh dunia hingga saat ini. Ia memiliki rata rata 1.1 gol per merekrut Puskas setelah terjadinya Tragedi Munich pada tahun 
pertandingan, menempati puncak daftar pemain dengan rata rata 1958, namun caretaker manager United saat itu Jimmy Murphy 
gol tertinggi selama membela tim nasional mengungguli legenda mengurungkan niatnya setelah Puskas diketahui tidak fasih 
Jerman Gerd Muller dan rekan senegaranya Ferenc Puskas. Kocsis berbicara bahasa Inggris.
juga sempat mencicipi kerasnya persaingan di La Liga bersama 
Barcelona pada tahun 1958-65 dimana pada saat yang bersamaan ia Sepak Terjang The Magical Magyars
harus bersaing dengan Puskas yang saat itu menjadi bagian dari Awal mula sepak terjang The Golden Team dimulai pada tahun 1952 
musim-musim kejayaan Real Madrid. pada Olimpiade musim panas yang berlangsung di Finlandia. 

Perhelatan ini merupakan perhelatan olahraga internasional 
pertama yang diselenggarakan usai Perang Dunia II. Tim besutan 
Gusztav Sebes ini menjadi tim favorit untuk meraih medali emas 
setelah tidak sekalipun mencicipi kekalahan sejak tahun 1950, 
bersama juara bertahan Swedia. Di pertandingan pertama, Hungaria 
menang tipis atas Rumania dengan skor 2-1. Di babak kedua Italia 
dilibas Hungaria dengan tiga gol tanpa balas, sementara itu di 

. “..
total telah mencetak 75 gol selama 68 pertandingan 
membela tim nasional Hungaria sejak tahun 1948 hingga 
1956...”

Pemain dengan nama lengkap Sandor Kocsis Peter ini 

Gustavz Sebes
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perempat final, giliran Turki yang dibobol masing-masing sepasang serta Stanley Matthews - pemain sayap yang menjadi pujaan publik Piala Dunia 1954 di Swiss
gol oleh Kocsis dan Puskas yang membuat Turki harus pulang dengan Inggris kala itu. Sepasang gol dari Hidegkuti serta “The Galloping Hungaria sontak menjadi tim favorit untuk menggondol trofi Piala 
skor 7-1. Major” pada babak pertama cukup untuk  membungkam arogansi Dunia 1954 yang dilangsungkan di Swiss. Bagaimana tidak, mereka 
Juara bertahan Swedia ditundukkan dengan skor 6-0 di babak khas Britania. Hidegkuti masih menambah 1 gol lagi pada babak sudah tidak tersentuh kekalahan sejak tahun 1950. Pada gelaran 
semifinal. Pada partai pamungkas melawan Yugoslavia, sepasang gol kedua untuk melengkapi hattrick-nya hingga menutup skor akhir Piala Dunia ini dibuat sistem baru yakni sistem grup dan unggulan. 
dari Puskas dan Czibor membawa medali emas pertama dari cabang dengan 6-3. Hungaria masuk dalam unggulan pertama bersama Brazil, Austria, 
sepak bola untuk rakyat Hungaria. Italia, Turki, Uruguay, Inggris, dan Perancis. Pada gelaran ini, juara 
Inggris sebagai negara adidaya di cabang olahraga ini pun harus rela dunia Jerman Barat bahkan tidak masuk dalam unggulan pertama.
dua kali mengakhiri pertandingan dengan menundukkan kepala Setelah diundi, Hungaria masuk di Grup 2 bersama Jerman Barat, 
setelah ditaklukkan Puskas dkk. Pada sebuah pertandingan yang Turki, dan Korea Selatan. Seperti yang telah diprediksikan 
bertajuk “Match of The Century” pada 25 November 1953, publik sebelumnya, Hungaria dengan mudah melewati lawan lawannya. 
Wembley menjadi saksi kehebatan para pemain Hungaria yang Korea Selatan harus mengakhiri pertandingan dengan kekalahan 
dikomandani Puskas. Lebih dari seratus ribu pasang mata yang mencolok 9-0, dimana skor ini masih menjadi perbedaan gol 
menyaksikan langsung di stadion kebanggaan Inggris tersebut Pada kesempatan berikutnya di partai pemanasan menjelang Piala terbanyak dalam satu pertandingan piala dunia hingga saat ini (rekor 
disuguhi permainan nan ciamik dari pasukan Gusztav Sebes. Dunia 1954, Hungaria menjamu Inggris di Budapest. Alih-alih ini disamai oleh Yugoslavia saat menaklukkan Zaire 9-0 pada 1974 
Pada partai ini, Inggris diperkuat oleh Alf Ramsey - bek Tottenham membalas kekalahan setahun sebelumnya di Wembley, pasukan St. serta Hungaria sendiri saat mengalahkan El Savador pada 1982 
Hotspur yang akhirnya menjadi pelatih yang kemudian George's Cross harus pulang dengan mengantungi 7 gol di gawang dengan skor 10-1). Sementara di pertandingan kedua melawan 
mempersembahkan gelar piala dunia satu-satunya bagi Inggris, mereka dan hanya sanggup mencetak 1 gol. Jerman Barat, Hungaria sukses membungkam calon lawannya di 

. “..
sebelumnya di Wembley, pasukan St. George's Cross 
harus pulang dengan mengantungi 7 gol di gawang 
mereka dan hanya sanggup mencetak 1 gol..”

Alih-alih membalas kekalahan pada tahun 
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partai final tersebut dengan skor 8-3. Namun kemenangan ini Pertandingan semifinal ini berlangsung sangat seru dan atraktif. 
membawa korban. Ferenc Puskas mengalami cedera engkel yang Hungaria akhirnya menjadi tim pertama yang sanggup mengalahkan 
mewajibkannya absen dalam dua partai selanjutnya. Uruguay di ajang Piala Dunia setelah memenangkan pertandingan 
Berhasil lolos ke perempatfinal membuat Hungaria harus bertemu ini dengan skor 4-2 melalui perpanjangan waktu (skor imbang 2-2 
dengan favorit juara lainnya, Brazil. Meskipun pada akhirnya dalam 90 menit pertandingan).
Hungaria keluar sebagai pemenang dalam pertandingan ini, mereka 
melewatinya dengan susah payah. Bermain tanpa Ferenc Puskas, Keajaiban Bern
Hungaria memenangkan pertandingan ini dengan skor 4-2. Tiga Tibalah Hungaria di partai puncak Piala Dunia dimana Jerman Barat 
kartu merah dilayangkan sang pengadil kepada pemain dari kedua telah menunggu mereka setelah sukses menjungkalkan unggulan 
kesebelasan. Pertandingan tersebut berlangsung dengan kasar dan lainnya, Austria dengan skor 6-1. Partai yang juga merupakan partai 
brutal, sehingga kemudian partai ini mendapat julukan “The Battle ulangan babak grup ini memunculkan Hungaria sebagai favorit untuk 
of Bern”. meraih titel juara. Bagaimana tidak, selain diperkuat oleh bintang-
Pada babak kedua, ketika Hungaria masih unggul 2-1, wasit bintang sepak bola pada masa itu, Hungaria terbukti sukses 
menunjuk titik putih ketika pemain Hungaria dijatuhkan di dalam meremukkan meriam panser Jerman Barat di babak grup dengan 
kotak penalti. Kejadian ini langsung mendapat respon negatif dari skor mencolok 8-3.
para ofisial dan jurnalis tim Samba, mereka melampiaskannya “The Galloping Major” Ferenc Puskas pun sudah hadir lagi di 
dengan masuk ke lapangan sebelum akhirnya polisi mengusir lapangan setelah absen di babak perempat final dan semifinal. 
mereka keluar dan pertandingan kembali dilanjutkan. Masih belum cukup, Jerman Barat sejatinya tampil dengan pemain-
Pertikaian para pemain dari kedua tim tidak hanya berlangsung pemain amatir yang tidak mengenyam pelatihan di klub. Hal yang 
diatas lapangan hijau. Kericuhan terus berlanjut hingga lorong dan sangat kontras dibanding nama besar milik The Magical Magyars. 
ruang ganti pemain. Pelatih Hungaria, Gusztav Sebes yang harus Produktivitas lini depan yang dikomandoi Hidegkuti ini sangat 
menerima empat jahitan di bagian muka berkata, “Ini layaknya menakutkan; telah mencetak 25 gol dalam 4 pertandingan sebelum 
sebuah tawuran. Pertandingannya sangat brutal.” partai final Piala Dunia 1954!
Di babak semifinal, Hungaria harus bertemu unggulan lainnya, Pelatih Jerman Barat saat itu bahkan mengeluarkan pernyataan yang 
Uruguay. Uruguay  mempunyai rekor yang tidak kalah mentereng memperlihatkan keminderan kesebelasan yang dilatihnya terhadap 
dengan rekor Hungaria yakni tidak pernah kalah dalam pertandingan sang lawan, “Saya yakin bahwa Jerman Barat akan mengakhiri 
Piala Dunia yang diikutinya. Sebagai catatan, Uruguay tidak pertandingan ini dengan kekalahan, bahkan jika kami bermain 
berpartisipasi dalam dua ajang Piala Dunia yang dimenangi Italia dengan tim terkuat sekalipun”.
yaitu pada tahun 1934 dan 1938. Delapan menit adalah waktu yang dibutuhkan untuk membuktikan 

bahwa mayoritas prediksi yang dibuat kala itu mendekati kenyataan. 
Puskas membawa timnya unggul pada menit ke-6, dan Zoltan Czibor 
menggandakan keunggulan Hungaria pada menit ke-8 setelah 
terjadi blunder di barisan pertahanan Jerman Barat. Penjaga gawang 
Jerman Barat Toni Turek tidak siap menerima backpass sehingga bola 
terlepas dari tangkapannya dan dengan cerdik Czibor bisa 
memanfaatkannya menjadi gol. 
Unggul dua gol dengan cepat menjadikan Hungaria lengah. Sebuah 

“..
sangat menakutkan; mereka telah mencetak 25 gol 
dalam 4 pertandingan sebelum partai final Piala Dunia 
1954!”

Produktivitas lini depan yang dikomandoi Hidegkuti ini 
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gol dari Morlock dan sebuah gol oleh Helmut Rahn akhirnya dengan nilai tertinggi dalam sistem elo rating, melewati beberapa 
menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Petaka bagi Hungaria tim yang didewa-dewakan oleh publik sepak bola sebagai yang 
akhirnya datang pada menit ke 84. Helmut Rahn berhasil mencetak terhebat seperti Brazil 1962, Brazil 1970, Jerman Barat 1974, 
gol kemenangan bagi Jerman Barat, sekaligus memupuskan harapan Belanda 1974, Argentina 1986, bahkan Spanyol 2012. Sistem elo 
serta arogansi The Mighty Magyars untuk meraih trofi juara dunia. rating adalah metode perhitungan peringkat berdasarkan 
Skor 3-2 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Jerman Barat kemampuan relatif para pemain yang diadopsi dari metode rating 
bergembira, Hungaria menangis. permainan catur. Tiga partai terakhir gelaran Piala Dunia 1954 yang 
Jerman Barat sukses mengulangi cerita David versus Goliath. Partai melibatkan Hungaria masuk dalam daftar 10 pertandingan sepak 
ini tercatat sebagai salah satu partai antiklimaks terbesar dalam bola terbesar yang dihitung dengan metode elo rating ini.
sejarah. Kekalahan ini adalah satu-satunya kekalahan yang diderita Sayangnya, sejarah tidak mencatat para runner-up. Hanya para 
oleh The Golden Team dalam 50 pertandingan sejak tahun 1950 kampiunlah yang akan didongengkan secara turun temurun. Cerita 
hingga 1956. Penjaga gawang Hungaria Gyula Grosics pada sebuah mengenai orang-orang Hungaria yang hebat nan legendaris itu kini 
wawancara berucap, “Saya sering mengalami mimpi buruk final Piala semakin lekang dimakan waktu.
Dunia itu hingga terbangun ditengah malam bahkan setelah puluhan 
tahun sejak final tersebut dilangsungkan”.
“Miracle of Bern” akhirnya menjadi tajuk dari partai final Piala Dunia 
1954 ini dan kemudian diabadikan dalam sebuah film layar lebar.
Hingga saat ini, The Mighty Magyars masih tercatat sebagai tim 

“..
itu hingga terbangun ditengah malam bahkan setelah 
puluhan tahun sejak final tersebut dilangsungkan..” - 
Gyula Grosics, The Black Panther

Saya sering mengalami mimpi buruk final Piala Dunia 



#FANDOM

Di Stadion Renato Curi, 16 tahun lalu, sebuah a antara Perugia 
melawan AS Roma berlangsung. Bagi Perugia, partai ini adalah sebagian 
dari serangkaian laga yang harus mereka jalani dalam upaya salvezza 
atau menyelamatkan diri dari jeratan degradasi. aIa ditugasi khusus 
untuk mengamati salah seorang pemain bernomor punggung 18 
bernama Marco Negri. Dalam laga tersebut, Negri mencetak sebuah gol 
dan membuat sebuah assist untuk kemenangan Perugia. Pada akhir 
musim, Negri berhasil mencetak 15 gol namun tidak dapat 
menghindarkan Perugia dari jurang degradasi.

“...Negri bukanlah seorang penyerang yang mau 
bekerja keras. Ia tidak melakukan tracking back, tidak pula 
melakukan pressing pada pemain belakang lawan...”

Ewan Chester adalah nama pemandu bakat Glasgow Rangers 
yang dimaksud. Secara khusus, ia ditugasi untuk mengamati Negri. 
Sekembalinya ke Glasgow, Chester membuat laporan singkat yang ia 
tujukan kepada Walter Smith, manajer tim saat itu. Dalam laporannya, 
Chester menyimpulkan bahwa Negri bukanlah seorang penyerang yang 
mau bekerja keras. Ia tidak melakukan tracking back, tidak pula 
melakukan pressing pada pemain belakang lawan, namun jika klub ingin 
mencari penyerang yang mampu mencetak 30 gol dalam semusim, 
dialah orangnya.

Lebih jauh, Chester menyebut kelihaian Negri mencetak gol 
berupa sundulan jarak pendek, tap-in hingga eksekusi penalti. 
Mengamati gol-gol Negri kemudian, penilaian tersebut memang tidak 
salah. 

Klub pada akhirnya memutuskan untuk mengikat sang 
penyerang gondrong dan berjanggut lebat itu. Saat itu, usia Negri masih 
26 tahun, usia emas pesepakbola. Dan dengan Piala Dunia 1998 sudah 
di depan mata, di mana pelatih Italia saat itu Cesare Maldini telah 
memberi sinyal positif, maka pilihan menjadikan Negri sebagai andalan 
sepertinya tepat. Ditambah lagi, masa-masa tersebut adalah masa 
keemasan Italian invasion, yaitu membanjirnya pemain-pemain asal 
Italia yang bermain di klub-klub Inggris maupun Skotlandia. Kisah 
sukses Gianfranco Zola dan Roberto Di Matteo di Chelsea tentu saja 
menjadi inspirasi.

Negri ditransfer dengan nilai 3,5 juta pound, plus gaji 18 ribu per 

THE CURIOUS CASE
 OF MARCO NEGRI

Oleh: Aditya Nugroho
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pekan, menjadikannya salah satu penerima gaji tertinggi di skuat. voli. Bedanya, Negri menyepak bola dengan cara lob melewati seperti pesepakbola kebanyakan. “Negri adalah pemuda yang 
Ambisi besar Smith adalah meraih 10 gelar liga beruntun, dan kepala penjaga gawang. Gol yang sangat cantik dan elegan. baik, namun di luar lapangan saya tidak terlalu mengenalnya. Tapi 
untuk itulah ia merasa perlu mendatangkan tukang gedor gawang Torehan tersebut masih belum seberapa. Ia lantas ia jelas bukan tipe orang yang gemar mengunjungi klub malam,” 
lawan yang jempolan. Rangers lebih cepat daripada Napoli yang mencetak 23 gol hanya dalam 10 laga awal. Rataan tersebut ujar Albertz. 
saat itu juga meminatinya. adalah yang tertinggi di Eropa saat itu, sekaligus memecahkan 

Kehadiran Negri membuat Rangers memiliki 4 pemain rekor demi rekor. Selanjutnya, Negri mencetak tambahan lima gol “...Ia lantas mencetak 23 gol hanya dalam 10 
Italia karena saat itu mereka juga diperkuat oleh Gennaro yang menutup tahun 1997 dengan manis. 28 gol dalam setengah laga awal...”
Gattusso yang masih muda, eks Fiorentina Lorenzo Amoruso dan musim.  Tidak hanya di liga, Negri juga produktif di turnamen 
eks Juventus Sergio Porrini. Pemain terkenal lain seperti Peter Van kontinental. Di kualifikasi Liga Champions ia mampu mencetak Dari kegiatan luar lapangannya itulah justru bencana 
Vossen, Joerg Albertz, Brian Laudrup hingga Paul Gascoigne juga tiga gol, namun sayangnya tidak dapat membawa Rangers terjadi. Saat sedang bermain squash bersama kompatriotnya, 
menghuni tim kosmopolitan ini. menuju babak utama karena disingkirkan juara Swedia, IFK Sergio Porrini, bola yang memantul keras tanpa sengaja mengenai 

Negri lantas memberi justifikasi atas harga dan ekspektasi Gothenburg. mata Negri. Cedera tersebut cukup parah sehingga memaksa 
besar yang berada di pundaknya. Ia mencetak dua gol dalam laga Namun, ada yang janggal dari penampilan Negri. Dalam Negri absen cukup lama dari lapangan, dan disusul cedera-cedera 
debut liga lawan Heart of Middlothian, lalu mencetak lima gol setiap laganya, Negri tidak terlihat menikmati pertandingan atau berikutnya seperti cedera punggung dan juga penyakit hernia. 
dalam kemenangan Rangers atas Dundee United. Satu gol menikmati kebersamaan dengan rekan setim. Selebrasi yang ia Ironisnya, sekembalinya ke lapangan, Negri hanya total mencetak 
diantaranya bahkan menyamai apa yang dilakukan Gazza lakukan sangat dingin dan nyaris tanpa senyuman. Ia juga dikenal dua gol liga dan tiga gol di Piala Skotlandia dalam sisa musim. 
bersama tim nasional Inggris di Euro 96, yaitu mengontrol bola sebagai pribadi yang terlalu pendiam di ruang ganti. Rekan-rekan Penurunan drastis tersebut akhirnya membuat gelar juara liga 
melewati kepala bek lawan lalu menghajar bola dengan sepakan setimnya seperti Albertz mengatakan bahwa Negri memang tidak Rangers direbut oleh rival abadi, Glasgow Celtic plus hanya 
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menjadi Runner-up di Piala Skotlandia karena menyerah dari performanya di Rangers setelah enam bulan yang sangat 
Hearts. menabjubkan. A half season wonder yang tidak pernah bisa 

Bagi Negri sendiri, rangkaian penurunan performa terulang. Ada yang menyebut bahwa sikap acuh Negri lah yang 
tersebut juga menutup rapat pintu tim nasional yang berlaga di kemudian membuat rekan-rekan setim tidak menyukainya. 
Piala Dunia Prancis 1998. Dalam skuat yang diumumkannya, “Teams who drinks together, wins together.” Begitulah pemeo 
Cesare Maldini mengandalkan Christian Vieri, Alex Del Piero, umum dalam sebuah tim olahraga yang menggambarkan 
Pippo Inzaghi dan penyerang senior Roberto Baggio dalam kebersamaan. Kepribadian Negri inilah yang konon membuat 
barisan penyerangnya. Walter Smith jengah, yang kemudian meminggirkannya.

Namun ada pula yang masih membawa-bawa isu 
sektarian dimana Negri yang seorang Katolik bermain untuk tim “Saya memang tidak mempraktekkan ajaran 
Rangers yang notabene lebih diasosiasikan dengan Protestan. agama saya dengan penuh, namun istri saya 
Dalam wawancara yang berasal dari sumber yang penulis sendiri mempraktekkannya.”
tidak dapat memastikan kebenarannya, Negri sendiri merasa 
sering menjadi sasaran diskriminasi sektarian tersebut.

Musim-musim selanjutnya, ketajaman Negri benar-
“Saya memang tidak mempraktekkan ajaran agama saya 

benar menguap. Sempat dipinjamkan ke Vicenza, Negri kembali 
dengan penuh, namun istri saya mempraktekkannya.”. Tidak 

ke Ibrox dimana pelatih Dick Advocaat berupaya mengembalikan 
hanya itu, Negri juga mengeluhkan kebiasaan minum alkohol 

ketajamannya. Upaya tersebut menemui kegagalan karena Negri 
sebelum laga dari para pemain Rangers. “Di Italia, tidak ada yang 

kembali tidak berguna di lapangan. Ia kemudian hanya bermain 
seperti itu. Kami profesional,” ujarnya. 

di tim cadangan. Pada akhirnya, Negri kembali ke tanah airnya 
Entah cerita mana yang benar, namun kisah Negri ini 

menuju klub Bologna.
kemudian menginspirasi harian Guardian dalam penyusunan 10 

Hanya bertahan semusim di Bologna, Negri kemudian 
worst foreign singnings of all time. Guardian menyejajarkan 

berpindah ke Cagliari, Livorno. Meski mampu mencetak 8 gol 
nama Negri dengan nama-nama gagal lain seperti Tomas Brolin 

dari 10 laga di Livorno, Negri kemudian memilih untuk menutup 
yang gagal di Crystal Palace, Andrea Silenzi yang gagal di 

karirnya di klub yang membesarkan namanya, Perugia pada 
Nottingham Forest dan juga Stephane Guivarc'h yang 

musim 2004/2005. Total, Negri mengukir 154 penampilan dan 
melempem di Newcastle. Sebuah cap yang terlalu didramatisir? 

mencetak 95 gol dalam 10 tahun karir profesionalnya sebagai 
Anda yang menilai sendiri.

pemain. 
Perjalanan karir seorang pemain memang tidak dapat 

Selepas pensiun, tidak banyak yang mengetahui 
ditebak. Negri adalah tipe goal poacher yang memang memiliki 

keberadaan Negri yang memang misterius ini. Bahkan, 
masa-masa emas pada tahun 90an, dimana seorang penyerang 

mentornya selama di Rangers Lorenzo Amoruso juga mengaku 
memang hanya memiliki satu tugas yaitu mencetak gol. Diluar 

sudah delapan tahun tidak mendengar kabar darinya. 
segala misteri yang menyelubungi penurunan permainan dan 

Misteri memang menyelubungi perjalanan karir pemain 
karirnya, Negri tetaplah salah seorang penyerang bernomor 9 

ini. Banyak spekulasi beredar soal penurunan drastis 
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Pertengahan 2010 lalu, stadion Kridanggo Salatiga terdengar, tapi percayalah publik Jawa Tengah masih 
bergemuruh. Penonton yang memadati tribun tanpa dikoordinir mencintainya. Sosok inilah yang memberi kebanggaan berupa 
serempak berdiri dan bertepuk tangan. Bukan tanpa sebab gelar juara bagi pendukung PSIS Semarang yang tersebar di 
tentunya. berbagai kota di provinsi yang kini dipimpin oleh Ganjar Pranowo 

Tugiyo, mantan pemain PSIS Semarang lah alasan kenapa itu.
publik Salatiga melakukan standing ovation sore itu. Kala itu Dia bukan pemain yang dikenal karena berwajah ganteng. 
sedang dihelat pertandingan persahabatan antara Salatiga All Tugiyo jauh dari kata itu. Banyak yang bilang dia lebih pas jika 
Stars melawan PSIS Semarang yang waktu itu banyak dihuni menjadi pelawak. Perawakannya yang kecil dan gempal atau 
pemain muda seperti Deni Rumba. bantet membuatnya sering disepelekan lantaran posturnya yang 

Salatiga All Stars bermaterian pemain yang sudah pensiun tidak ideal sebagai pesepakbola. Alasan yang membuatnya dicoret 
maupun yang masih aktif, dengan catatan merupakan pemain dari timnas Baretti yang dikirim ke Italia 17 tahun yang lalu.
yang pernah dibina di Salatiga. Antara lain Gendut Doni dan 
Deftendi. Dan yang menarik, tim ini menghadirkan pula Tugiyo, “Ada nama tenar lain yang hadir, tetapi hanya Tugiyo 
sang Diego Maradona dari Purwodadi. yang bisa menghipnotis penonton untuk dengan sendirinya 

Pertandingan persahabatan ini dalam rangka silaturahmi memberi tepuk tangan”
antar pemain sekaligus untuk menjadi partai hiburan di tengah 
perhelatan Piala Walikota Salatiga, kejuaraan junior U-17 Tugiyo kecil lahir dari keluarga sederhana. Ayahnya 
sekaligus menjadi penanda dibukanya Gendut Doni Training seorang penarik becak, sementara ibunya buruh tani. Tugiyo kecil 
Center (GDTC). GDTC merupakan akademi sepak bola yang baru selain rajin bermain sepak bola, juga menggembala kambing di 
didirikan oleh Gendut Doni beserta mantan pesepakbola dari tanah lapang dekat lapangan sepak bola kampungnya. Tidak 
Salatiga. jarang dia bermain sepak bola sembari angon wedhus.

Tugiyo yang diumumkan masuk di babak kedua, langsung Dia kemudian berhasil masuk ke Diklat Salatiga. Kala itu 
mengundang sorak sorai penonton yang hadir. Ada nama tenar Diklat Salatiga belum menetapkan standar minimum tinggi 
lain yang hadir, tetapi hanya Tugiyo yang bisa menghipnotis pemain 170 cm seperti yang sudah diterapkan dalam sepuluh 
penonton untuk dengan sendirinya memberi tepuk tangan. tahun terakhir. Jika peraturan itu sudah diterapkan tentu Tugiyo 

Maradona dari Purwodadi ini memang sosok penting di yang hanya bertinggi 163 cm tidak akan bisa masuk.
sepak bola Jawa Tengah. Mungkin namanya sudah lama tak Kemampuannya yang bagus dan layak untuk 

SEKALI PAHLAWAN TETAP PAHLAWAN
TUGIYO :

Oleh: Sirajudin Hasbi
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dikembangkan membuatnya ditarik ke Diklat Ragunan. Tugiyo tetap bisa keluar. Bahkan Wiranto, menkopolkam saat itu ikut April 1999 dan baru keesokan harinya muncul pernyataan tidak 
kemudian sempat masuk tim PSSI U-16 yang berlaga di Iran. memberi restu liga tetap digulirkan. akan keluarganya izin pertandingan. Singkatnya, waktunya sangat 
Sayang di tahun 1997 dia gagal masuk PSSI Barretti. Tidak putus Tanpa sponsor utama, tentu liga akan tetap sulit untuk mepet untuk memindahkan semuanya ke Manado.
asa, dia kemudian melanjutkan karirnya di PSB Bogor dan bergulir hingga akhir. PSSI memberi subsidi 100 juta untuk setiap Dengan segala upaya akhirnya pemain Persebaya, PSIS, 
bertahan di sini selama dua tahun sebelum kemudian hijrah ke klub. Entah bagaimana, kompetisi tetap bisa bergulir. Walaupun dan perangkat pertandingan terbang ke Manado. Pesawat 
Semarang. masalah terus berdatangan, mulai dari kericuhan, bentrok antar Hercules yang biasanya dipergunakan untuk berperang kali ini 

Musim 1998/1999, Tugiyo kemudian masuk ke PSIS suporter yang sampai menimbulkan korban jiwa, skandal suap bertugas mengangkut semua yang berkepentingan dengan 
Semarang. Di musim perdananya inilah dia mencapai puncak dan pengaturan skor, serta berbagai masalah lainnya. pertandingan ini.
karirnya. Di usia 22 tahun dia sudah menjadi pilihan utama di tim Masalah kemudian mencapai puncaknya saat menjelang Akhirnya laga bisa digelar di stadion Klabat Manado, 
Mahesa Jenar. Selama membela PSIS di musim 1998/1999 ini pertandingan final. Babak delapan besar di Jakarta yang Jumat 9 April 1999. Pertandingan disaksikan oleh 30.000 pasang 
Tugiyo berhasil melesakkan 7 gol yang menempatkannya sebagai menghasilkan partai final Persebaya vs PSIS oleh kapolda Metro mata dan dipimpin oleh Djajat Sudrajat.
pencetak gol terbanyak PSIS di musim itu. Jaya kala itu, Mayjen (Pol) Noegroho Djajoesman, tidak diberikan Rusdy Bahalwan, pelatih Persebaya menampilkan 

Ada satu gol yang tentu berkesan baginya hingga kini dan izin pertandingan. Terlalu riskan menggelar laga final di Jakarta susunan pemain Hendro Kartiko: Aji Santoso (C),  Anang Ma'ruf 
juga bagi publik Jawa Tengah. Gol yang ia cetak di stadion Klabat, ketika yang bertanding dua tim yang punya rivalitas panjang dan (Hartono 88'), Sugiantoro, Yoseph Lewono, Chairil Anwar, Eri 
Manado. keduanya sama-sama berbasis di Jawa. Irianto, Yusuf Ekodono (Achmad Ariadi 57'), Uston Nawawi, Musa 

Musim 1998/1999 merupakan salah satu musim paling Alhasil final pun harus dipindahkan. Setelah ada negosiasi Kallon, Reinald Pieters (Putut Wijanarko 62').
berat untuk Liga Indonesia. Musim sebelumnya kejuaraan antara Agum Gumelar dengan Erents Mangindaan, gubernur Sementara skuat PSIS adalah I Komang Putra; Agung 
berhenti karena kerusuhan Mei dan krisis ekonomi. Liga di musim Sulawesi Utara, disepakati Manado sebagai kota penyelenggara Setiabudi, M. Soleh, Wasis Purwoko, Simon Atangana, Ebanda 
inipun hampir tidak jadi dilaksanakan. Azwar Anas, ketua umum final liga Indonesia. Manado dianggap punya fasilitas pendukung, Timothy, Bonggo Pribadi, Ali Sunan (C), Tugiyo, Ali Shaha Ali, 
PSSI, baru saja mengundurkan diri pula menyusul skandal gol pemerintah daerahnya mendukung, serta jauh dari Jawa sehingga Imran Amirullah (Deftendi 73') dengan pelatih Edy Paryono.
bunuh diri Mursyid Effendi di Piala Tiger. Izin pertandingan kemungkinan bentrok pendukung Persebaya dengan PSIS bisa Persebaya yang diunggulkan justru dibuat tak berdaya di 
diperkirakan akan kesulitan diperoleh di berbagai kota. diminimalkan. partai final. Tugiyo yang memanfaatkan umpan Ali Sunan berhasil 

Namun, Agum Gumelar, ketua umum PSSI yang baru, membawa PSIS unggul tipis 1-0 atas Bajul Ijo. Golnya dimenit 89 
yakin bisa menggelar liga Indonesia dari awal hingga akhir. “Musim 1998/1999 merupakan salah satu musim paling itu disamput suka cita oleh pendukung PSIS di seluruh penjuru 
“Timnas yang tangguh hanya lahir dari kompetisi yang tangguh. berat untuk Liga Indonesia” Indonesia yang menyaksikan laga melalui layar kaca. 
Jadi bagaimana pun caranya kompetisi harus jalan,” begitu ujar Pertandingan itu disiarkan langsung oleh TVRI.
Agum Gumelar. Liga Indonesia pun segera digulirkan. Tetapi, laga final sudah dijadwalkan digelar tanggal 9 April Saya sendiri yang kala itu menyaksikan tidak kalah heboh 
Purnawirawan jenderal ini pun bisa menjamin izin pertandingan 1999, sedangkan pertandingan semifinal baru selesai tanggal 1 merayakan gol semata wayang Tugiyo. Maklum saja, masa kecil 
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saya habiskan di kabupaten Semarang, membuat saya banyak mampir ke klub semenjana seperti Persik Kuningan di tahun 2005. staf pelatih SSB Terang Bangsa bersama Eko Purjianto dan 
dikelilingi oleh pendukung PSIS. Sayapun ikut larut dalam Lantaran kerap kambuh cedera lututnya, Tugiyo tidak bisa sejumlah mantan pemain PSIS. Saat ini dia juga melatih sepak bola 
kemeriahan kemenangan PSIS. Untuk seorang anak kelas 2 SD, meyakinkan klub-klub yang mengontraknya untuk memberinya di sebuah akademi sepak bola di kecamatan Susukan, di salah satu 
sulit untuk membayangkan betapa bahagianya saya kala itu. kontrak jangka panjang atau memberi perpanjangan kontrak di sudut kabupaten Semarang. Untuk itu dia harus menempuh 

Walaupun bukan top skor kompetisi karena gelar ini musim berikutnya. perjalanan 1,5 jam dari kediamannya menggunakan sepeda 
disandang oleh Alain Mabenda (PSDS Deli Serdang) dengan 11 gol Maret 2008 lalu saat PSIS menggelar seleksi pemain, motor. “Bayaran tidak seberapa tetapi yang penting hati ini 
maupun predikat pemain terbaik yang disematkan pada Ali Sunan Tugiyo kembali hadir. Suporter PSIS masih mengelu-elukannya. nyaman,” begitu ujar Tugiyo.
(kapten PSIS), tetap Tugiyo lah yang hingga kini dikenang sebagai Sayang meski bisa menampilkan permainan yang baik, setidaknya Begitulah Tugiyo, sedari dulu dia pria yang rendah hati dan 
pahlawan. di mata suporter, Tugiyo gagal meyakinkan Edy Paryono untuk hingga kini pun begitu. Saat berada di puncak, saat rekan-

dikontrak. Alasannya Tugiyo sudah tidak terlalu fit dan sudah rekannya sudah memakai mobil dia masih setia dengan sepeda 
“Saya hanya rindu kembali berkaus PSIS...” terlalu tua, padahal usianya baru 30 tahun. Sudah cukup tua untuk motornya. Dia lebih sudah untuk menabung dan bersiap 

ukuran pesepakbola, tetapi pengalamannya tentu bisa menjadi menghadapi masa depan saat dia sudah tak jadi bintang lapangan 
Sambutan luar biasa publik Salatiga satu dekade setelah nilai tambah. hijau. Keputasan yang benar dan layak dicontoh oleh pemain-

final itu membuktikan bahwa Tugiyo masih begitu dicintai dan “Saya hanya rindu kembali berkaus PSIS. Lagipula keluarga pemain muda. Kini, walau sudah jauh dari hingar bingar publisitas, 
dihormati bak pahlawan. Terlebih lagi hingga kini belum ada lagi saya tinggal di Semarang dan anak-anak saya masih kecil. Tapi bila Tugiyo masih tekun merawat cintanya untuk sepak bola.
gelar juara nasional yang mampir ke PSIS maupun klub lain yang memang tidak dimaui, saya pasrah saja. Mungkin saya memang Bagi kami, Tugiyo, tetaplah pahlawan hingga hari ini.
berbasis di Jawa Tengah. sudah dianggap tua,” ujar Tugiyo mengenai penolakan ini .

Sayang, Tugiyo “hanyalah” pahlawan yang sekali berarti Tugiyo kini berjualan mie ayam di rumahnya yang berada 
sesudah itu mati. Bukan mati dalam artian sebenarnya, karir di kawasan Manyaran, Semarang Barat. Dia juga masih aktif di 
Tugiyo mentok. Cenderung meredup malah, akibat dari cedera sepak bola tapi kali ini sebagai pelatih. Dia sempat melatih tim 
lutut yang dialaminya. sepak bola kecamatan Bawang, Batang dan tim U-20 kabupaten 

Masih bermain untuk PSIS beberapa musim setelahnya, Batang per 23 Juni 2009. Namun kini Tugiyo sudah tak lagi melatih 
Tugiyo gagal bersinar. Bahkan PSIS sendiri di musim 1999/2000 di Batang.
lantas terdegradasi. Setelah tak bermain untuk PSIS, Tugiyo hanya Berbekal lisensi kepalatihan seri C, dia lalu tercatat sebagai 
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Ketika itu, di tahun 1964, Kota Port-Au-Prince, ibukota Haiti, sedang diliputi 
kecemasan. Penguasa mereka sedang galak-galaknya. Francois Duvalier, alias Papa Doc 
sedang berada dalam kegelisahan yang membuatnya gelap mata. Seperti layaknya 
diktator pada umumnya, Papa Doc tahu betul cara memanfaatkan para tukang 
pukulnya, milisi Tonton Macoutes, untuk menyingkirkan mereka-mereka yang 
berbahaya. Menculik, membunuh, melenyapkan tanpa jejak, lalu meninggalkan 
semua dosa itu tanpa penebusan yang layak. Jangankan kata maaf, pengakuan pun 
(nyaris) tak pernah ada.

Joe Gaetjens sedang tidak ada di tempat ketika dua orang anggota Tonton 
Macoutes yang didampingi seorang kapten polisi bernama Edouard Guillot 
mendatangi binatunya di John Brown Avenue. Guillot masih memiliki pertalian darah 
dengan keluarga Gaetjens dan sudah berupaya sekuat tenaga untuk memperingatkan 
Joe agar bersembunyi karena ia (dan semua anggota keluarga Gaetjens) yang ada di 
Port-Au-Prince akan segera ditangkap oleh Tonton Macoutes.

Guillot berperan sebagai agen ganda di sini dan di 'kunjungan' tersebut, ia 
memberi kode kepada ibu mertua Joe, yang merupakan manajer binatu milik Joe, agar 
memperingatkan Joe. Guillot tahu bahwa pada saat itu Joe sedang tidak berada di 
rumah dan ia secara tidak langsung ingin menunjukkan kepada dua anggota Tonton 
Macoutes tersebut bahwa Joe tidak dapat ditemukan.

Namun ternyata, ibu mertua Joe gagal menerjemahkan kode dari Guillot 
dengan baik.

Empat jam kemudian, Joe yang sedang mengendarai mobil station wagon 

PAHLAWAN SEPAK BOLA AMERIKA YANG HILANG
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birunya melintas di depan binatunya. Kedua Tonton Macoutes kecilnya, ia sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda untuk 
bersama Guillot masih berada di sana. Melihat Joe melintas, ibu menjadi seorang pemain sepak bola. Joe kecil justru mengidap 
mertuanya berteriak-teriak histeris. Menyaksikan ibu mertuanya penyakit asma kronis dan ini sedikit banyak menghambat aktivitas 
seperti itu, Joe yang penasaran kemudian berhenti untuk mencari luar ruangan Joe.
tahu apa yang diinginkan ibu mertuanya tersebut. Suatu hari, ibu Joe bertemu dengan ibu mertuanya di 
Tentu saja, ibu mertuanya ingin agar Joe tahu bahwa ia diincar dan dalam mimpi. Di mimpi tersebut, ibu mertuanya memberitahu 
segera kabur secepat mungkin, tetapi ia memperingatkan Joe resep untuk menyembuhkan penyakit Joe.
dengan cara berteriak kepada Joe di depan dua orang yang Resepnya ternyata sederhana: jantung sirsak.
mengincarnya. Ibu Joe mencoba untuk menuruti apa yang dikatakan ibu 

Guillot terdiam dan dua anggota Tonton Macoutes segera mertuanya tersebut di dalam mimpi. Setiap pagi, selama beberapa 
mencabut senjatanya lalu menodong Joe. Ia dipaksa masuk minggu, Joe selalu disuruhnya untuk memakan jantung buah 
kembali ke dalam mobilnya dan segera dibawa menuju ke tempat sirsak. Efeknya langsung terasa. Setiap hari, Joe memuntahkan 
di mana ia tidak akan pernah kembali lagi. Ia dibawa ke Fort banyak sekali lendir berwarna hitam dan setelah beberapa minggu 
Dimanche, sebuah benteng tua peninggalan penjajah Prancis yang tersebut, Joe pun akhirnya sembuh dari penyakit asmanya.
disulap menjadi sebuah penjara oleh Papa Doc.

Momen itu menjadi momen terakhir di mana Joe Gaetjens ia sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda untuk 
terlihat, baik dalam keadaan hidup maupun mati. menjadi seorang pemain sepak bola

--------------------------------------- Masa kecil Joe dihabiskan di daerah Turgeau. Di sini, ia 
pertama kali bertemu dengan orang yang kelak akan menjadi 

Joseph Nicholas Gaetjens lahir pada tahun 1924 di Port- sahabat kentalnya, Daniel Beauvoir. Nantinya, Joe dan Daniel 
Au-Prince. Ayahnya bernama Edmond dan ibunya bernama Beauvoir akan bersama-sama bermain sepak bola di klub L'Etoile 
Antonine, tetapi lebih sering disapa Toto. Mereka tidak berkulit Haitienne.
hitam seperti orang Haiti pada umumnya. Kulit mereka Ketika Joe sudah beranjak remaja, keluarganya pindah ke 
kecokelatan dan darah Eropa mengalir di dalam tubuh mereka. rumah baru di daerah Bois Verna.
Darah Eropa tersebut berasal dari seorang utusan Raja Prusia Rumah keluarga Joe yang baru ini sangat luas dan pada 
bernama Thomas yang bertugas di Port-Au-Prince untuk menjadi waktu itu, Joe sudah mulai bermain sepak bola di L'Etoile. Ibu Joe 
utusan kantor dagang Prusia di Haiti. Thomas Gaetjens adalah dengan sukarela menjadikan rumah ini sebagai semacam rumah 
kakek buyut Joe Gaetjens dan ia berasal dari kota Bremen, Jerman. singgah para pemain L'Etoile. Para pemain tersebut seringkali 

Joe adalah anak ketiga dari tujuh bersaudara dan di masa mampir ke rumah Joe untuk makan, mencuci pakaian, dan mandi. 

Maradona, jauh lebih terkenal daripada presiden Argentina 
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Mereka biasanya langsung bisa mengakses halaman belakang pekerjaan sebagai pesepakbola belum bisa dijadikan pegangan pemain lainnya. Sebagai perbandingan, salah seorang rekan setim 
rumah keluarga Joe yang sudah dipasangi enam buah shower. Di untuk hidup layak. Inilah yang mendorong Joe untuk pergi ke Joe, yang juga bekerja paruh waktu di restoran Rudy, Jose Lorente, 
sinilah mereka mandi dan mencuci pakaian. Amerika. mengatakan bahwa ia pernah membandingkan honor yang 

Joe bisa dikatakan beruntung. Keluarganya mendukung Ia memutuskan untuk mengikuti jejak kakaknya, Gerard, diterimanya dengan honor milik Joe. Honor Joe kurang lebih $20 
sekali aktivitas Joe di lapangan hijau. Tidak heran, Joe memang dengan mempelajari akuntansi di Universitas Columbia. Untuk lebih banyak dari honornya sekali tampil, kata Lorente.
hebat. Di usia 20 tahun saja ia sudah berhasil mempersembahkan mencari tambahan uang saku, ia bekerja sebagai pencuci piring di Di musim pertamanya bersama Brookhattan, Joe berhasil 
dua gelar juara Liga Haiti bagi L'Etoile. Di rumah, prestasi Joe di sebuah restoran Spanyol di bilangan Harlem. Selain menjadi menyarangkan 14 gol dan membawa Brookhattan ke posisi 
sepak bola sangat dibanggakan oleh keluarganya. Bahkan, konon, pekerja paruh waktu di restoran, Joe juga bergabung sebagai runner-up di akhir musim. Dari 14 gol yang ia cetak, ada satu gol 
Joe yang gemar sekali melakukan sundulan sembari menjatuhkan pemain semi-profesional di sebuah klub yang konon waktu itu yang dibuatnya dengan cara luar biasa. Satu gol itu dibuatnya 
diri, sampai dibuatkan bantalan pengaman oleh adiknya, Mierille, merupakan salah satu yang terbaik di ASL (American Soccer langsung dari sepak pojok! Ada yang tahu, pemain mana lagi yang 
untuk dikenakan di torsonya. League), Brookhattan Galicia. pernah melakukan hal serupa? Iya, benar sekali, terima kasih.

Joe sudah menjadi seorang pesepakbola, akan tetapi apa Di musim 1949-50, menjelang Piala Dunia 1950 di Brasil, Joe 
yang bisa ia lakukan di kemudian hari, masih sangat jauh dari “...Satu gol itu dibuatnya langsung dari sepak pojok...” memimpin daftar pencetak gol terbanyak ASL dengan 18 gol. 
bayangan siapapun di keluarganya. Jumlah ini lebih dari separuh jumlah gol keseluruhan Brookhattan 

Kebetulan, restoran tempat Joe bekerja dan klub tempat di musim tersebut.
--------------------------------------- Joe bermain dimiliki oleh orang yang sama. Eugene 'Rudy' Diaz Apa yang dilakukan Joe di ASL rupanya tidak luput dari 

namanya. pantauan timnas Amerika yang bersiap untuk berangkat ke Piala 
Pada tahun 1947, di usianya yang sudah menginjak 23 Setiap kali menjelang pertandingan, seluruh anggota tim Dunia. Pada waktu itu, semua pemain timnas Amerika terdiri dari 

tahun, Joe memutuskan untuk merantau ke Amerika Serikat. Kota Brookhattan berkumpul dulu di restoran ini untuk kemudian orang-orang seperti Joe. Mereka semua semi-profesional dan 
New York, kota metropolitan nan kosmopolitan, yang berangkat bersama-sama ke stadion. pastinya, kemampuan sepak bolanya tidak ada apa-apanya jika 
menjanjikan sejuta harapan bagi mereka yang berusaha Di timnya, Joe menjadi salah satu pemain andalan. Tidak dibandingkan dengan Brasil, Italia, Uruguay, atau, ehm, Inggris.
menaklukkannya, menjadi pilihan Joe. Di kampung halamannya, heran jika honor yang diterimanya lebih besar dibanding para William Jeffrey, pelatih timnas Amerika saat itu benar-



benar memanggil Joe ke skuat timnas yang akan berangkat ke Piala Dunia 1950 adalah Piala Dunia kedua yang digelar seperti halnya Amerika, juga ditempatkan sebagai underdog.
Brasil. Jeffrey adalah orang Skotlandia dan ia baru ditunjuk oleh di Amerika Selatan. Ada 16 negara yang berpartisipasi di sana, Seperti sudah disebutkan sebelumnya, rombongan 
federasi sepak bola Amerika dua minggu sebelum Piala Dunia termasuk juara bertahan Italia dan juara dunia pertama, timnas Amerika dihuni oleh para pemain semi-profesional yang 
dimulai. Uruguay. Piala Dunia ini juga menjadi ajang partisipasi perdana bisa disetarakan dengan pemain tarkam di Indonesia. Mereka 

Sama seperti Jeffrey, Joe juga agak sedikit terlambat timnas Inggris yang selama tiga gelaran sebelumnya masih memiliki pekerjaan utama dan sepak bola menjadi pekerjaan 
untuk dimasukkan ke skuat timnas. Masalah kewarganegaraan berselisih dengan FIFA mengenai pembayaran honor pemain sampingan. Selain Joe, ada pula Walter Bahr yang merupakan 
menjadi pengganjalnya ketika itu, dan di waktu yang benar- amatir. Tetapi, lebih dari itu, Inggris sebenarnya merasa lebih seorang guru SMA, lalu ada pula Frank Borghi yang adalah 
benar mepet, Joe mengirimkan dokumen permintaan menjadi hebat dari negara lain dalam hal sepak bola karena merekalah seorang pengemudi mobil jenazah. Ketika hasil undian grup 
warga negara Amerika bersama dua anggota timnas lainnya, yang memperkenalkan sepak bola ke negara-negara lain. diumumkan, timnas Amerika tentunya bukan menjadi tim yang 
Joseph Maca (kelahiran Belgia) dan Ed McIlvenny (Skotlandia). Benar, Inggris memang hebat dan mereka merupakan bersorak paling kencang.

calon kuat juara di sana, bersama tuan rumah Brasil, Italia, dan Di pertandingan pertama, Amerika harus menghadapi 
“timnas Amerika dihuni oleh para pemain semi- Uruguay. Tim mereka saat itu dihuni oleh sosok-sosok yang saat Spanyol, kemudian disusul Inggris, dan terakhir, menghadapi 

profesional yang bisa disetarakan dengan pemain tarkam di ini dikenal sebagai legenda sepak bola, seperti Sir Tom Finney, Chile. Menghadapi Spanyol, Amerika menyerah 1-3. Gol 
Indonesia” Sir Stanley Matthews, Sir Alf Ramsey, Jackie Milburn, dan Billy Amerika dicetak oleh pemain keturunan Italia, Virginio Pariani, 

Wright. Semua tim, termasuk para unggulan, gentar akan nama sementara tiga gol Spanyol masing-masing dibukukan oleh 
Dokumen yang mereka kirimkan tidak bisa selesai besar pemain-pemain Inggris di sini dan tentunya, semua tim Silvestre Igoa, Estanislao Basora, dan Telmo Zarra. Kekalahan ini 

diproses tepat waktu. Menjelang keberangkatan rombongan turnamen tersebut berharap untuk tidak bertemu Inggris tentunya bukan modal yang bagus untuk menghadapi Inggris di 
tim ke Brasil, ketiga pemain naturalisasi ini hanya disumpah terlalu dini. pertandingan kedua. Kalau melawan Spanyol 'saja' mereka 
secara lisan tanpa dokumen yang benar-benar komplit. Kelak, Amerika, sialnya, harus bertemu dengan saudara sudah kalah, apalagi Inggris.
akan ada surat dari FIFA yang menyatakan bahwa mereka tuanya ini di fase grup. Mereka tergabung di grup B bersama Namun, jadwal sudah disusun dan mau tak mau mereka 
bertiga sebenarnya tidak sah membela Amerika. Namun, surat Spanyol dan Chile. Spanyol, ketika itu juga diperkuat beberapa harus berangkat juga ke medan laga, tak peduli segontai 
ini pun datangnya terlambat. Turnamen sudah kadung berjalan. pemain legendaris seperti Telmo Zarra, Rafael Lesmes, dan apapun langkah kaki mereka menuju Belo Horizonte. Mereka 

Antoni Ramallets. Masing-masing berasal dari klub Athletic tidak peduli dengan rekor sensasional Inggris dibandingkan 
--------------------------------------- Bilbao, Real Madrid, dan Barcelona. Sementara itu, Chile, dengan rekor mereka yang menyedihkan. Selepas Perang Dunia 
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II, Inggris membukukan 23 kemenangan, 4 hasil imbang, dan hanya 3 
kali kalah. Sementara itu, Amerika, selepas perang, hanya mampu 
membukukan 8 gol dan kebobolan 51 kali.

Meski tidak gentar, mereka sadar betul seberapa kemampuan 
mereka. Dalam wawancara jelang pertandingan, pelatih William Jeffrey 
mengatakan, “Kami tidak punya peluang sama sekali. Tim kami 
bagaikan segerombolan domba yang siap disembelih.”
Benar, tak seorangpun akan menyangka bahwa pertandingan tersebut 
akan menjadi salah satu kejutan terbesar sepanjang sejarah sepak bola.

---------------------------------------

Joe menjadi pemain inti di pertandingan tersebut. Ah, tentu 
saja, kalau bukan Joe, siapa lagi? Oke lah, Gino Pariani memang hebat, 
tetapi Joe adalah ujung tombak tim Amerika dan ia adalah tumpuan 
masyarakat penggemar soccer untuk setidaknya menorehkan segaris 
luka pada saudara tua mereka yang congkak itu. Joe sudah menerima 
daulat dan ia sudah siap untuk membayar kepercayaan itu.

Sepak mula babak pertama dilakukan oleh tim Inggris dan 
selama 25 menit pertama, mereka terus menggempur pertahanan 
Amerika lewat sepakan-sepakan Roy Bentley, Stan Mortensen, dan Tom 
Finney. Nihil. Dua kali tendangan mereka menerpa tiang gawang, dua 
kali diselamatkan oleh Borghi, dan sisanya melebar.

Baru di menit ke-25 Amerika memiliki peluang untuk 
merangsek masuk ke area pertahanan Inggris yang dikawal trio Alf 
Ramsey, John Aston, dan Billy Wright. Mereka berhasil melepaskan satu 
tembakan yang masih dengan mudah diantisipasi oleh Bert Williams.
Setelah satu serangan yang gagal tersebut, Amerika kembali digempur. 
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Dua sepakan Mortensen melayang di atas mistar, JOE GAETJENS, SI PENCUCI PIRING DARI HAITI pertandingan kembali menjadi milik Inggris.
sementara Borghi kembali membuat satu penyelamatan BERHASIL MENJEBOL GAWANG TIM TERBAIK DI DUNIA! Inggris terus membombardir pertahanan Amerika. Stan 
gemilang. Sundulan Tom Finney di menit ke-32 yang mengarah Mortensen dan Jimmy Mullen berhasil menciptakan dua 
ke pojok kanan atas gawang berhasil ditepisnya. Sudah Sorak sorai pun membahana di Estadio Independencia. peluang emas, namun lagi-lagi Frank Borghi, si supir mobil 
setengah jam dan gempuran bertubi-tubi Sang Raja Sepak Bola 10.151 orang yang kebanyakan adalah pendukung tuan rumah jenazah, berhasil mengubur peluang-peluang tersebut. Borghi 
belum juga berbuah satu gol pun. tersebut merayakan gol ajaib itu dengan rasa bahagia yang tampil begitu tangguh, seperti apa yang ditunjukkan Jan 

Lima menit berselang, gelandang tengah Amerika, menyerupai kebahagiaan apabila tim kesayangan mereka Tomaszewski di Wembley 23 tahun kemudian. Sampai peluit 
Walter Bahr, mencoba melepaskan satu tembakan spekulasi mencetak gol. Amerika unggul 1-0 atas Inggris dan apabila akhir dibunyikan Tuan Dattilo, kedudukan tetap sama:
yang mengarah ke sisi kanan gawang Williams. Arah bola sudah kedudukan ini bertahan sampai pertandingan usai, Brasil bisa Amerika 1, Inggris 0, dan kini dunia larut dalam 
berhasil diantisipasi dengan baik oleh Williams, tetapi tak menghindari Inggris di babak babak berikutnya. Mereka kebahagiaan yang canggung.
sampai satu detik, sebuah gaya minimum diberikan kepada rupanya gentar pula melihat nama besar Inggris dan mereka Selepas peluit akhir yang menandai runtuhnya 
bola tersebut oleh jagoan kita, Joe Gaetjens… berharap Amerika, negara anak bawang sepak bola, bisa supremasi Inggris tersebut, ratusan pendukung Brasil 

Williams sudah melompat dan ia yakin bahwa ia akan menjungkalkan lawan yang paling mereka takuti itu. menginvasi lapangan pertandingan. Mereka berusaha untuk 
mampu mengantisipasi tendangan Bahr, tetapi tanpa diduga, Inggris tak tinggal diam. Merasa terlecut atas gol yang meraih pahlawan yang tidak diduga tersebut dan berniat 
Joe melakukan sebuah gerakan yang selama ini menjadi kelak mereka sebut sebagai sebuah 'kecelakaan' itu, intensitas mengaraknya keliling lapangan.
gerakan andalannya: sundulan melayang. serangan ke pertahanan Amerika makin ditingkatkan. Dalam Joe yang kebingungan awalnya tampak ketakutan dan 

Gesekan yang terjadi antara sisi kepala Joe dan bola sebuah upaya terakhir menjelang peluit turun minum, Tom mencoba untuk melarikan diri, akan tetapi, tak lama kemudian, 
tersebut sudah cukup untuk membuatnya berubah arah. Finney mencoba untuk kembali melepas tembakan, namun ia sadar bahwa orang-orang yang mengejarnya ini hanya ingin 
Williams tertipu dan… upayanya urung berbuah hasil karena bersamaan dengan merayakan kebahagiaan bersamanya. Mereka mengangkat Joe, 
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLL sepakan tersebut, wasit asal Italia, Generoso Dattilo seakan-akan ia adalah juara dunia milik mereka dan 
LLLLLLLLLLLLLLL!!!!!!!! memutuskan untuk mengakhiri babak pertama. mengaraknya beramai-ramai.
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLL Amerika 1, Inggris 0, dan dunia berharap-harap cemas. Tidak akan ada yang cukup gila atau bodoh untuk 
LLLLLLLLLLLLLLL!!!!!!!! Di babak kedua, Amerika justru menjadi pihak yang berinisiatif mengatakan bahwa Tahiti mampu mengalahkan Spanyol di 
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLL untuk melakukan gempuran terlebih dahulu. Namun, selepas Piala Konfederasi 2013 lalu, dan ketika itu, hal yang sama 
LLLLLLLLLLLLLLL!!!!!!!! satu peluang yang gagal berbuah gol di menit ke-54, terjadi. Nyaris tidak ada orang yang cukup ceroboh untuk 
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memprediksi kemenangan Amerika atas Inggris. Bahkan, para kepala tegak. Rasanya seperti juara dunia. Mengalahkan tim AMERIKA, DAN DUNIA. Sungguh sebuah kalimat superlatif yang 
jurnalis beserta para juru foto pun tidak. terbaik dunia tentunya layak menjadi cerita yang dikenang hanya bisa keluar dari hati yang berbahagia.

Sepanjang pertandingan, sebagian besar dari mereka sepanjang zaman, bukan? Perayaan tak hanya sampai di situ.
memutuskan untuk ngendon di belakang gawang Frank Borghi Malam harinya, Joe diundang oleh klub lamanya, 
karena tentu saja, mereka berpikir bahwa gawang Borghi akan --------------------------------------- L'Etoile, dalam sebuah laga eksebisi. Joe turut bermain di sana, 
menjadi lumbung gol bagi Inggris. Inilah alasan mengapa hanya meski lelah dan tahu bahwa lututnya sudah tak lagi bersahabat. 
ada satu foto yang menjadi bukti gol Joe tersebut. Foto itupun Joe menjadi bintang sepak bola baru kala itu. Di musim Selain itu, ia juga mulai kerap mengalami mimisan hebat yang 
gagal menjelaskan kronologi terjadinya gol karena foto tersebut panas itu juga, ia hijrah ke Prancis untuk bermain bagi Racing membuat kepalanya pening bukan kepalang.
hanya menunjukkan bola yang sudah masuk ke gawang dan Club de Paris (salah satu klub cikal bakal Paris Saint Germain). 
cerita soal proses terjadinya gol itu didapat dari cerita lisan Sayang, nasib buruk menimpa Joe. Baru empat laga ia lakoni “Media-media Inggris  yang memberitakan 
mereka yang menjadi saksi di sana. bersama salah satu klub elit Prancis tersebut, cedera lutut pertandingan tersebut menyangka bahwa tim mereka 

G o l  J o e  t e r s e b u t  m a m p u  m e n c i p t a k a n  parah menimpanya. Ia tidak pernah bermain lagi bagi RC Paris menang 10-0 atas Amerika”
kebingunganyang sifatnya viral. Media-media Inggris yang setelah itu dan pindah ke klub amatir, Olympique Ales pada 
memberitakan pertandingan tersebut menyangka bahwa tim musim berikutnya. Di tahun itu juga, Joe memperkuat timnas Haiti dalam 
mereka menang 10-0 atas Amerika. Akan tetapi, beberapa hari Di Ales, nasibnya tak lebih baik. Selama dua tahun di partai kualifikasi Piala Dunia 1954. Namun, lutut dan 
kemudian, kebenaran baru terungkap. Inggris rupanya kalah 0- sana, ia hanya tampil sebanyak 15 kali dan mencetak dua gol. mimisannya tidak mengizinkan Joe bertindak lebih jauh. Ia 
1 dari Amerika, tim yang selama ini mereka tertawakan Rasa sakit di lututnya tak kunjung jera menderanya. Di tahun gagal bersinar di laga tersebut dan karir sepak bolanya bisa 
kemampuan sepak bolanya.  T idak  tega  rasanya 1953, setelah enam tahun melanglang buana, ia kembali ke dikatakan tamat.
membayangkan mood persepakbolaan Inggris kala itu. Apalagi, rumah. Ke Port-Au-Prince. Meski karir bermainnya berakhir secara prematur di 
di pertandingan terakhir kontra Spanyol, mereka pun menelan Ketika pesawatnya mendarat di bandara Port-Au- usia 29 tahun, Joe rupanya tak bisa meninggalkan sepak bola. Ia 
kekalahan 0-1 lewat gol Zarra dan gagal lolos ke babak berikut. Prince, sambutan untuk Joe sudah disiapkan oleh warga kota rupanya masih berhubungan baik dengan mantan rekan-
Debut Inggris di Piala Dunia berakhir mengerikan. yang bungah dan penasaran. Mereka bangga, kotanya memiliki rekannya di USMNT, tim nasional sepak bola pria Amerika, 

Sementara itu, Amerika yang memang tidak pernah pesepakbola seperti Joe. Pesepakbola yang mampu mencetak seperti Walter Bahr dan Andrew Keough. Ketika timnas 
diunggulkan, akhirnya kalah 5-2 atas Chile di pertandingan gol kemenangan di Piala Dunia. Di bandara itu terpasang Amerika bertandang ke Port-Au-Prince, ia mengundang rekan-
pamungkas. Mereka angkat koper dan pulang, tetapi dengan sebuah spanduk besar bertuliskan PEMAIN TERBAIK DI HAITI, rekannya di timnas untuk mampir ke rumahnya. Joe menjamu 
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mereka dengan baik dan bercanda seperti dulu. Nantinya, Joe Sayangnya, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. pistol dan belati yang terselip di pinggang, serta kacamata 
juga akan melatih tim junior L'Etoile dan timnas Haiti, meskipun Dua tahun setelah pernikahannya, Haiti diguncang hitam untuk menambah kesan elit dan sangar.
hanya sebentar. prahara politik. Papa Doc naik tahta secara kontroversial Sepak terjang Tonton Macoutes ini sedikit mirip dengan 

Tahun 1955, dua tahun setelah kepulangannya, Joe dengan mengalahkan Louis Dejoie yang masih merupakan para tukang pukul mafia di film-film. Mereka seringkali 
menikahi sepupunya, Liliane Defay dan kelak dikaruniai tiga kerabat dari keluarga Gaetjens. Perlu diketahui sebelumnya menculik (dan membunuh) anggota keluarga seorang tokoh 
orang anak, semuanya laki-laki. Joe dan Liliane tidak pernah bahwa ketika datang dari Bremen dulu, Thomas Gaetjens oposisi untuk melemahkan mental mereka. Apabila dibunuh, 
bertemu sampai keduanya kembali ke Haiti di tahun 1950-an menikahi seorang wanita bernama Leonie Dejoie, putri seorang maka korbannya akan disembelih hidup-hidup di depan si 
tersebut. Liliane menghabiskan masa mudanya di Prancis dan jenderal yang berjuang di perang kemerdekaan Haiti. Dari sini, lawan politik tersebut dan apabila diculik, maka sudah pasti 
kembali ke Haiti setelah dewasa. Menurut Joe, ia jatuh cinta sudah terlihat cerita akan mengarah ke mana. Fort Dimanche lah yang akan menjadi tujuan. Di Fort Dimanche, 
pada pandangan pertama kepada Liliane. Di pernikahannya Betul, tentu saja ini soal afiliasi politik. apabila tidak mati ditembak mental mereka. Apabila dibunuh, 
tersebut, Daniel Beauvoir, sahabat kental masa kecilnya, Keluarga Gaetjens memang keluarga kelas menengah maka korbannya akan disembelih hidup-hidup di depan si 
menjadi pendampingnya. Kelak, Beauvoir juga akan menjadi milat (ras campuran) yang melek politik. Gerard, kakaknya, lawan politik tersebut dan apabila diculik, maka sudah pasti 
ayah baptis bagi ketiga putra Joe. adalah penasihat politik Louis Dejoie. Dua saudaranya yang Fort Dimanche lah yang akan menjadi tujuan. Di Fort Dimanche, 
--------------------------------------- lain, Jean-Pierre dan Fred, kelak akan menjadi pentolan apabila tidak mati ditembak ya mati kelaparan atau terkena 

Keluarga baru Joe hidup bahagia dan berkecukupan. Ia kelompok pemberontak yang menentang pemerintahan Papa penyakit.
memiliki tiga bisnis dengan pendapatan cukup besar kala itu. Ia Doc bersama Alix Pasquet, seorang perwira menengah militer 
memiliki dua binatu yang besar dan laris, serta toko retail yang dan mantan presiden Federasi Sepak Bola Haiti. “Orang-orang di Port-Au-Prince merasa bangga 
menjual produk-produk Colgate. Usaha yang ia miliki tersebut Kerasnya tentangan dari banyak pihak ini membuat apabila mereka berbelanja atau mencuci pakaian di tempat 
banyak terbantu oleh statusnya sebagai bintang sepak bola. Papa Doc merasa tidak aman. Untuk itulah ia kemudian Joe”
Orang-orang di Port-Au-Prince merasa bangga apabila mereka membentuk Tonton Macoutes. Nama ini sendiri diambil dari 
berbelanja atau mencuci pakaian di tempat Joe. Kehidupan Joe nama hantu dari cerita rakyat Haiti. Dikisahkan dalam cerita Pada tahun 1964, Papa Doc Duvalier mendeklarasikan 
yang makmur itu tak membuatnya lupa diri. Ia tetap Joe yang rakyat tersebut bahwa hantu Tonton suka menculik anak-anak diri menjadi Presiden Seumur Hidup Haiti. Di tahun ini pula, 
baik hati dan ia sering memberi uang kepada kawan serta dan memasukkan mereka ke dalam semacam wadah yang kekejaman Tonton Macoutes semakin menjadi-jadi. Apalagi, 
saudaranya yang membutuhkan, walaupun istrinya seringkali disebut macoutes. Pada praktiknya nanti, milisi-milisi yang Papa Doc juga semakin royal membelanjakan APBN Haiti untuk 
pula menentangnya. diambil dari para bromocorah ini akan dipersenjatai dengan membiayai 'pasukan penjaga stabilitas keamanan nasional' ini. 
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Uang sebanyak 28 juta dolar [sic] dikeluarkan untuk menambah andalan Papa Doc adalah 'menyerang anggota keluarga dari Ada secercah harapan di sana. Papa Doc rupanya mau 
jumlah personil dan persenjataan Tonton Macoutes. Jumlah itu tokoh yang disasarnya'. mendengar permohonan Toto dan berkata, “Baiklah, akan 
sendiri lebih dari separuh APBN Haiti. Lalu tibalah hari naas itu… kuusahakan. Datanglah besok dan kau akan mendapati 

Keluarga Gaetjens sudah pasti menjadi salah satu putramu ada di sini.”
sasaran utama operasi Tonton Macoutes dan sebagian besar --------------------------------------- Toto dan Mireille pulang dengan penuh harap. Tetapi, 
dari mereka sudah melarikan diri. Sebagian ke Amerika, Joe Gaetjens adalah sosok yang akan selalu diselimuti keesokan harinya, mereka harus mendapati diri mereka lagi-
sebagian lagi ke Republik Dominika, dan semuanya sudah misteri. Apabila pencapaian terbaiknya saja diliputi banyak lagi dikecewakan oleh Papa Doc.
memperingatkan Joe agar turut menyingkir dari Haiti, terutama misteri, apalagi momen kelamnya. Gol yang ia cetak tidak Tidak ada Joe. Tidak ada apa-apa untuk mereka. Tidak 
Gerard, yang sudah pernah merasakan busuknya hawa Fort pernah terdokumentasikan dan hanya abadi dalam memori. ada Joe. Papa Doc berbohong.
Dimanche. Lalu ketika ia menghilang, nasibnya tidak pernah diketahui Tetapi, pencarian tidak berhenti di situ.

secara jelas selama bertahun-tahun. Beberapa minggu kemudian, seorang kawan dari Daniel 
“Sekali Gaetjens tetaplah Gaetjens, tidak penting Butuh waktu delapan tahun sampai akhirnya Cassagnol, suami Mireille, mengatakan bahwa ia kenal dengan 

apakah ia terlibat politik atau tidak” pemerintah Haiti mengeluarkan pernyataan resmi bahwa Joe salah seorang penjaga di Fort Dimanche dan uang sogokan 
sudah meninggal dunia. Pernyataan inipun muncul setelah sebesar 4.000 dolar akan bisa mengeluarkan Joe dari sana. 

Joe bergeming. Ia tak mau pergi. Ia berkata, “Aku tak rezim Papa Doc ditekan habis-habisan oleh dunia internasional. Tetapi lagi-lagi, Joe tidak juga muncul di hadapan mereka.
pernah ikut-ikutan politik. Kerjaanku hanya melatih sepak bola Pencarian Joe sudah dimulai sebelum malam tahun baru 1965. Keesokan harinya, kawan Daniel tersebut mendatangi mereka 
anak-anak dan lagipula ada Daniel (Beuvoir) yang akan Setiap setahun sekali, Papa Doc membuka lebar-lebar untuk mengembalikan uang 4.000 dolar tersebut dan berkata, 
menjagaku.” pintu istananya untuk menerima rakyatnya dan mengabulkan “Joe sudah tewas.”

Saat itu, Daniel Beauvoir sudah menjabat sebagai salah masing-masing satu permintaan dari mereka. Hari itu, Toto dan Joe tewas? Joe Gaetjens mereka meninggal di Fort 
satu kepala kepolisian di salah satu distrik di Port-Au-Prince. Mireille datang ke istana. Mereka berharap bisa mendapatkan Dimanche?
Selain Daniel Beauvoir, tentu saja ada Eduard Guillot. Joe kembali. Namun, rupanya, jatah pengabulan permintaan Kabar tewasnya Joe segera beredar cepat di kalangan 

Joe yakin bahwa para Tonton Macoutes tidak akan hari itu sudah habis. keluarga. Mereka tentunya tidak percaya begitu saja sampai 
mengganggunya, tetapi Papa Doc yang sudah gelap mata tentu Mengetahui hal itu, Toto kemudian merengek, mereka bisa benar-benar melihat tubuh Joe, tetapi mereka pun 
tak lagi berpikir jernih. Sekali Gaetjens tetaplah Gaetjens, tidak memohon-mohon kepada Papa Doc untuk mengabulkan tidak seoptimistis itu. Merekapun sadar, bisa jadi memang Joe 
penting apakah ia terlibat politik atau tidak. Lagipula, taktik permintaannya. benar-benar sudah tiada mengingat reputasi Fort Dimanche 
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yang sedemikian mengerikan. Dan atas kabar tersebut, burung bahwa apa yang dikatakan Beauvoir memang benar. penjara. Nama Joe sudah tidak ada lagi di sana, mungkin karena 
beberapa spekulasi merebak. Benar bahwa Papa Doc mengincar memang Beauvoir dan ia lekang dimakan zaman, atau tertumpuk oleh tulisan nama-

Pertama, bisa jadi Joe langsung dieksekusi pada hari menjadikan Joe sebagai umpannya. nama lainnya. Hilangnya nama Joe dari tembok sel penjara Fort 
ketika ia diangkut dua Tonton Macoutes tersebut. Kedua, bisa Dimanche, sayangnya, diikuti pula oleh semakin memudarnya 
jadi Joe meningggal karena penyakit. Dan yang ketiga, menurut --------------------------------------- ingatan publik akan dirinya. Walaupun di Haiti ingatan akan 
pengakuan seorang pentolan Tonton Macoutes, suatu malam, dirinya masih terus direproduksi, tetapi di Amerika, hanya 
Papa Doc datang ke Fort Dimanche dengan amarah memuncak Sampai detik ini, semua anggota keluarga Gaetjens dan orang-orang yang peduli akan dirinya saja yang masih 
dan menembaki banyak tahanan di sana. Entah yang mana yang semua yang peduli terhadap Joe masih berusaha untuk mencari mengingat namanya, padahal Joe adalah salah satu pahlawan 
benar, yang jelas, Joe belum juga kembali sampai saat itu. tahu nasib apa yang sebenarnya menimpa Joe. Salah satu dari olah  raga mereka.

Pada tahun 1972, Gerard dan Daniel Beauvoir bertemu mereka yang peduli terhadap Joe adalah mantan manajer Salah satu dari orang Amerika, selain Toye, yang masih 
di New York. Gerard yang masih marah karena kehilangan umum New York Cosmos di era 1970-an, Clive Toye. mengingat Joe dengan baik adalah Jozy Altidore, penyerang 
adiknya berusaha untuk mengkonfrontasi Beauvoir mengenai Toye menjadi salah satu aktor penting yang Sunderland yang juga keturunan Haiti. Pada tahun 2009, 
hal itu. Menurut Gerard, Beauvoir harusnya bisa melakukan melancarkan tekanan kepada pemerintah Haiti pada dekade setelah mencetak satu dari dua gol kemenangan Amerika atas 
lebih mengingat ia adalah salah satu perwira menengah 1970-an dulu hingga akhirnya rezim Papa Doc mau Spanyol, ia mencoba untuk mengingatkan rekan-rekannya di 
kepolisian. Tetapi apa yang dikatakan Beauvoir kepada Gerard mengeluarkan pernyataan resmi soal kematian Joe. Di ruang ganti atas capaian Joe lebih dari setengah abad 
sangat mengejutkan, rumahnya di New York, terdapat sebuah patung yang sebelumnya. Tetapi, kata Jozy, “Tidak ada yang mengerti apa 

“Gerard, aku tak bisa berbuat apa-apa. Papa Doc tidak menggambarkan sosok Joe. Patung tersebut merupakan yang kukatakan saat itu.”
mengincarnya. Ia tidak mengincar Joe karena ia seorang pemberian dari Jean-Pierre. Di bawah patung tersebut terdapat Tahun depan, Piala Dunia kembali digelar di Brasil, dan 
Gaetjens. Ia mengincarku! Ia menculik Joe karena ia tulisan berbunyi JOE GAETJENS, FOOTBALLEUR HAITIEN, HEROS Amerika sudah memastikan diri lolos ke putaran final. 
menginginkanku.” DE LA COUPE DU MONDE, BRASIL 1950. MORT POUR LA PATRIE. Barangkali, sekarang adalah momen terbaik bagi mereka untuk 

Penjelasan Beauvoir ini tidak dapat sepenuhnya Joe Gaetjens, Pesepabola Haiti, Pahlawan Piala Dunia Brasil mengingat kembali pahlawan sepak bola mereka dan memberi 
diterima oleh keluarga Gaetjens. Adik Joe, Jean-Pierre, bahkan 1950. Meninggal untuk negaranya. penghargaan yang layak.
sempat memukuli Beauvoir dalam sebuah pertandingan sepak Di Fort Dimanche, setiap kali ada tahanan yang 
bola. Namun, beberapa tahun berselang, salah seorang sepupu meninggal, entah karena dibunuh atau karena penyakit, 
Joe, Guy Laraque, mendengar sebuah teredjol, alias kabar namanya selalu dituliskan oleh para tahanan lain di tembok sel 
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bentuk identitas seperti kota, negara, aliran agama, dan ras 
Judul Buku: Jumpers For Goalposts: How Football Sold Its Soul tentunya. Dahulu kala pernah, ada kutukan bertuah dari seorang 
Pengarang: Rob Smyth & Georgina Turner pemikir yang dipatronkan jadi Bapak Komunisme, kalau masyarakat 
Jumlah Halaman: 224 hal. kapitalis akan menggali kuburnya sendiri. Namun jangan lupa, 
Tahun Terbit: 2011 sebelum kutukan bertuah itu lahir, bapak yang sama juga pernah 
Bahasa: Inggris mengatakan bahwa kapitalisme mengajarkan kita tentang 

perkembangan sains, penghapusan nilai-nilai feodal, serta turut 
andil memperkenalkan efektivitas dalam hal transportasi, 

Saya jadi teringat waktu masih kecil dulu ketika permainan komunikasi , dan informasi. Betul sekali, nama bapak itu adalah Karl 
sepak bola menjadi tempat saya belajar moral. Saya mengasumsikan Marx.
secara naif ketika itu kalau 22 pemain yang berebut bola dan Setelah mengetahui semua ini, semangat saya untuk 
memasukkannya ke gawang adalah manifestasi dari sportivitas yang berkutat di arena sepak bola menurun drastis menjadi penonton 
sesungguhnya. Istilahnya, tayangan sepakbola ketika itu jauh lebih musiman. Saya menonton pertandingan sepak bola kalau kebetulan 
mampu untuk mengajarkan tenggang rasa, maskulinitas, disiplin, tim kesayangan saya bertanding. Meminjam istilah filsuf Paul 
dan kepedulian terhadap kawan. Riceour dan Alain Badiou, kita mengada karena kejadian di sekitar 

Lalu ketika anime “Captain Tsubasa” mulai 'gentayangan' di kita. Mengadanya saya dalam sepak bola baru muncul ketika 
salah satu stasiun televisi swasta menjelang maghrib, kecintaan pagelaran-pagelaran akbar seperti Liga Champions atau Piala Dunia 
sepakbola saya semakin naik level. Kecintaan tersebut berevolusi ditayangkan di televisi.
menjadi anggapan kalau sepak bola mampu membuat orang bisa ke Sampai suatu hari, lewat sebuah petualangan di dunia maya, 
luar negeri di usia dini. Itu dulu, jauh sebelum saya berkenalan saya menmukan sebuah buku yang berjudul Jumpers For Goalposts:  
dengan istilah-istilah sulit seperti kapitalisme, massa rakyat, people How Football Sold its Soul  karangan Rob Smyth dan Georgina Turner.
power, dan demokrasi kelak.

Sepak bola yang saya lihat sekarang berubah menjadi sebuah I
permainan yang tidak hanya melibatkan 22 orang, namun juga Buku ini terdiri dari 6 bab besar.  Namun saya akan 
struktur sosial. Struktur sosial tadi menjelma menjadi bentuk- mengambil beberapa bab yang menjadi garis besar argumen marah-

JIWA-JIWA YANG TERJUAL DALAM SEPAKBOLA: SEBUAH RESENSI
Oleh: Dipa Raditya
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marah Smyth. Bab favorit saya adalah bab pertama yang bercerita Hasilnya, idola sepak bola zaman sekarang jadi terlihat lebih rapuh. 
tentang false idols dalam sepak bola. Argumen Smyth dalam bab Hard-man sebagai mitos sepak bola yang dulu disanjung 
ini berangkat dari teori Maslow tentang teori kebutuhan manusia. tergantikan dengan mitos ala selebriti. Sekarang, sulit 
Kebutuhan manusia disini tidak hanya masalah pangan, sandang membedakan mana yang pesepakbola, mana yang selebritas.
dan papan. Garis perbedaan itu menjadi baur. Jika dulu mitos 

Manusia, menurut Maslow juga memerlukan apa yang diciptakan oleh fans fanatik, sekarang fans fanatik justru digoda 
disebut dengan aktualisasi diri. Aktualisasi diri, masih menurut melalui mitos. Dulu saya tidak peduli apakah pebola idola saya itu 
Maslow berada di puncak hierarki kebutuhan yang didefinisikan hobi kawin atau tidak, sekarang saya bisa ambil peduli atau 
sebagai sebuah dorongan pencapaian diri melalui pengembangan sekedar tahu Cristiano Ronaldo hobinya gonta-ganti pacar. 
potensial. Cara paling mudah untuk melihat bentuk aktualisasi diri Menjadi idola sepak bola zaman sekarang berarti menjadi selebriti 
adalah melalui prestasi. Di bab tersebut, Smyth mengambil contoh juga. Dengan siapa ia kencan , punya rumah berapa, beli mobil 
Dave Mackay yang merupakan hard-man sepakbola pada saat itu. merek apa saja menjadi penting. Ini bentuk jiwa yang terjual dalam 
Sosok spesial macam George Best pun rupanya memiliki sepak bola modern.
pengalaman spesial bersama Mackay selama karirnya. Kata Bab kedua dalam buku ini yang diberi judul 'The Miserable 
George Best, “Mackay, tak diragukan lagi merupakan sosok Game'. Tidak ada yang tidak suka dengan kata kemenangan. 
tertangguh yang pernah kuhadapi. Dan pastinya, yang paling Namun, menurut Smyth, kemenangan tidaklah penting. 
bernyali.” Kejayaanlah yang sebenarnya merupakan hal penting. 

Apa yang dialami Mackay ketika itu? Sang legenda dari Kemenangan adalah bagian kecil dari kejayaan dan kejayaan dari 
Tottenham ini pernah memasang tampang bosan ketika kakinya sebuah tim itulah yang lebih layak diceritakan. Kejayaaan adalah 
patah ditekel di Old Trafford di tahun 1963. Dan Mackay harus bahan bakar dari heroisme. Kejayaan adalah warisan nilai yang 
absen dua tahun untuk pemulihan cedera.  Kasus seperti Mackay bisa diceritakan terus menerus.
ini akan banyak ditemukan di bab pertama buku ini. Kesimpulan Dalam bab ini, ada kutipan terkenal dari legenda 
yang saya ambil untuk bab pertama buku ini adalah sepak bola Tottenham Hotspur, Danny Blanchflower, “Kesalahan utama soal 
adalah permainan yang keras. Bahkan George Best sendiri terkenal pola pikir di sepak bola adalah bahwa segalanya hanya soal 
karena kehebatannya tetap berdiri dengan dua kaki menghadapi kemenangan. Tidak seperti itu. Permainan ini adalah soal 
tekel keras musuh. kejayaan. Soal bagaimana melakukan sesuatu dengan elegan, 

Lantas dimana letak kepalsuan si idola yang dimaksud oleh dengan keindahan. Kita harus maju dengan gagah berani dan 
Smyth? bukannya menunggu mereka mati karena bosan.”

Nah, di sini menariknya. Menurut analisa Smyth, idola Anda bisa menang, namun belum tentu bisa memiliki 
sepak bola zaman dahulu bisa ada karena prestasi atau mitos yang kejayaan. Ini artinya ada tarikan jelas antara kalah secara heroik 
mereka buat, sedangkan mitos idola sepak bola zaman sekarang atau dikenang sebagai seorang pecundang. Legenda-legenda 
dibentuk oleh merek yang dibentuk oleh si pemegang modal. sepak bola punya aturan tidak tertulis semacam ini. Di sepak bola 

Maradona, jauh lebih terkenal daripada presiden Argentina 
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modern, kemenangan berarti berjalin kelindan dengan profit. komoditas adalah memiliki nilai tukar dan nilai guna. Di era talking nonsense, because it would not be able to act upon or be 
Animo fans yang datang ke stadion, berapa banyak merchandise kapitalisme modern ini, nilai tukar dan nilai guna bisa diperoleh acted upon if it were of such a nature.” (dikutip dari Bifo, h.21)
klub yang terjual, berapa harga kontrak pemain di masa yang akan dari hal yang paling abstrak. Sesuatu yang pernah disebut filsuf “In a sense we could say that the soul is the relation ro the other, it 
datang. Slovenia, Slavoj Zizek sebagai cultural capitalism. is attraction, conflict, relationship. The soul is language as the 

Kalau tidak berlebihan , di sepak bola modern Misalnya begini , pemegang hak siar liga A ingin construction of the relationship with alterity, a game of seduction, 
kemenangan sendiri juga telah menjual jiwanya dalam bentuk lain melebarkan sayapnya di benua B dan ia akan membuat tender. submission, domination and rebellion.”
yaitu profit. Para penggemar di sepak bola modern bisa jadi bahan Tender bisa saya tambahkah etik-etik moral tertentu dengan Catatan ini akan bercerita tentang jiwa.  Jika bab pertama 
komoditas yang dikeruk sedemikian rupa. Selamat buat para fans, mengatakan bahwa profit hak siar ini bisa digunakan untuk hasil- resensi ini berkutat pada apa yang dibahas sebagai jiwa yang 
anda adalah angka-angka statistik! hasil amal. Kapitalisme di sini mengajarkan pemegang hak siar A hilang dalam sepak bola, maka di bab kedua resensi ini saya akan 

Bab favorit yang saya terakhir dalam buku ini adalah bab III tidak hanya cara menjual, namun juga menggaungkan etika-etika bercerita tentang definisi jiwa. Saya ambil dua kutipan di atas 
yang diberi judul “IN A £EAGU€ OF THEIR OWN'.  Jiwa terakhir tertentu. tidak dari buku Jumpers For Goalposts melainkan dari buku 
sepak bola ini akhirnya terjual dengan bertransformasinya setiap Dulu, setiap laga sepak bola bisa diistilahkan sebagai karangan Franco 'Bifo' Berardi yang berjudul The Soul at Work: 
laga menjadi sebuah pabrik profit baru. Laga sepak bola yang sebuah bentuk aktualisasi antar tim tetapi sekarang setiap laga From Alienation to Autonomy.
berjubel banyaknya itu akhirnya berubah menjadi bentuk sepak bola nilainya jadi tereduksi menjadi barang komoditas Dalam buku ini, Bifo mencoba melihat jiwa sebagai 
pengerukan profit baru. Bab III inilah yang menurut Smyth, baru. Yang penting disini adalah animo pasar. Bentuk arkaik dari sebuah hal yang materialistik. Ia berbentuk segala sesuatu yang 
sepakbola bertemu dengan apa yang disebut sebagai akumulasi cara ini bisa ditemukan di bab III buku ini yang dimulai tahun 1992. menggerakkan dan menghidupkan si tubuh berbentuk konkrit 
primitif (primitive accumulation). Nilai yang dijual? Tidak lain dan tidak bukan adalah tim-tim dalam bernama otot-otot. Jiwa ini berbentuk afeksi, kognisi, pemikiran, 

Laga sepakbola adalah merek yang dijual. Kecanggihan liga tersebut. Liga Inggris, lebih tepatnya. dan emosi. Kata lainnya, jiwa disini berbentuk metafora. Jiwa 
kapitalisme modern memiliki dua tahap utama. Tahap pertama II membentuk relasi dan menyutradarai sang tubuh sehingga 
disebut komersialisasi. Syarat hasil produksi untuk menjadi “…those who maintain that the soul is incorporeal are membentuk dunia seperti sekarang ini.  Tak terkecuali dunia 



sepak bola. pemain yang ngeyel, jual saja ke klub lain' jadi solusi yang tidak konsisten dalam hal menganalisa Inggris sebagai sebuah bentuk 
Dunia sepak bola disini dibentuk, meminjam istilah dari terbantahkan di sepakbola modern sekarang. Teriakan Revolusi Industri sepak bola.  Revolusi Industri sendiri di Inggris 

Smyth, adalah bola itu sendiri. Saya membalik istilah Smyth di sini kemarahan jiwa yang teracuni oleh kapitalisme ini akhirnya memperkenalkan sebuah bentuk masyarakat baru dan dunia 
menggunakan istilah Bifo dengan mengatakan bola itu metafora direduksi menjadi omong kosong belaka. Tidak ada yang lebih sepak bola Inggris jadi mengenal hal itu. 
simbolik dari jutaan relasi yang terbentuk di dalamnya. Bola, atau pedih bagi fans fanatik sepak bola dari teralienasi oleh tim Metafora bagaimana sepakbola menjual jiwanya menjadi 
spesifiknya permainan sepak bola adalah sebuah dunia yang kesayangannya. metafora yang menarik. Subtil sekali bukan?
dibentuk dari aktualisasi diri, bakat, kapital, ras, otonomi, bahkan III
agama. Saya hanya ingin memberikan komentar tentang buku ini. *Penulis adalah penggemar medioker dari tim  AS Roma, Werder 

Kapitalisme modern yang terjadi dalam konteks Liga Buku ini mengamini analisanya sendiri yang terlalu terlihat Anglo- Bremen dan Tottenham Hotspur. Sekarang, masih menjadi 
Inggris memutus rantai relasi-relasi tersebut dan hanya Sentris dari kalimat “We're also conscious that most of the players mahasiswa tingkat akhir studi sarjana Hubungan Internasiol 
menyisakan istilah 'bermain, menang, dan jangan lupa berbelanja included are British or Anglicised; we're not xenophobes, honest.” UGM.  Bisa ditemui sedang meracau di @diparaditya 
merchandise tim kesayangan anda'. Jiwa-jiwa yang terdesak Buku ini lebih mirip merupakan analisis sejarah–sejarah sepak 
marah dan sadar kehilangan otonominya ini didemonisasi bola Inggris masa lalu dibandingkan buku analisis sepak bola 
sedemikian rupa. Putusnya relasi ini juga terjadi antara fans global. Setidaknya Smyth benar-benar tidak xenophobia dengan 
dengan tim sepak bola kesayangannya karena fans di sini sudah banyak memasukkan contoh liga-liga lain seperti Liga Spanyol dan 
direduksi bukan sebagai agen otonom tapi sebagai angka statistik. Liga Italia untuk dijadikan beberapa contoh kasus.
Istilah 'Ada fans banyak nuntut, tuduh saja sebagai perusuh, Ternyata, hal tersebut justru membuat buku ini menjadi 

#FANDOM



FOOTBALLEGO



FOOTBALLEGO



FOOTBALLEGO



FOOTBALLEGO



#FANDOM

Sepak bola adalah olahraga universal. Siapapun orangnya, dari sebuah kompetisi yang mengusung semangat profesionalisme 
kalangan apapun, usia berapapun bebas menikmatinya. Secara bernama Liga Sepak Bola Utama (Galatama). Galatama lahir pada 
manusiawi, permainannya adalah perpaduan antara fisik dan kondisi ekonomi Indonesia saat itu yang mulai membaik pasca krisis 
perasaan. Permainan di lapangan akan bergantung pada olah teknik di era orde lama. Perusahaan-perusahaan baik nasional maupun 
pemainnya dan dukungan besar dari pendukungnya. Maka dari itu, lokal membidani lahirnya klub-klub profesional tersebut.
sebuah klub sepak bola tak akan ada artinya tanpa pemain yang Praktis pada era tersebut berlangsung dualisme kompetisi. Di satu 
bagus dan pendukung (suporter). sisi kejuaraan Perserikatan tetap berjalan dengan gaya amatirnya 
Sejarah lahirnya klub-klub sepak bola Indonesia sendiri sudah dimana nasib klub sangat bergantung pada sokongan dana dari 
berlangsung hampir satu abad, saat negeri ini masih berada dalam pemerintah daerah. Di sisi yang lain, Galatama hadir dengan konsep 
belenggu kolonialisme. Bahkan sejarah sepak bola Indonesia sendiri (semi) profesionalnya dimana dana berasal dari rekening pribadi 
mencatatkan diri sebagai negeri Asia pertama yang mewakili benua perusahaan yang menyokongnya. Pemandangan yang kontras ini 
Asia dalam Kejuaraan Dunia di Perancis pada 1938, meski saat itu setidaknya berumur cukup lama hingga pada 1994 PSSI menggabung 
masih menggunakan nama Hindia-Belanda. Tahun 1930 menjadi keduannya menjadi satu liga besar, Liga Indonesia (Ligina).
tahun berdirinya PSSI yang saat itu berada dalam komando Ir. Kenyataannya, klub-klub Galatama mulai berguguran pasca 
Soeratin. Kejuaraan sepak bola Perserikatan kemudian diadakan penggabungan liga ini. Krisis ekonomi 1997-1998 semakin 
pertama kali pada 1930. mempertegas kebangkrutan mereka dari panggung kompetisi sepak 

bola Indonesia dan hanya meninggalkan beberapa klub saja yang 
masih bertahan hingga saat ini seperti Arema Malang, Pelita Jaya, 
(PKT) Bontang, Semen Padang, Barito Putra, atau bertahan setelah 
diambil alih pihak lain dan berganti nama seperti Mitra Surabaya 
yang kini kita kenal dengan nama Mitra Kukar. Sedangkan, “Klub 
Pemerintah” (eks-Perserikatan) masih tetap bertahan.

Pada kenyataannya, klub sepak bola Indonesia harus berdiri pada 
kondisi ketiadaan dana. Menghamba pada daerah menjadi alternatif Full Atensi, Minim Prestasi
paling realistis disaat klub gagal membangun sebuah manajemen Salah satu modal terbesar yang dimiliki sepak bola Indonesia adalah 
yang profesional dan merit system. Perserikatan pun hanya memiliki masyarakat yang menyukai olahraga. Masyarakat kita 
melahirkan sebuah kompetisi amatir. Pada akhir tahun 1970-an, lahir termasuk ke dalam golongan salah satu masyarakat paling melek 

. “..
kebangkrutan mereka dari panggung kompetisi sepak 
bola Indonesia dan hanya meninggalkan beberapa klub 

Krisis ekonomi 1997-1998 semakin mempertegas 

oleh : Rico Hermawan

Mendamba Sebuah Klub Rakyat (Community Club)Mendamba Sebuah Klub Rakyat (Community Club)
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bola. Dengan kata lain memiliki tingkat kefanatikan yang begitu Rasa-rasanya kita semua sadar bahwa klub Indonesia akan selalu Membangun Community Club
besar. Padahal peringkat sepak bola kita tidak lebih baik dari pada seperti ini dan seperti itu. Kalau tidak merugi ya, degradasi. Kondisi Community Club kurang lebih berarti “Klub Rakyat”. Seperti yang 
negara tetangga macam Malaysia. Namun untuk urusan semacam ini memang kerap terjadi. Kondisi keuangan sulit dikatakan di atas bahwa salah satu modal terbesar yang dimiliki 
nasionalisme saban tim nasional negeri ini bermain, selalu dikatakan mencapai kata “untung” di akhir musim, bahkan untuk urusan yang sepak bola Indonesia adalah kumpulan suporter yang fanatik. 
paling menyeramkan. lebih manusiawi seperti melunasi gaji saja kerap mundur. Atau jika Mengapa hal ini belum kita libatkan selama ini dalam proses 
Sepak bola memang tidak selalu melulu urusan prestasi. Bahkan ia persiapan tidak cukup karena dana minim, pemain bintang tak pembentukan klub ataupun menolong klub dari jurang 
bersinggungan erat dengan politik, budaya, dan ekonomi. Untuk mampu dikontrak, di akhir musim bisa saja terdegradasi. kebangkrutan akibat ketiadaan dana. 
urusan politik, klub-klub kita sudah kenyang dengan aneka politisasi Pengelolaan manajemen yang tidak profesional menjadi kata kunci. Maksud dari terminologi ini adalah kurang lebihnya sama dengan 
yang bermain di aras lokal maupun pusat. Untuk urusan budaya, kita apa yang berlaku di beberapa klub Liga Spanyol seperti, Barcelona 
kenal sebutan “Bonek” (Bondo Nekat) yang melekat pada suporter dan Real Madrid, melalui konsep Socios. Atau sama halnya dengan 
tim Persebaya Surabaya. Terakhir adalah urusan ekonomi. Negara kebijakan yang berlaku di Bundesliga Jerman yang mengharuskan 
yang bagus kualitas sepak bolanya kerap dikaitkan dengan member atau anggota sebagai pemegang terbesar (saham) klub. 
perekonomian negaranya. Namun sanggahan kerap berlaku jika Kita ambil contoh klub Bayern Munich di Jerman. Persentase 
melihat apa yang dilakukan negara-negara Afrika di Piala Dunia. Tak terbesar kepemilikan Bayern Muenchen berada ditangan 
terkecuali di Indonesia. Meskipun negeri ini dibilang sebagai salah anggotanya yaitu 81,9 persen. Sisanya dimiliki oleh Audi dengan 8,1 
satu negeri yang kuat perekonominya, peringkat GDP Indonesia persen dan Adidas 8,1 persen. Untuk seseorang yang telah menjadi 
berada di nomor 15 versi IMF, namun kondisi ini tetap saja tak anggota, setiap tahun dikenai biaya iuran yang disesuaikan dengan 
mampu memperbaiki taraf hidup klub-klub sepak bola Indonesia. kategori umur mereka. Untuk usia di bawah 17 tahun dikenai biaya 

“..
berada ditangan anggotanya yaitu 81,9 persen. Sisanya 
dimiliki oleh Audi dengan 8,1 persen dan Adidas 8,1 
persen..”

Persentase terbesar kepemilikan Bayern Muenchen 
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iuran sebesar 30 Euro per tahun; Usia antara 18-25 tahun 40 Euro; 26 performa klub. Keuntungan lainnya adalah, model ini karena apa yang terjadi selama ini tak menghasilkan sesuatu yang 
sampai 64 tahun sebesar 60 Euro; dan usia diatas 65 tahun sebesar memungkinkan klub mengalami kebangkrutan karena finansial berarti bagi sepak bola Indonesia. Sudah saatnya suporter Indonesia 
30 Euro. mereka tidak ditanggung oleh satu individu saja seperti yang berlaku mengambil alih tongkat perbaikan karena hanya kalian yang benar-
Bayern Munich hingga saat ini memiliki jumlah anggota lebih dari di beberapa klub-klub liga Inggris. benar paling mencintai klub kalian, bukan tanpa embel-embel 
130.000 orang. Sebagai pemilik persentase terbesar, dengan kepentingan.
mencontoh mekanisme di Barcelona, anggota tersebut memiliki hak 
suara untuk memilih ketua umum/presiden klub beserta jajaran *Penulis adalah mahasiswa Pascasarjana Fisipol UGM, bisa 
direksi lainnya setiap periode yang telah ditentukan. dihubungi melalui akun twitter @HermawanRico
Memang, dengan sistem ini, jumlah iuran yang terkumpul jumlahnya 
tidak akan sebesar yang diharapkan, tentunya kebutuhan lain akan 
ditopang melalui kerja sama sponsor yang dilakukan oleh 
manajemen berikutnya. Model ini hanyalah sebuah konsep awal di mana hadir dari sebuah 
Perihal yang ingin ditekankan dari model community club ini adalah kekhawatiran akan mundurnya sepak bola Indonesia akibat 
semakin besarnya rasa memiliki anggota atau masyarakat terhadap keterbatasan finansial yang selama ini terus dialami oleh sebagian 
klub daerahnya. Di samping itu, kontrol masyarakat/anggota besar klub sepak bola Indonesia. Sudah cukup rasanya bagi kita 
terhadap jajaran manajemen juga akan semakin kuat terhadap untuk memberikan kendali pada politisi-politisi di pusat dan daerah 

“..kelebihan Community Club ini adalah 
masyarakat/anggota terhadap jajaran manajemen juga 
akan semakin kuat terhadap performa klub..”

kontrol 
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Setiap orang yang mengklaim dirinya sebagai penggemar The Red dikontrak oleh klub Inggris, West Bromwich Albion. Meskipun pada Bergabung dengan Manchester United
Devils Manchester United pasti mengenal sosok Sir Matt Busby. beberapa musim pertamanya di West Brom ia hanya berperan Karir Jimmy Murphy di Manchester United berawal dari sebuah 
Menjadi jawara di Eropa untuk pertama kalinya pada tahun 1968 sebagai pemain cadangan, namun Jimmy memutuskan untuk pidato kala Perang Dunia II masih berkobar. Jimmy diundang untuk 
adalah alasan sahih mengapa para penggemar United “diwajibkan” bertahan di klub sembari mengasah kemampuan agar sanggup memberikan pidato tentang sepak bola di depan pasukan angkatan 
untuk tahu siapa Sir Matt Busby beserta Busby Babes-nya. Namun, menembus skuat utama. bersenjata. Matt Busby yang saat itu baru saja dikontrak untuk 
tidak semua penggemar klub tetangga Manchester City tersebut Kesempatan untuk memperkuat tim utama West Brom akhirnya menangani Manchester United serta melatih sepak bola korps 
familiar dengan nama Jimmy Murphy. Padahal pria berkebangsaan datang pada musim 1931-32 saat klub tersebut mendapat tiket angkatan bersenjata juga hadir pada acara tersebut. Terkesan atas 
Wales ini adalah salah satu figur yang menyelamatkan klub yang promosi ke Divisi I Liga Inggris (Divisi teratas kala itu). Jimmy Murphy pidato yang disampaikan Jimmy, Matt Busby menghampiri Jimmy 
bermarkas di Old Trafford dari kehancuran setelah klub tersebut yang kala itu bermain sebagai Wing Half, turut berperan dalam seraya menawarkan satu kursi pelatih Manchester United. 
mengalami satu musibah terbesar dalam sejarah sepak bola, Tragedi keberhasilan West Brom menembus Final Piala FA pada musim 1934- Perekrutan pertama oleh Matt Busby ini nantinya disebut sebagai 
Munich 1958. 35. Sungguh disayangkan pada partai puncak tersebut, West Brom yang terpenting di sepanjang karirnya sebagai manajer Manchester 

takluk dari Sheffield Wednesday dengan skor 2-4. United.
Karir sebagai pemain Jimmy bermain untuk West Brom dalam 209 pertandingan selama 9 
James Patrick "Jimmy" Murphy lahir di Rhondda, Wales pada tanggal musim hingga 1938-39 tanpa mencetak satu gol pun. Ia sempat 
8 Agustus 1910. Di masa kecilnya, Jimmy sempat membela dipanggil untuk membela tim nasional Wales dalam 15 
negaranya melawan Inggris pada sebuah kejuaraan sepak bola pertandingan. Pecahnya Perang Dunia II menjadi akhir dari karir 
yunior yang berlangsung di Cardiff. Jimmy memulai karirnya sebagai Jimmy Murphy sebagai pesepakbola.
pemain sepak bola profesional pada Februari 1928 saat dirinya 

JIMMY MURPHY
oleh : @galihsatrio

SANG CARETAKER

. “..
Busby menghampiri Jimmy seraya menawarkan satu 
kursi pelatih Manchester United..”

Terkesan atas pidato yang disampaikan Jimmy, Matt 
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Tahun  1946 menjadi sebuah awal bagi karir Jimmy di Manchester menghadapi tuan rumah Red Star Belgrade di Beograd, Yugoslavia. 
United. Ia bergabung saat klub sedang berada dalam kondisi yang Matt Busby sendiri yang memimpin tim untuk melakoni partai 
porak poranda pasca Perang Dunia II. Lapangan latihan klub kala itu tandang tersebut. Pertandingan berakhir dengan skor 3-3 dan 
tidak lebih baik dari sebuah ladang tomat. Sebagian Stadion Old United berhak lolos ke babak semifinal dengan agreget 5-4 setelah 
Trafford hancur oleh bom yang dijatuhkan pesawat pasukan Nazi. menang di pertemuan sebelumnya. United sudah ditunggu AC Milan 
Hal ini mengakibatkan United harus menggelar laga kandang di di babak semifinal Piala Eropa musim 1957-58.
stadion Maine Road, markas sang tetangga, Manchester City.
Posisi pelatih kepala yang diembannya membuat Jimmy secara Tragedi Munich
otomatis mengenal para pemain United lebih dekat. Ia terkenal Manchester United yang kala itu menyewa sebuah pesawat untuk 
gemar mengembangkan potensi dan bakat yang dimiliki para menerbangkan tim dari Belgrade harus menempuh perjalanan 
pemain muda. Kemampuannya untuk berkomunikasi serta memberi udara dalam kondisi cuaca yang kurang baik. Setelah sempat singgah 
motivasi kepada para pemain membuat tugas yang diemban Matt untuk mengisi ulang bahan bakar di bandara Munich-Reim di kota 
Busby sebagai manajer klub menjadi lebih ringan. Munich, Jerman Barat, pesawat bersiap untuk tinggal landas. Proses 
Bobby Charlton adalah salah satu bukti insting serta kemampuan tinggal landas tidak berjalan mulus, dibawah guyuran salju yang 
Jimmy dalam mengembangkan potensi pemain muda. Demikian turun dengan lebat, pilot harus mengulang take-off hingga tiga kali.
halnya dengan Duncan Edwards, pemain muda United yang Akhirnya, take-off terakhir gagal. Pesawat yang pada akhirnya 
digadang-gadang bakal membawa Inggris menjuarai Piala Dunia di diketahui mengalami kerusakan mesin itu tidak sanggup mencapai 
Swedia 1958 sebelum akhirnya menjadi korban Tragedi Munich. kecepatan minimal untuk naik ke udara hingga menabrak pagar 
Duncan Edwards mendapat kesempatan di skuat utama United bandara dan hancur. 20 orang meninggal di tempat kejadian, tiga 
berkat polesan tangan dingin Jimmy. orang meninggal di rumah sakit, dan 21 orang selamat. Kapten tim 
Matt Busby merasa bahwa sosok Jimmy Murphy menjadi semakin Roger Byrne termasuk korban yang meninggal di lokasi. Calon 
penting di klub sehingga pada tahun 1955 Jimmy Murphy diangkat bintang masa depan Inggris kala itu, Duncan Edwards sanggup 
menjadi asisten manajer klub, posisi yang identik dengan dirinya bertahan beberapa hari di rumah sakit sebelum akhirnya meninggal. 
hingga ia mengundurkan diri dari Manchester United kelak. Pada Matt Busby, Bobby Charlton serta Harry Gregg selamat dari tragedi 
tahun 1956, ia juga mendapat mandat jabatan pelatih tim nasional tersebut meski terluka parah. Manchester terhenyak, Inggris 
Wales paruh waktu. Jabatan ini membuat Jimmy kadangkala harus berkabung, dunia sepak bola berduka.
meninggalkan Manchester United untuk sementara apabila tim 
nasional Wales melakoni suatu pertandingan.
Wales harus menghadapi Israel pada partai yang menentukan siapa 
yang berhak lolos ke Piala Dunia 1958 di Swedia. Pertandingan ini 
digelar pada tanggal 5 Februari 1958 di Ninian Park, Cardiff. Jimmy 
terbang dari Manchester ke Cardiff untuk mendampingi tim. Partai 
tersebut akhirnya dimenangi oleh Wales dan mengantarkan mereka 
mencicipi gelaran Piala Dunia untuk yang pertama dan terakhir 
kalinya hingga saat ini.
Pada tanggal yang bersamaan, Manchester United menjalani sebuah 
partai tandang pada gelaran Piala Eropa (sekarang Liga Champions)  

. “..
mengantarkan mereka mencicipi gelaran Piala Dunia 
untuk yang pertama dan terakhir kalinya hingga saat 
ini..”

Partai tersebut akhirnya dimenangi oleh Wales dan 
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Jimmy Murphy yang saat kejadian baru saja memasuki kantornya di Sheffield Wednesday di Old Trafford dalam lanjutan Piala FA. Ia juga bahkan sanggup melaju hingga ke final Piala FA dengan skuat yang 
Old Trafford setelah menempuh perjalanan udara dari Cardiff, harus memilih kapten tim yang baru setelah kepergian Roger Byrne. compang-camping. Pada partai puncak Piala FA yang digelar di 
mendapat berita memilukan tersebut dari sekretaris Matt Busby. Ia Bill Foulkes yang selamat dari kecelakaan Munich diberi kepercayaan Wembley, Bolton mengalahkan United dengan skor 2-0. Meskipun 
sedang duduk dan minum scotch ketika Alma George membawa untuk mengenakan ban kapten dan memimpin rekan-rekannya. Bill kalah di partai tersebut namun Jimmy Murphy tetap menuai pujian 
berita tersebut. Sang sekretaris sampai harus menyampaikan kabar yang masih trauma dan awalnya tidak percaya diri menolaknya dari banyak pihak mengingat kondisi tim saat itu.
tersebut berulang-ulang karena Jimmy tidak menangkap maksud sembari berkata “Saya tidak bisa dan saya tidak akan menjadi Pada musim selanjutnya, Matt Busby kembali ke skuat dan 
dari berita tersebut. Hingga kali ketiga Alma menyampaikan berita kapten”. Jimmy seraya membalas dan meyakinkan Bill Foulkes, mengambil alih jabatan manajer hingga akhirnya pensiun pada 
tersebut sambil menangis, Jimmy akhirnya sadar dan merasa bagai “Kamu bisa, Bill dan kamu akan menjadi kapten kita selanjutnya”. tahun 1971. Jimmy Murphy pun mengikuti langkah yang diambil 
disambar petir. Dengan ban kapten melingkar di lengannya, Bill Foulkes sanggup sang bos, ia ikut mengundurkan diri dari posisi asisten manajer pada 
Keesokan harinya, Jimmy langsung terbang menuju Munich untuk memimpin rekan rekannya yang sebagian masih baru untuk tahun yang sama. Duet Skotlandia - Wales ini menghadirkan gelar 
menemui langsung para korban terutama sang manajer, Matt Busby. mengalahkan Sheffield Wednesday dengan skor 3-0. Pertandingan prestisius bagi United selepas Tragedi Munich yakni Juara Eropa 
Busby yang kala itu sedang berjuang dengan hidupnya dengan tersebut adalah partai pertama yang dijalani Jimmy Murphy sebagai pada tahun 1968.
bantuan “tenda” oksigen mengatakan dengan perlahan “keep the manajer sementara Manchester United. Jimmy Murphy memimpin 
flag flying, Jimmy”. Ia segera mengambil tindakan sesuai yang Manchester United hingga berakhirnya musim 1957-58 pada bulan 
diperintah oleh sang atasan, yakni dengan menggantikan posisi Matt Mei.
Busby sebagai manajer klub. Selama 22 pertandingan, Manchester United besutan Jimmy 
Jimmy segera membentuk tim darurat guna mempersiapkan diri berhasil memenangi 5 pertandingan, 7 pertandingan berakhir 
menghadapi pertandingan United selanjutnya menghadapi imbang serta menderita 10 kekalahan dari lawan-lawannya. United 

. “..Manchester United besutan Jimmy Murphy 
sanggup melaju hingga ke final Piala FA 1958 dengan 
skuat yang compang-camping..”

bahkan 
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Testimonial pada satu orang – Jimmy Murphy”. 
Jimmy Murphy meninggal dunia tanggal 14 November 1989 pada Charlton juga menambahkan bahwa Jimmy layaknya seorang guru 
usia 79 tahun. Sejak tahun 1991, namanya diabadikan oleh pihak yang hebat namun enggan menyuruh muridnya. Bahkan Sir Matt 
Manchester United menjadi sebuah penghargaan yang bertitel “ Busby enggan menyebut timnya dengan sebutan Busby Babes dan 
Jimmy Murphy Young Player of the Year”. Penghargaan ini diberikan lebih memilih untuk menyebut timnya “Murphy's Golden Apple”.
kepada seorang pemain muda terbaik setiap musimnya. Beberapa Kisah Jimmy Murphy bersama Manchester United menjelang dan 
pemain yang pernah meraih penghargaan ini diantaranya adalah sesudah Tragedi Munich 1958 diabadikan pada sebuah film berjudul 
Ryan Giggs (musim 90-91 dan 91-92), Paul Scholes (musim 92-93), “United” yang dirilis pada tahun 2011. Film tersebut sedikit banyak 
Darron Gibson (musim 2005-06), Danny Welbeck (musim 2007-08) cukup menggambarkan peran vital Jimmy Murphy yang diperankan 
serta Frederico Macheda (musim 2008-09). oleh David Tennant dalam masa-masa suram klub yang telah meraih 
Berbagai pujian dialamatkan oleh berbagai pihak kepada Jimmy titel juara Liga Inggris sebanyak 20 kali itu.
Murphy. Ada yang mengatakan bahwa Matt Busby dan Jimmy 
Murphy layaknya duet Brian Clough – Peter Taylor yang sanggup 
menghadirkan gelar juara Eropa bagi Nottingham Forest dua kali 
pada tahun 1979 dan 1980. Peter Taylor juga berperan mirip dengan 
Murphy yang lebih memilih untuk tidak menampilkan diri dan 
berperan di balik layar. Sementara Sir Bobby Charlton menyebutkan, 
“Atas semua yang telah saya capai di sepak bola, saya berhutang 

. “..
sebutan Busby Babes dan lebih memilih untuk menyebut 
timnya “Murphy's Golden Apple”..”

Sir Matt Busby enggan menyebut skuatnya dengan 





#FANDOM

Sepak bola negara Austria boleh jadi tengah tenggelam. Terakhir kali terbaiknya, Uridil mampu mencetak tujuh gol dalam satu laga untuk 
mereka lolos ke Piala Dunia adalah pada tahun 1998 kala Ivica Vastic Rapid saat menghadapi Wiener AC tahun 1921. Yang luar biasa, tujuh 
dan Andreas Herzog masih menghuni tim. Sementara, untuk gol yang ia ciptakan membalikkan ketertinggalan timnya dari 1-5 di 
berkiprah di Piala Eropa, mereka harus menggunakan jatah tuan babak pertama menjadi menang 8-5 di babak kedua. Empat gol 
rumah tahun 2008. Setelah itu, mereka terus absen mengikuti terakhir bahkan ia ciptakan dalam waktu 15 menit. Salah satu 
kejuaraan-kejuaraan besar dunia hingga kini. comeback terhebat sepanjang sejarah sepak bola yang sayangnya 
Namun, seabad lalu saat Inggris telah mengklaim sebagai negeri jarang dibicarakan orang.
sepak bola pertama, ada wilayah lain yang juga menggilai olahraga 
ini, yaitu Eropa tengah. Di kota-kota seperti Wina, Budapest dan 
Praha yang kini menjadi ibukota dari Austria, Hungaria dan Republik 
Ceko inilah perkembangan sepak bola Eropa tengah bermula. 
Jonathan Wilson dalam bukunya Inverting The Pyramid, The History 
of Football Tactics menggambarkan bahwa sepak bola di Eropa Kekokohan Uridil membuatnya diberi julukan dahsyat: “The Tank”. 
tengah yang paling bergairah berada di Austria. Di wilayah ini, sepak Julukan ini menggambarkan sesosok penyerang kuat yang sangat 
bola banyak dibicarakan di kafe, sementara sepak bola di Inggris sulit dihentikan oleh pemain-pemain belakang lawan. Uridil 
banyak dibicarakan di pub. Sulit untuk tidak menggeneralisir dan membawa ketajamannya ke tim nasional, namun sayangnya ia hanya 
menilai di manakah posisi sepak bola pada dua wilayah ini dari memperkuat negaranya dalam 8 laga, meski seluruhnya diwarnai 
perbedaan antara kafe dan pub tersebut. Dan memang dalam hal dengan gol. Perang Dunia Pertama yang terjadi pada kurun waktu 
kekuatan tim, Austria yang saat itu menjelma sebagai tim tangguh 1914 hingga 1919 memang menghambat karir tim nasionalnya. 
berjuluk Wunderteam memang mampu menyaingi kehebatan Uridil baru sempat memakai seragam tim nasional saat perang 
bangsa penemu sepak bola. tersebut berakhir kala usianya menginjak 24 tahun.
Salah satu pemain hebat yang dimiliki oleh Austria saat itu adalah Uridil juga termasuk salah satu selebritas sepak bola pertama, 
Josef Uridil. Ia lahir pada malam natal dan biasa dipanggil Pepi atau dimana profesinya sebagai pesepakbola ternama turut 
The Christmas. Sosoknya yang kokoh seolah menggambarkan latar membawanya ke panggung hiburan. Ada pula cerita yang 
belakangnya yang berasal dari keluarga pekerja. Rapid Wina adalah mengisahkan Uridil juga adalah seorang pengusaha. Nama Uridil 
klub yang membesarkannya, dan ia memang dimasukkan dalam tim digunakan dalam berbagai produk dan ia juga sempat muncul di 
abad ini oleh klub ibukota Austria itu. Dalam kemampuan sebuah film. Penulis lagu terkenal Hermann Leopoldi bahkan 
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Kekokohan Uridil membuatnya diberi julukan 
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menggubah lagu khusus untuknya yang berjudul Heute spielt der yang 8 tahun lebih muda daripada Uridil mulai mengenal sepak bola. bola, teknik dan visinya yang brilian, Sindelar sering bergerak 
Uridil (Today, Uridil is playing). Di usia 15 tahun, Sindelar bergabung dengan klub Hertha Vienna menjemput bola hingga ke dalam. Ia juga kerap bergerak ke kiri 
Segala kehebatan tersebut semestinya membuatnya terkenal hingga selama empat tahun sebelum bergabung dengan klub besar Austria maupun kanan. Gaya permainan seperti ini sungguh tidak lazim 
seantero Eropa. Namun yang membuat namanya jarang terdengar yang juga identik dengan etnis Yahudi, Austria Vienna. Di klub inilah pada masa tersebut, namun gaya ini dipercaya oleh para pengamat 
adalah fakta bahwa selepas karirnya yang pendek di tim nasional Sindelar yang memang berbakat besar makin mengasah talentanya. sebagai cikal bakal salah satu posisi paling penting di lapangan sepak 
Austria tersebut, sesosok penyerang dengan tubuh yang lebih ringan Sindelar kemudian menjadi bagian dari tim yang memenangi sebuah bola, yaitu false nine.
dan terlihat ringkih datang mengisi tempatnya di barisan depan. gelar liga, lima gelar Piala Austria dan dua gelar Piala Mitropa.
Oleh pelatih legendaris Hugo Meisl, pemain ini kemudian Sebagai penyerang, permainan Sindelar saat itu sangat berbeda 
ditempatkan di lini depan seperti halnya Uridil, namun dengan gaya dengan penyerang lainnya. ia bertubuh lebih kurus, jauh berbeda 
yang jauh berbeda. Pemain tersebut bernama Matthias Sindelar. dibandingkan sosok Uridil yang kokoh. Tubuh kurusnya tersebut 
Sindelar lahir 10 Februari 1903 di kota Kozlov (kini berada di wilayah membuatnya dijuluki “The Paper Man” oleh publik. Namun 
Republik Ceko) yang pada masa itu masih termasuk dalam demikian, Sindelar tidaklah merasa inferior dengan ukuran Tahun 1930-an, pelatih Hugo Meisl berkolaborasi dengan pelatih 
kekaisaran Austria-Hungaria. Sindelar terlahir dari keluarga miskin tubuhnya. Ukuran tubuh yang dimilikinya memang ringkih jika harus legendaris asal Inggris, Jimmy Hogan. Adalah Hogan yang 
berdarah Yahudi. Ayahnya, Jan Sindelar adalah seorang pandai besi beradu dengan para bek yang kokoh. Untuk itulah Sindelar meningkatkan kekuatan tim ini dalam hal taktik melalui penggunaan 
dan ibunya bernama Marie Nee Svengrova. Saat usia Sindelar mengubah gaya bermain dengan cara bergerak ke segala arah. versi fluid dari skema W-M. Dengan pola tersebut, Austria memang 
berusia 2 tahun, keluarga mereka pindah ke distrik Favoriten, sebuah Di tim nasional, pelatih Hugo Meisl tetap menempatkannya sebagai menyerah 3-4 atas Inggris dalam laga uji coba di Stamford Bridge 
distrik berisi komunitas imigran berbahasa Cekoslowakia yang pemain terdepan, atau terluar dalam formasi W-M yang ia tahun 1932, namun publik dan media Inggris saat itu begitu memuji 
berada di Wina, Austria. Di jalan-jalan distrik tersebutlah Sindelar kembangkan. Namun berbekal kemampuannya dalam mengolah permainan Austria yang mampu memeragakan umpan-umpan 
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berbeda dengan Uridil yang kokoh, Sindelar bertubuh 
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pendek yang begitu cepat. Kekalahan tersebut malah mengawali mirip dengan Sindelar. Kehebatan Hidegkuti dalam memerankan Sebagian media menuliskan bahwa ia memang sengaja melakukan 
sebuah era kehebatan. peran false nine ala Sindelar inilah yang menjadi salah satu kunci itu untuk mengolok-olok Jerman, namun ada pula yang mengatakan 
Tim nasional Austria kemudian mendapati julukan Wunderteam kemenangan sensasional tersebut. bahwa ia memang dilarang untuk membobol gawang Jerman. Saat 
berkat kehebatan mereka. Pada Piala Dunia 1934 yang berlangsung Perkembangan politik dunia kemudian memanas seiring aneksasi Sindelar benar-benar mengamuk itulah gol-gol tercipta, dan Sindelar 
di Italia, Austria berhasil mencapai babak semi final sebelum tuan yang dilancarkan Jerman kepada Austria. Peristiwa ini kemudian secara gamblang merayakan golnya dengan menari di depan boks 
rumah Italia yang ditangani pelatih legendaris Vittorio Pozzo berhasil turut berpengaruh pada tim sepak bola Austria yang saat itu bersiap yang berisi para pejabat tinggi Nazi.
mengalahkan anak asuh Meisl. Pozzo pada waktu itu begitu mengikuti Piala Dunia 1938. Austria sebenarnya saat itu sudah lolos Dan mungkin saja bukan sebuah kebetulan belaka jika beberapa 
mengandalkan libero Luis Monti untuk berduel secara intensif sebagai peserta, namun status sebagai wilayah terjajah membuat bulan setelah pertandingan itu, tepatnya Januari 1939, Sindelar 
dengan Sindelar. Seperti halnya Sindelar yang kerap bergerak ke mereka terpaksa tergabung dalam bendera Jerman. Sindelar yang ditemukan tewas di dalam apartemennya. Pacarnya, Camilla 
segala arah untuk mengatasi taktik man-to-man marking, Monti juga kala itu memang sudah berusia 33 tahun menolak membela bendera Castignola yang juga sedang berada di apartemen tersebut juga 
berperan sebagai pemain belakang yang tidak statis, bahkan sering Jerman dengan alasan usia yang sudah senja. tewas dalam perjalanan ke rumah sakit. Keracunan gas diduga kuat 
bergerak hingga ke tengah lapangan. Duel Monti melawan Sindelar menjadi penyebab, meski penyidik menyatakannya sebagai sebuah 
dalam laga tersebut kelak diingat sebagai salah satu duel klasik antar kecelakaan.
pemain hebat pertama dalam sejarah Piala Dunia. Sindelar, bagaimanapun juga adalah simbol kejeniusan yang sulit 
Kurangnya publikasi pada era tersebut memang membuat kita sulit ditandingi. Kemampuannya mampu merevolusi peran seorang 
menemukan rekaman pertandingan yang menampilkan Sindelar. penyerang, yang terbawa hingga era sekarang. Kekuatan dan 
Namun hal ini ternyata dipelajari betul oleh pelatih Hungaria, Gustav keberaniannya juga membuat dunia mengingatnya sebagai korban 
Sebes dua dekade kemudian. Minimnya informasi yang tersebar saat dari tirani. Sindelar mungkin berhasil disingkirkan, namun tidak 
itu membuat taktik Sebes tidak terbaca lawan. Puncaknya tersaji Sindelar memang sudah jelas menyatakan sikap penolakannya. dengan warisannya pada sepak bola dan perlawanannya pada 
pada laga uji coba tanggal 25 November 1953 di Wembley saat Dalam sebuah laga uji coba antara Jerman menghadapi Austria, penguasa.
Hungaria menyambangi stadion Wembley menghadapi tuan rumah Sindelar nampak sengaja membuang-buang peluang yang ia dapat di 
Inggris. Sebes menempatkan Nandor Hidegkuti pada posisi yang babak pertama, namun kemudian ia “mengamuk” di babak kedua. 
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tercipta, dan Sindelar secara gamblang merayakan 
golnya dengan menari di depan boks yang berisi para 
pejabat tinggi Nazi..”

Saat Sindelar benar-benar mengamuk itulah gol-gol 
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Tidak terasa sudah satu tahun lebih Football Fandom memperkuat komitmen untuk berkarya. namanya komitmen. Tanpa komitmen, pilihan yang kita buat 

lahir. Ada banyak hal yang terjadi dalam setahun terakhir ini. Hal ini mungkin sama dengan yang dirasakan oleh sendiri tidak akan berjalan sebagaimana mestinya.
Mulai dari berbagai tulisan yang kami hadirkan, podcast yang teman-teman lain yang memilih jalur kreatif untuk berkarya Oleh karenanya setiap lelaki di bumi ini perlu 
tidak pernah jelas kapan dibuat dan kapan akan dipublikasikan, demi bangsa ini. Atau setidaknya untuk memberi kepuasan perempuan. Makhluk yang satu ini selalu mengingatkan kaum 
hingga electronic magazine yang sering mundur dari deadline batin bagi diri kita masing-masing. adam mengenai "komitmen". Mereka kerap dipersalahkan 
yang telah ditetapkan semula oleh kami sendiri. Kami kemudian lantas menyadari dua hal penting. lantaran sering meminta komitmen. Padahal sekali lagi, tanpa 

E-magz keenam ini menandai bahwa sudah setahun e- Pertama, menetapkan deadline sendiri itu lebih susah dipenuhi ada komitmen semuanya tidak akan berjalan lancar.
magz ini hadir kepada anda semua. Kali ini kami mengangkat dibandingkan dengan deadline yang diberikan oleh orang lain. 
tema "Menolak Lupa". Maksudnya agar kami bisa menuliskan Kami tepat waktu untuk menulis bagi Yahoo! Indonesia karena “menetapkan deadline sendiri itu lebih susah 
kisah-kisah di dunia sepak bola yang mungkin mulai ada editor yang memberi tenggat waktu dan terus dipenuhi dibandingkan dengan deadline yang diberikan 
terlupakan. mengingatkan kita untuk menulis. Sementara ketika memenuhi oleh orang lain...”

Apa daya, terkadang niat baik bisa berjalan dengan deadline yang kami buat sendiri, susahnya minta ampun.
tidak baik lantaran diri kita yang kerap menganggap remeh Jadi, bagi anda yang ingin mulai berkarya sendiri dan Jadi, apapun yang kita pilih, apapun yang akan kita 
mengenai suatu hal. Ingin menulis tentang "Menolak Lupa" enggan bertemu dengan "bos" sebaiknya memikirkan betul- perbuat, semuanya butuh komitmen pula agar bisa berjalan 
justru e-magz inilah yang pertama-tama kami lupakan. betul hal ini. Bisa saja anda tipe orang yang sebetulnya butuh dan memberi hasil yang luar biasa. Mari kita bersama 

Mulai mau terbit bulan September kemudian Oktober orang lain agar manajemen waktu anda lebih baik. berproses menjadi pribadi yang merdeka, yang bisa 
dan hingga November pun baru sempat kami sentuh. Kami Kedua, ini yang lebih penting. Hidup ini memang soal menentukan pilihan sendiri bagi kehidupan kita dengan 
baru sempat untuk menuliskannya di bulan yang akrab disebut pilihan, namun tetap butuh komitmen. Hal yang paling enggan komitmen yang kita pegang erat. Selamat berkarya pemuda 
"November Rain" ini, dan baru diproses di dapur layout di akhir didapati oleh para lelaki. Entah itu komitmen dengan diri sendiri pemudi Indonesia.
bulan Desember maupun dengan orang lain.

Kami bisa berkilah karena sibuk atau apapun itu. Tetapi, Ada banyak pil ihan dalam hidup ini. Akan 
kami sadari pula bahwa tekad kami memang belum menyenangkan jika kita bisa memilih apapun untuk diri kita. 
sepenuhnya bulat dalam berkarya. Kami masih butuh Sayangnya apapun pilihan kita, semuanya butuh yang 

Oleh: Sirajudin Hasbi
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Menolak Lupa yang Terlupakan
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