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colour television era
Jika hidup ini ibarat perjalanan kereta api, maka
pencapaian itu ibarat stasiun persinggahan. Football Fandom
memulai perjalanan kereta api di akhir 2012 dan di awal 2013
ini sampai pada satu stasiun persinggahan.
Salah satu stasiun persinggahan yang dikunjungi tim
Football Fandom berbentuk Podcast. Di awal tahun ini tim
Football Fandom dibantu rekan kami @bukanluqman
menghasilkan karya baru berupa video podcast.
Alhamdulillah, respon yang kami terima mengenai video
podcast ini positif.
Bulan Maret 2013 menjadi stasiun persinggahan lain
bagi perjalanan kereta Football Fandom. Emagz yang biasa
mengangkat tema berdasar letak geografis kali ini berdasar
rentang waktu. Untuk itu pada edisi kali ini kami mengangkt
tema “Colour Television”.

Seprti kita ketahui, stasiun televisi adalah penggerak utama
industri sepak bola. Penjualan hak siar memungkinkan klub
untuk bermain di bursa transfer dan menggaji pemain dengan
nilai fantastis. Pendapatan klub dari hak siar kini telah menjadi
komponen penting pemasukan klub dan federasi. Klub dan
federasitak lagi mengandalkan hasil penjualan tiket.
Kekuatan hak siar sepak bola ini bahkan sampai
mempengaruhi pengaturan jadwal pertandingan. Piala Dunia
1994 adalah contohnya. Pada turnamen yang digelar di
Amerika Serikat tersebut para pemain dipaksa bermain di siang
hari. Para pemain Eropa yang terbiasa bermain di sejuknya
udara sore harus berjibaku melawan panasnya siang hari
negeri paman sam. Alasannya sederhana, untuk
menyesuaikan waktu prime time penonton Eropa.
Selain Piala Dunia 1994, baru-baru ini kita menikmati
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pertandingan beberapa Liga-liga Eropa pada sore hari.
Alasannya juga serupa dengan Piala Dunia 1994,
menyesuaikan waktu prime time. Hanya saja pasar yang ingin
digaet Liga-liga eropa adalah pasar Asia. Karenanya jadwal
pertandingan disusun menyesuaikan waktu tayang prime time
negara-negara Asia.
Kembali ke tema colour television. Tahun 1970 menjadi
stasiun persinggahan penting dalam indistri sepak bola. Pada
tahun tersebut untuk pertama kalinya Piala Dunia disiarkan
dalam format berwarna. Momen tersebut semakin
memanjakan armchair fans. Mereka yang hanya menikmati
sepak bola dari siaran televisi.
Selain dalam hal penyiaran dekade 1970-an melahirkan
beberapa maestro besar sepak bola. Siapa yang tak kenal
Franz Beckenbauer dan Johan Cruyff? Dua pesepakbola yang

termasuk dalam deretan pemain terbaik sepanjang
masa. Keduanya mencapai puncak keemasan pada
dekade 1970-an.
Tak hanya pemain-pemain terbaik, tim terbaik pun
banyak bermunculan pada dekade 1970-an. Bayern
Muenchen mulai menancapkan taringnya sebagai
kekuatan penting sepak bola Eropa.
Ajax mendominasi Eropa lewat filosofi Totaal
Voetbal yang dikagumi hingga saat ini. 35 tahun
setelah kemunculannya, Totaal Voetbal yang
berevolusi menjadi tiki-taka mengantarkan Barcelona
mendominasi Eropa. Di level internasional, Brazil di
Piala Dunia 1970 berhasil menggabungkan senimanseniman terbaik sepak bola dalam satu tim.
Menjadikan mereka salah satu tim terbaik sepanjang
masa.
Tak hanya di Eropa, di negeri Paman Sam
dekade 1970-an menjadi tonggak penting
perkembangan sepak bola. Pada dekade tersebut
sejumlah legenda sepak bola menginjakkan kaki
mereka ke New York. Pele, Giorgio Chinaglia dan
Franz Beckenbauer menjadi promotor penting
perkembangan sepak bola di Amerika Serikat. Jauh
sebelum David Beckham menjadi ikon MLS, para
maestro ini telah lebih dulu menancapkan pengaruh
mereka .
Melihat pentingnya stasiun persinggahan 1970
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bagi perkembangan sepak bola Football Fandom
mengangkat secara khusus periode ini dalam emagz.
Tentunya dengan ulasan yang khas Football Fandom.
Saya mewakili kontributor edisi ini mengajak
semuanya untuk sejenak kembali ke masa dimana
televisi berwarna mulai menguasai sepak bola.
Melalui emagz kali ini tim Football Fandom
mengajak seluruh pembaca untuk sedikit belajar
tentang sejarah sepak bola, khususnya pada dekade
1970-an. Bagi sebagian orang, sejarah adalah sesuatu
yang kuno dan usang. Namun dalam sejarah
terkandung pengalaman dan pembelajaran dari
pendahulu kita. Tak terkecuali sejarah sepak bola.
Semoga sejarah sepak bola yang coba kami angkat
dapat menginspirasi kita semua untuk belajar dan
membawa kemajuan bagi sepak bola Indonesia.

One of The Best Team All The Time

Ajax Amsterdam 1970s
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Barcelona di bawah kepemimpinan Pep Guardiola
memenangkan semua gelar yang tersedia. Mereka pun konsisten
bermain bagus setiap musimnya dan hampir selalu mendominasi
pertandingan yang mereka mainkan. Wajar jika banyak orang
menyebut inilah tim terbaik sepanjang masa. Banyak argumen yang
memperkuat klaim tersebut.
Satu hal yang tentu tidak boleh terlewatkan ketika berbicara
mengenai Barcelona era Pep Guardiola adalah La Masia, akademi
pemain muda Barcelona. Pep mambangun kerangka tim dengan
mayoritas pemain alumni La Masia. Akademi ini pun mendadak
tersohor di segala penjuru dunia dan didaulat sebagai akademi terbaik
yang mampu menghasilkan banyak pemain berbakat dan menjelma
menjadi bintang sepak bola masa kini. Jika mengungkit cerita tentang La
Masia, jelas kita tidak boleh melupakan sosok pria asal Belanda
bernama Hendrik Johannes Cruijff.
Pria yang kemudian kita kenal dengan nama Johan Cruyff inilah
yang meletakkan dasar penting dalam pembinaan usia muda
Barcelona. Cruyff pernah membela klub asal Catalan ini pada
pertengahan dekade 1970an. Namun, puncak karir Cruyff sejatinya
bukan di Barcelona, melainkan di klub yang membinanya dari muda
hingga melambungkan namanya sebagai salah satu pemain terbaik
yang pernah lahir di muka bumi ini, Ajax Amsterdam.
Klub yang bernama lengkap Amsterdamsche Football Club Ajax
ini dibela oleh Cruyff sejak tahun 1957 saat dirinya mulai serius
menekuni sepak bola. Mulai tahun 1964 dirinya promosi ke timnas
senior dan dimulailah sejarah menakjubkan dalam karir sepak bolanya.
tidak hanya bagi dirinya, tetapi bagi Ajax Amsterdam dan juga memberi
kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Belanda.
Kegemilangan dalam karir Cruyff jelas tidak dia peroleh seorang
diri. Sepak bola adalah permainan tim sehingga dirinya butuh tim yang
membantunya untuk meraih kesuksesan. Namanya menjadi pemain
yang paling mencuat dan dikenang sepanjang masa lantaran dialah
sang pemimpin orkes sepak bola indah khas Ajax dan Belanda, yang
kemudian dikenal dengan sebutan Total Football
Bersama pelatih Ajax, Rinus Michels, Johan Cruyff dinilai
sebagai orang paling berpengaruh dan memilih sumbangsih besar
dalam perkembangan teknik bermain sepak bola dan formasi dalam
permainan sebelas melawan sebelas. Ada pula yang menyebut, tim
yang dilatih oleh Rinus Michels dan dikomandani oleh Cruyff ini telah

mengajari bagaimana bermain sepak bola yang sesungguhnya.
Golden generations Ajax di awal dekade 1970an dikenal
memainkan sepak bola indah dengan patron formasi 4-3-3.
Dengan filosofi menyerang adalah pertahanan terbaik dan
menguasai bola selama mungkin, tim ini enak untuk dinikmati
dan terkesan sulit dikalahkan oleh lawan.
Heinz Stuy, menjadi kiper pilihan utama dalam skuat yang
diarsiteki oleh Rinus Michels. Heinz Stuy ini pernah mencatat
rekor tidak kebobolan selama 1082 menit pertandingan pada
tahun 1971. Rekor yang terbilang fantastis kala itu. Empat pemain
belakang biasa diisi oleh Ruud Krol, Barry Hulshoff, Horst
Blankenburg, dan Wim Suurbier. Horst Blankenburg terkadang
bermain lebih ke belakang, menyerupai posisi seorang libero.
Velibor Vasovic juga kerap menjadi pilihan sebagai salah satu
pemain di jantung pertahanan. Pemain internasional Yugoslavia
ini selain bagus dalam menghalau serangan lawan juga punya skill
yang bagus, mampu mengawali serangan dan memiliki shooting
keras.
Trio gelandang dihuni oleh Johan Neeskens, Arie Haan,
dan Gerry Muhren. Ketiganya bermain cair, saling mengisi ruang
yang kosong dan memberi bantuan yang bagus saat menyerang
serta menyaring serangan musuh. Tiga penyerang di depan

#FANDOM

adalah Swart yang biasa beroperasi di sisi kanan, Piet Keizer yang
berada di sisi kiri sekaligus bertindak sebagai kapten tim, serta
sang maestro Johan Cruyff menjadi penyerang sentral sekaligus
menjadi pusat dari permainan Ajax.
Rinus Michels sebagai pelatih kepala didampingi oleh
Stefan Kovacs. Ada empat pemain yang sering disebut sebagai key
players dalam tim ini. mereka adalah Johan Neeskens, Ari Haan,
Ruud Krol, dan tentu saja Johan Cruyff.
Tim ini seakan mengubah dunia. Memberi pengaruh yang
besar bagi sepak bola. Rinus Michels, dengan bantuan pemimpin
orkes ulung, Johan Cruyff mengembangkan gaya bermain yang
dikenal sebagai Total Football. Setiap pemain terus melakukan
rotasi posisi, mengisi ruang kosong dan saling membantu. Rinus
Michels yang kemudian diangkat menjadi pelatih Belanda untuk
Piala Dunia 1974 pun membangun tim dengan formasi yang
sama, gaya bermain yang relatif serupa, tentunya dengan key
players yang sama dengan tim Ajax.
Ajax 1970s ini selain memberi pengaruh pada cara
bermain sepak bola juga memang menghasilkan banyak gelar
bagi Ajax. Tim ini meraih gelar juara liga Belanda pada tahun 1970,
1972, dan 1973. Piala Belanda tahun 1971 dan 1972. Dan yang
paling fenomenal tim ini meraih European Cup (Piala Champions)

tiga kali berturut-turut pada tahun 1971, 1972, dan 1973. Serta
satu European Super Cup tahun 1971. Perlu diketahui bahwa
Stefan kovacs menjadi pelatih kepala setelah Rinus Michels
pindah ke Barcelona pada 1971, langkah yang kemudian diikuti
oleh Johan Cruyff dua tahun kemudian.
Kerangka the dream team ini sendiri tidak langsung
muncul pada 1970 melainkan sudah dimulai sejak dekade 1960an
saat Rinus Michels mulai melatih Ajax tahun 1965. Bennie Muller,
Henk Groot, dan Theo van Duivenbode, pemain yang sudah
berpengalaman membantu membangun fondasi tim. Ketiganya
membangun chemistry yang bagus dengan talenta muda seperti
Cruyff dan Keizer. Musim 1968/1969 Ajax sudah berhasil melaju
ke final Piala Champions yang dihelat di stadion Santiago
Bernabeau 28 Mei setelah mengalahkan Fenerbahce, Benfica,
dan Spartak Trnava. Ajax ini sudah memainkan skema Total
Football, namun masih embrio atau belum sempurna.
Skema menyerang yang tidak hati-hati di sektor
pertahanan dimanfaatkan betul oleh lawan mereka kala itu, AC
Milan. AC Milan pun unggul 4-1 melalui hattrick Prati Pierino dan
satu gol Sormani. Sementara satu-satunya gol Ajax dicetak oleh
Velibor Vasovic. Musim 1969/1970, gelar juara liga Belanda
berhasil direbut oleh Feyenoord yang juga memainkan

permainan menyerang namun lebih baik dari Ajax saat itu. Di
sinilah mulai ada perbaikan dan mulai diperkenalkan Ruud Krol
dan Gerry Muhren yang lantas melengkapi skema fantastis Ajax.
Dimulailah sejarah meraih gelar Eropa tiga tahun berturut-turut.
Musim 1970/1971 Ajax kembali melaju ke final European
Cup setelah menyingkirkan Nendori Tirana, Basel, Celtic, dan
Athletico Madrid. Ajax pun bertemu Panathinaikos di final yang
dilangsungkan di stadion Wembley pada 2 Juni 1971.
Panathinaikos saat itu dilatih oleh Ferenc Puskas dan
keberhasilan mereka melaju ke final memang mengejutkan.
Pertandingan yang berjalan seru dengan Ajax menguasai
mayoritas bola berhasil menang dengan skor 2-0. Ajax kala itu
memainkan Total Football dengan indah.
Musim berikutnya Inter Milan memperoleh giliran
dikalahkan oleh Ajax di final dengan skor 2-0. Di final Ajax
menunjukkan bagaimana sepak bola sebaiknya dimainkan.
Perjalanan Ajax sendiri didahului dengan mengalahkan Dynamo
Dresden, Olympic Marseille, Arsenal, dan Benfica.
Keperkasaan Ajax masih berlanjut. Dengan gagah Ajax
menyingkirkan CSKA Sofia, Bayern Muenchen, dan Real Madrid.
Di final Ajax bertemu Juventus FC. Ajax langsung mencetak gol
melalui Johnny Rep di menit-menit awal. Setelahnya Ajax
menguasai ball possession sepanjang sisa pertandingan.
Beberapa pihak menuding gaya bermain Ajax yang amat
menguasai bola cenderung membuat pertandingan berjalan
membosankan. Memang setelah kejayaan ini, Ajax mengalami
penurunan.
Memulai musim 1973/1974 Johan Cruyff meninggalkan
Ajax menuju Barcelona dengan nilai transfer yang menjadi rekor
kala itu, 6 guilders. Banyak spekulasi mengapa Cruyff
memutuskan hijrah dari klub yang membesarkan namanya. Ada
yang mengklaim karena Cruyff tidak diberi jabatan kapten
meskipun dirinya pemimpin di lapangan dan perilakunya
menjadi panutan pemain lain. Ada pula yang menyebutkan kalau
klub memaksanya bermain saat dirinya masih cedera. Banyak
spekulasi yang berkembang kala itu. Bagaimanapun akhirnya
kepindahan Cruyff ini bermanfaat banyak bagi Barcelona dan
sebaliknya membuat era emas Ajax mengalami kemunduran.
George Knobel yang menjadi pelatih kepala setelah
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Cruyff pergi menggunakan formula klasik kesuksesan Ajax,
namun mereka tetap tidak bisa mempertahankan gelar juara liga
yang direbut Feyenoord dan mereka tersisih lebih cepat di Piala
Champions. Ketidakhadiran Johan Cruyff adalah alasan yang
paling diyakini orang-orang.
Sebagai bentuk penghormatan pada Johan Cruyff, di
usianya yang 60 tahun pada 26 April 2007, klub yang sudah
beridir sejak 18 Maret 1900, Ajax memutuskan untuk
memensiunkan jersey bernomor 14, yang biasa dikenakan oleh
Cruyff selama bermain. Hal ini diumumkan oleh John Jaakke,
chairman Ajax saat makan malam perayaan ulang tahun Cruyff
bersama manajemen pada 18 April 2007. Johan Cruyff tidak
terhingga nilainya bagi Ajax dan dia telah memberikan klub nama
besar yang dikenal di seluruh dunia. Hendrik Johannes Cruijff
telah bermain bagi Ajax dalam dua periode. Pertama pada 19641973 dimana dia bermain di 240 pertandingan dan mencetak 190
gol, sementara periode keduanya 1981-1983 bermain 33
pertandingan di 11 gol. Jersey bernomor punggung 14 tidak
digunakan mulai musim 2007/2008. Gelandang Spanyol, Roger
Garcia Junyent menjadi pemain terakhir yang mengenakan
seragam nomor punggung 14.
Demikian besar peran Johan Cruyff bagi Ajax, baik
sebagai pemain maupun ketika sudah menjadi pelatih. Namanya
menjadi legenda sepak bola Belanda dan dunia. Namun, peran
Rinus Michels dan pemain lain dalam tim Ajax 1970s tidak boleh
dilupakan. Dan memang mereka tetap akan selalu diingat,
setidaknya setiap Ajax bermain di Uefa Champions League di
lengan kiri jersey setiap pemain tertera badge of honour yang
merupakan simbol penghormatan bagi klub yang telah berhasil
memenangkan tiga edisinya secara berturut-turut seperti yang
dilakukan oleh Ajax 1970s ini (Klub yang meraih Liga Champions 5
kali juga berhak memperoleh badge of honour walaupun tidak
tiga kali berturut-turut). Tim ini juga akan terus dikenang sebagai
salah satu tim sepak bola terbaik sepanjang masa.
Oleh Sirajudin Hasbi
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mario kempes
Pemberi Gelar Juara Dunia Pertama Argentina

Publik seringkali berdebat siapa yang terbaik diantara Diego
Armando Maradona dan Lionel Anders Messi. Keduanya pemain
hebat dan sudah meraih berbagai gelar. Hanya Messi memang belum
pernah memberi gelar Piala Dunia bagi tanah leluhurnya, Argentina.
Disamping kedua nama itu, sebenarnya Argentina punya pahlawan
besar yang telah memberi gelar juara dunia pertama bagi tim biru
langit dan membuat mereka dikenal sebagai salah satu negeri sepak
bola terbaik dunia.
Pemain itu adalah Mario Alberto Kempes Chiodi yang lahir di Bell
Ville, Cordoba, Argentina, pada 15 Juli 1954. Striker bertinggi 184cm
itu menjadi pahlawan tatkala Argentina meraih gelar juara dunia
1978 ketika mereka menjadi tuan rumah perhelatan akbar empat
tahunan tersebut.
Kempes mengawali karir di klub kecil Instituto Cordoba pada tahun
1970. Bermain hingga 1973, Kempes mencetak 11 gol dari 13
penampilan. Kempes kemudian hijrah ke Rosario Central dimana dia
bermain dua musim dari 1974 hingga 1976. Kempes melejit sebagai
striker tajam Argentina dengan 85 gol dari 105 penampilan.
Penampilan bagusnya bersama dengan Rosario Central ini lantas
membuatnya meninggalkan tanah Argentina untuk melanjutkan
karir di Eropa.
El Matador, julukan Kempes, memulai perjalanan karirnya di Eropa
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bersama Valencia CF. Kempes bermain di Valencia dua periode.
Periode pertama pada rentang waktu 1976-1981 dan 1982-1984.
Secara keseluruhan Kempes bermain dalam 247 pertandingan dan
mencetak 146 gol. Bisa dibilang, saat bersama Valencia inilah dia
meraih puncak kesuksesan dalam karirnya sebagai pesepakbola
profesional. Dia berhasil membawa Valencia meraih gelar Piala
Spanyol 1979 dan Piala Winners serta Piala Super Eropa pada tahun
1980. Kempes juga meraih gelar top skor La Liga Spanyol dua musim
berturut-turut. Pertama pada musim 1976/1977 saat dia mencetak
24 gol dan yang kedua pada musim 1977/1978 ketika berhasil
mencetak 28 gol.

. “..Mario Kempes sudah masuk skuat Piala Dunia 1974
saat masih berusia 20 tahun...”

Di sela-sela membela Valencia, Kempes sempat pulang kampung
menuju River Plate. Hanya bermain semusim 1981/1982 Kempes
tetap menampilkan penampilan apik dengan mampu mencetak 15
gol dalam 29 pertandingan serta mempersembahkan gelar juara liga
pada saat itu.

oleh : sirajudin hasbi @hasbisy

Di tim nasional karir Kempes juga cukup bagus. Dia sudah masuk
skuat Piala Dunia 1974 saat masih berusia 20 tahun. Sayangnya di
event akbar pertamanya tersebut, Kempes gagal memenuhi
ekspektasi publik. Dirinya gagal mencetak satu gol pun dalam
turnamen yang berlangsung di Jerman Barat.
Baru pada Piala Dunia 1978, ketika kejuaraan dihelat di rumah
sendiri, Kempes muncul sebagai pahlawan nasional. Dengan
berstatus sebagai satu-satunya pemain yang berlaga di luar negeri,
Kempes berperan penting dalam kesuksesan Argentina. Argentina
yang menjadi runner up Grup A harus memainkan fase kedua di
Rosario, tempat dimana Kempes memulai karir profesionalnya di
awal dekade 1970. Selama fase pertama Kempes tetap belum
mencetak gol. Kempes baru mulai mencatatkan namanya di daftar
pencetak gol saat memborong dua gol kemenangan atas Polandia.
Pertandingan kedua di fase kedua menghadapi Brazil berakhir
imbang tanpa gol. Dia kembali mempersembahkan dua gol saat
Argentina membantai Peru 6-0. Berkat kemenangan fantastis
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tersebut, Argentina melaju ke babak final dengan status sebagai
juara grup mengungguli Brazil dengan selisih gol.
Di sinilah Kempes kembali menjadi pahlawan. Dalam final melawan
Belanda yang dihelat di Buenos Aires, Kempes kembali menciptakan
dua gol yang membawa Argentina menang 3-1 atas Belanda dan
meraih trofi Piala Dunia pertama mereka. Dengan enam gol, Kempes
tercatat sebagai pencetak gol terbanyak turnamen.

“..Dirinya mencetak 2 gol di final yg berlangsung di
Buenos Aires melawan tim Oranje dan mengantarkan
Argentina menjadi kampiun piala dunia untuk yang
pertama kali..”

Sayang, kegemilangan di Piala Dunia 1978 tidak diikuti dengan
keberhasilan di Piala Dunia 1982 Spanyol. Justru perhelatan sepak
bola terakbar tahun itu seakan menjadi turning point dari karir
gemilang Kempes. Dirinya gagal mencetak gol dan Argentina pun
tersingkir dari fase kedua penyisihan grup. Karir timnas Kempes pun
berakhir dan secara keseluruhan karirnya mulai meredup mulai saat
itu.
Perlu anda ketahui, tiga Piala Dunia yang diikuti oleh Mario Kempes
ini masih menggunakan sistem dua kali penyisihan grup. Juara dan
runner up setiap grup melaju ke penyisihan grup kedua. Juara grup
akan saling bertemu di partai final, sementara runner up akan saling
bertemu di perebutan tempat ketiga. Pada Piala Dunia 1982, karena
peserta lebih banyak dengan masih ada 4 grup di fase kedua, sudah
mulai diperkenalkan sistem semifinal. Sistem penyelenggaraan Piala
Dunia memang terus mengalami perubahan pada masa itu.

Periode kedua karir Mario Kempes di Valencia CF tidak sebagus di
periode pertama. Kempes lalu berkelana ke berbagai klub kecil.
Mulai dari Hercules, klub Spanyol, mulai 1984 hingga 1986 saat dia
mencetak 10 gol dari 38 laga. Setelah itu Kempes mulai mencoba
karir di berbagai klub Austria, seperti First Vienna, St. Polten, dan
Kremser SC. Kempes juga sempat mencicipi atmosfir liga Chile
dengan bergabung bersama Fernandez Vial.

“..Dia berlaga di 15 pertandingan bersama Pelita Jaya
dan masih mampu mencetak 10 gol..”
Di penghujung karirnya, Kempes menyempatkan untuk berlaga di
Indonesia. negara yang pernah dia kunjungi saat berusia 20 tahun di
tahun 1974 guna melakoni pertandingan antar diplomat di Stadion
Utama Senayan (sekarang Gelora Bung Karno). Di usia 42 tahun,
Pelita Jaya mengontrak Kempes sebagai pemain merangkap pelatih
dengan bayaran sekitar 4.200 US$ per bulan dengan durasi kontrak
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selama 10 bulan. Saat Kempes datang, Roger Milla sudah tak di klub
ini, karena sudah pindah ke Putra Samarinda (Persisam Samarinda).
Di akhir musim bersama Pelita Jaya, Mario Kempes memutuskan
pensiun dari sepak bola. Dia berlaga di 15 pertandingan dan masih
mampu mencetak 10 gol. Maka, dimulailah babak baru karirnya
sebagai pelatih. Mario Kempes bukan pelatih yang sukses jika kita
memasang ukuran kesuksesan dengan pengalaman pernah melatih
klub besar. Kempes hanya melatih klub semenjana seperti Lushnja,
Mineros de Guayana, The Strongest, Blooming, Independiente
Petrolero, Casarano sebuah klub kecil yang berlaga di Serie D Italia,
hingga San Fernando, klub kecil di Spanyol. Terakhir, Kempes
menjalani karir sebagai komentator di ESPN untuk versi Spanyol.
Bagaimanapun, publik sepak bola dunia tetap akan mengenang
Kempes sebagai salah satu pemain hebat yang pernah ada. Gaya
bermainnya pun dikenang sebagai salah satu gaya bermain yang
berbeda dibanding striker lain pada masanya. Dirinya dikenal

sebagai penyerang pekerja keras dan sering mencetak gol dari luar
kotak penalti. Tipe penyerang yang lebih suka beroperasi dari luar
kota penalti untuk kemudian menggocek bola menusuk area
berbahaya lawan atau melepaskan tembakan keras dari luar kotak
penalti. Bukan hanya penyerang yang menunggu di dalam kotak
penalti. Gaya bermainnya ini kerap menyulitkan pemain belakang
lawan untuk melakukan penjagaan. Bagaimana dia bermain pun
mempengaruhi striker setelahnya untuk mencoba meniru gaya
bermainnya.
Dengan namanya masuk dalam daftar pemain terbaik Amerika Latin
dalam satu millenium di posisi 23, rasanya publik akan terus
mengingat sepak terjang Mario Kempes sebagai salah satu
penyerang terbaik yang pernah ada. Dan publik Indonesia pun akan
tetap mengenangnya pula sebagai salah satu pemain terbaik dunia
yang pernah berlaga di Indonesia.
Oleh Sirajudin Hasbi

Kinesiology Tape
Apakah benar-benar berfungsi
Oleh Agi Ramadhani
Apa hal yang paling berkesan bagi kamu ketika
perhelatan Piala Eropa 2012 yang diselenggarakan di
Polandia dan Ukraina lalu? Boleh jadi momen ketika Spanyol
membantai 4-0 di partai final, bisa jadi mengetahui ternyata
Fernando Torres sukses menjadi pencetak gol terbanyak.
Bagi penulis, salah satu momen paling berkesan adalah
selebrasi Mario Balotelli ketika mencetak gol ke gawang
Jerman di semifinal.
Menebak pikiran kamu, momen itu berkesan bukan
karena ia terus-menerus menjadi gambar yang populer di
akun twitter @footy_jokes atau @footballfunnys, melainkan
karena adanya tiga strip lakban berwarna biru yang ada di
punggung Balotelli. Strip warna-warni itu sebenarnya telah
ramai diperbincangkan oleh khalayak sepakbola ketika
dipakai oleh Gareth Bale saat Tottenham bersua Intermilan
di UCL 2010 lalu, juga ketika dipakai oleh pemain tim nasional
Indonesia macam Firman Utina, Irfan Bachdim dan Okto
Maniani di Piala AFF 2010 lalu.
Lakban warna-warni itu adalah Kinesiology Tape,
lakban yang ditemukan oleh seorang chiropractor (ahli
tentang hubungan saraf-otot-tulang) asal Jepang bernama
dr. Kenzo Kase ditahun 1979.
Kinesiology sendiri berasal dari kata kinetic yang
artinya adalah bergerak, sesuatu yang erat kaitannya dengan
ilmu chiropractor tadi. Dalam sebuah wawancara dengan
Guardian Kase mengatakan, pada awalnya,Kinesiology Tape
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ini dipergunakan kepada atlet-atlet sumo di Jepang. Tahun
berlalu, rupanya Kinesiology Tape ini mulai populer karena
dapat mengurangi nyeri, sifatnya yang elastis dan tipis
sehingga tidak mengganggu pergerakan serta dapat
digunakan saat kompetisi berlangsung. Pada awal 1980-an,
mulai lah dibentuk perusahaan yang memproduksi alat ini.
Berlanjut di 1984, berdirilah Kinesio Taping Association,
hingga sekarang jika ada orang yang berminat menjadi ahli
kinesiologi tape yang resmi, harus mengambil kursus dan
memperoleh sertifikat dari lembaga ini.
Setelah berdiri lebih dari 30 tahun, kini kinesiology
taping telah menjadi sangat populer dan bernilai ekonomi
cukup tinggi. Terbukti selain Kinesiology tape olahan dr
Kenzo Kase, terdapat 49 perusahaan lain yang juga
memproduksi barang serupa. Namun apakah Kinesiology
benar-benar bermanfaat? Jawabannya belumlah konklusif,
sebab penelitian yang mendukung hal ini belum ada. Klaim
dari Kase, taping ini mampu memperlancar sirkulasi darah
dan getah bening serta menurunkan komposisi kimiawi yang
diproduksi oleh jaringan sehingga mampu menurunkan rasa
nyeri.
Tetapi beberapa ahli menunjukkan sikap skeptis
terhadap hal ini, ambil contoh John Brewer, Direktur Ilmu
olahraga di Universitas Bedfordshire Inggris mengatakan
Kinesiology Tape ini hanyalah berefek placebo terhadap
penggunanya. Efek placebo adalah semacam efek sugesti,

seakan-akan apabila kita menggunakan, meminum atau
memakan sesuatu yang sebenarnya tidak berfungsi apa-apa,
namun setelah kita gunakan akan memiliki efek yang positif.
Contoh, ada seseorang sakit demam kemudian dokter
memberikan pasien tersebut kapsul yang isinya tepung. Akibat
sugesti bahwa obat yang diberikan oleh dokter ini bisa
menurunkan panas, maka pasien itu meminumnya, dengan
kekuatan sugesti maka demampun turun. Begitupula kinesiology
tape ini menurut banyak ahli.
Oh ya, Kinesiology taping ini tidak boleh digunakan secara

sembarangan dan ditempelkan asal-asalan. Sifatnya elastis,
sehingga akan mengikuti kontur dan bentuk otot. Kontur dan
bentuk masing-masing otot tentu saja berbeda, ambil contoh
otot paha dan otot kaki misalnya, hal ini membuat cara
menempelkannya pun berbeda. Apabila ditempelkan asal-asalan,
konsekuensinya adalah membatasi pergerakan atlet. Sehingga
alih-alih membantu, malah membuat atlet tersebut lebih rentan
terkena cedera. Oleh karena itulah, butuh seseorang yang
memang benar-benar mengerti seluk-beluk perototan untuk
memasangkan kinesiology tape ini, ahli yang sudah tersertifikasi
image courtesy of as roma
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atau fisioterapis contohnya.
Efek samping dari penggunaan Kinesiology Tape ini bisa
dikatakan hampir tidak ada sepanjang dipergunakan dengan
benar. Beberapa plester yang sering ditempelkan ke badan ada
yang menyebabkan alergi sehingga kulit kemerahan dan gatalgatal akibat kandungan latex di dalamnya. Mengantisipasi hal itu,
Kinesiology Tape diolah bebas latex sehingga bersifat hipoallergic.

new yorkdancosmos
mimpi amerika
oleh : @yogacholandha

Amerika Serikat memang akan selalu menciptakan standar mereka
sendiri. Mereka menyebut bermain bola dengan tangan itu football.
Mereka juga menyebut juara Major League Baseball dengan sebutan
World Champions. Seakan-akan, apa yang terjadi di Amerika Serikat
adalah puncak dari apa yang terjadi di dunia. Segala sesuatu yang
mereka lakukan mereka anggap sebagai yang terbaik di dunia.
Tetapi itu semua tidak berlaku di sepak bola, atau soccer kata
mereka. Amerika Serikat bukanlah kekuatan utama sepak bola
dunia, meskipun sebetulnya permainan sepak bola mereka tidak
buruk-buruk amat. Tim sepak bola pria mereka sudah tampil
sebanyak sembilan kali di Piala Dunia. Di Gold Cup, kejuaraan sepak
bola konfederasi CONCACAF, mereka berhasl menjadi kampiun
sebanyak empat kali. Terakhir, di tahun 2009, mereka berhasil
menjadi runner-up Piala Konfederasi.

. “..Sebut saja nama Pele, Giorgio Chinaglia, Franz
Beckenbauer, Carlos Alberto, sampai Johan Neeskens,
semuanya pernah bermain di bawah panji klub East
Rutherford ini..”
Catatan tersebut menunjukkan bahwa Amerika Serikat bukannya
sama sekali tidak bisa bermain sepak bola. Tim sepak bola wanita
mereka bahkan merupakan salah satu yang terbaik di dunia dengan
catatan dua kali juara dunia, empat medali emas Olimpiade, dan
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enam kali juara Gold Cup. Amerika Serikat memiliki potensi untuk
menjadi salah satu kekuatan besar sepak bola. Apalagi, liga sepak
bola mereka, Major League Soccer (MLS), mulai menjadi bahan
pembicaraan hangat belakangan ini.
MLS sebetulnya merupakan nama baru. Liga sepak bola ini baru
diresmikan pada tahun 1996 setelah sejak 1984, Amerika Serikat
tidak memiliki kompetisi sepak bola. Antrara 1984-1996, Amerika
Serikat hanya memiliki kompetisi sepak bola indoor, Major Indoor
League Soccer (MISL). North American Soccer League (NASL) yang
sudah berjalan sejak 1968 harus dihentikan penyelenggaraannya
akibat kesalahan manajemen. Meski hanya berlangsung singkat,
NASL memiliki cerita yang tidak akan pernah dilupakan dunia.
Cerita hebat milik NASL tersebut adalah New York Cosmos. Meski
singkat, masa kejayaan New York Cosmos di NASL adalah salah satu
masa-masa terindah sepak bola. Skuat yang mereka miliki juga bisa
dikatakan sebagai salah satu skuat termewah yang pernah ada di
muka bumi. Sebut saja nama Pele, Giorgio Chinaglia, Franz
Beckenbauer, Carlos Alberto, sampai Johan Neeskens, semuanya
pernah bermain di bawah panji klub East Rutherford ini.
Semua berawal dari Piala Dunia 1966 ketika Amerika Serikat untuk
pertama kalinya menerima siaran langsung pertandingan Piala
Dunia. Pada era ini, sama sekali tidak ada kegiatan sepak bola di
Amerika Serikat. Menilik antusiasme penonton Amerika Serikat
terhadap tayangan Piala Dunia, mereka yang menginginkan adanya
sepak bola di Amerika Serikat kemudian melobi para investor dan

meyakinkan bahwa sepak bola akan berhasil di Amerika Serikat.
Akhirnya, pada 1968, bergulirlah NASL untuk pertama kalinya
dengan diikuti lima klub peserta: Atlanta Chiefs, Kansas City Spurs,
Dallas Tornado, St. Louis Stars, dan Baltimore Bays.
Pada 1967, Atlantic Records diakuisisi oleh Warner Communications.
Hal ini berarti Ertegun Bersaudara, Ahmet dan Nesuhi, pendiri dan
co-CEO Atlantic Records kemudian bekerja di bawah Steve Ross, CEO
Warner Communications. Ahmet dan Nesuhi Ertegun ingin agar kota
mereka, New York memiliki sebuah klub sepak bola yang bisa
dibanggakan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap
Ahmet Ertegun, Nesuhi bahkan sempat 'mengancam' Ross jika ia
akan keluar dari Warner kalau Steve Ross tidak 'memberinya' sebuah
klub sepak bola.
Steve Ross pun mengiyakan permintaan Nesuhi Ertegun dan
menjanjikan bahwa ia akan melakukan apapun agar Ertegun
Bersaudara tetap berada di dalam Warner Communications. Butuh
waktu hingga Piala Dunia 1970 di Meksiko berakhir sampai Steve
Ross betul-betul memenuhi janjinya. Pada 1971, Warner
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Communications akhirnya mendirikan New York Cosmos. Manajer
Umum pertama Cosmos, Clive Toye mengatakan bahwa nama
'Cosmos' dipilih karena kata 'Cosmopolitan' dianggap lebih besar
daripada 'Metropolitan' yang dipilih menjadi nama klub bisbol kota
New York, New York Mets.
Pemain pertama yang dikontrak oleh manajemen New York Cosmos
adalah seorang pria Inggris bernama Gordon Bradley. Saat itu, usia
Bradley sudah menginjak 37 tahun dan iapun diposisikan sebagai
seorang player-manager. Sebelum dipinang New York Cosmos,
Gordon Bradley sudah berpengalaman serta mengenal sepak bola
Amerika Serikat dengan baik. Klub terakhir Bradley sebelum New
York Cosmos adalah Baltimore Bays.
Kedatangan Gordon Bradley menjadi tonggak penting sejarah New
York Cosmos karena mulai dari sinilah kemudian para pemain lain
kemudian berdatangan. Awalnya, tim New York Cosmos bisa
dikatakan sebagai sebuah tim semi-profesional karena para pemain
mereka hampir semuanya juga memiliki pekerjaan lain untuk
menyambung hidup. Shep Messing, penjaga gawang legendaris

Cosmos adalah seorang guru SMA, sementara kapten mereka,
Werner Roth adalah seorang arsitek.
Shep Messing menceritakan dalam film dokumenter Once In A
Lifetime: The Extraordinary Story of New York Cosmos bagaimana
kondisi New York Cosmos di awal-awal berdirinya. Messing
menuturkan bahwa para penonton yang datang menonton Cosmos
hanya beberapa orang. Para penonton tersebut bahkan tidak
mengetahui siapa yang bermain untuk Cosmos. Mereka hanya
datang karena mereka menyukai sepak bola dan para pemain
Cosmos yang bermain pun hanya bermain karena mereka mencintai
sepak bola.

“..nama 'Cosmos' dipilih karena kata 'Cosmopolitan'
dianggap lebih besar daripada 'Metropolitan' yang
dipilih menjadi nama klub bisbol kota New York, New York
Mets..”

Awalnya memang sangat sulit bagi Cosmos untuk mendapatkan
perhatian pers. Tidak ada media olahraga yang memberi porsi besar
untuk aktivitas Cosmos kala itu. Satu hal yang unik adalah, majalah
pertama yang memberi porsi pemberitaan besar untuk Cosmos
bahkan bukan majalah olahraga. Adalah majalah VIVA, sebuah
majalah gaya hidup yang menjadikan Shep Messing sebagai
headline. Di majalah tersebut, Shep Messing difoto bugil dan
diwawancarai mengenai apa yang ia lakukan di Cosmos.
“..“Siapakah pemain terhebat saat ini?”
Tanpa pikir panjang, Nesuhi Ertegun menjawab, Pele..”
Pada musim 1974, setelah tiga tahun bermain di Yankee Stadium dan
Hofstra Stadium, Steve Ross membawa Cosmos lebih ke tengah kota
untuk mendapatkan massa lebih banyak. Satu-satunya tempat yang
tersedia ketika itu adalah Downing Stadium yang terletak di bawah
jembatan Randall's Island. Jembatan ini sendiri menghubungkan
distrik Manhattan dengan distrik Bronx di New York. Meskipun
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merupakan stadion bersejarah, pada era 1970-an, stadion ini
mangkrak dan tidak terurus, sehingga oleh orang-orang New York,
stadion ini disebut sebagai Vandals Island Stadium.
Akhirnya, meski dalam keterbatasan, Downing Stadium tetap
digunakan sebagai kandang baru Cosmos. Namun ternyata,
meskipun sudah terletak di tengah kota, tetap saja sulit bagi Cosmos
untuk mendapatkan perhatian dari warga New York. Akhirnya,
Raphael De La Sierra, Wakil Presiden New York Cosmos menyatakan
bahwa yang diperlukan oleh Cosmos adalah nama besar. Dengan
keberadaan satu nama besar, secara otomatis perhatian akan
mereka raih.
Mendengar usulan De La Sierra, Steve Ross kemudian bertanya
kepada Nesuhi Ertegun, “Siapakah pemain terhebat saat ini?”
Tanpa pikir panjang, Nesuhi Ertegun menjawab, “Pele.”
Di saat yang bersamaan, pada bulan Oktober 1974, Pele menyatakan
pensiun dari Santos, klub yang ia bela sepanjang karirnya. Begitu
Steve Ross melihat sendiri bagaimana Pele dielu-elukan, otak
bisnisnya langsung bekerja. Ross, seperti yang diceritakan Ahmet

Ertegun, tidak hanya melihat Pele sebagai seorang pesepakbola
hebat. Ross juga melihat sebuah merk global dalam diri Pele. Ia
langsung membayangkan kaos Pele, bola Pele, sepatu Pele, bahkan
parfum Pele.
Akan tetapi, tidak mudah bagi New York Cosmos untuk
mendatangkan Pele ke New York. Selain karena mereka adalah tim
yang baru terbentuk dan tidak memiliki sejarah atau prestasi
mengkilat, mereka juga harus berhadapan dengan dua klub besar
Eropa dengan sejarah berkilauan, Real Madrid dan Juventus.
Norman Samnick, pengacara Warner Communications, yang biasa
berurusan dengan artis-artis papan atas macam Dustin Hoffman,
diterbangkan ke Brasil oleh Steve Ross untuk menemui Pele.
Negosiasi berjalan alot. Pertama, karena Pele meminta bayaran
super besar. Kedua, karena pemerintah dan rakyat Brasil
menganggap Pele adalah aset nasional berharga yang tidak boleh
pergi dari Brasil. New York Cosmos awalnya memberi tawaran
sebesar 2 juta dolar untuk dua tahun, tetapi Pele meminta 5 juta
dolar untuk durasi yang sama. Negosiasi personal akhirnya berhenti

di angka 4,5 juta dolar per dua tahun untuk Pele. Kemudian, setelah
masalah pertama selesai, datanglah masalah kedua dari pemerintah
Brasil. Untuk menyelesaikan urusan dengan pemerintah Brasil ini,
sebuah aktivitas diplomatik tingkat tinggi harus dilakukan oleh
Amerika Serikat dn Brasil.
Ceritanya, ketika pemerintah Brasil menolak kepergian Pele,
Rockefeller langsung menghubungi Presiden Richard Nixon agar
Nixon bergerak menghubungi pemerintah Brasil. Akan tetapi,
Presiden Nixon menolak usulan Rockefeller ini karena Nixon merasa
tidak tahu menahu soal Pele. Akhirnya, Henry Kissinger, Secretary of
State Amerika Serikat yang juga seorang maniak sepak bola turun
tangan. Kissinger langsung mengontak pemerintah Brasil dan
menyatakan bahwa kedatangan Pele ke Amerika Serikat akan
berdampak positif bagi hubungan bilateral Amerika Serikat dengan
Brasil.
Keesokan harinya, Pele mendapat telepon dari Menteri Luar Negeri
Brasil. Menlu Brasil berkata kepada Pele agar segera
menandatangani kontrak dengan Cosmos dan menyampaikan apa
yang disampaikan oleh Kissinger. Pele yang luar biasa senang
kemudian berkata kepada De La Sierra, “Ya Tuhan! Kalian betul-betul
bisa melakukan apa saja, ya? Aku ikut dengan kalian, apapun yang
terjadi!”
Proses pengenalan dan penandatanganan kontrak Pele dilakukan di
salah satu kelab eksklusif di New York, 21 Club. Di tempat ini banyak
tersimpan koleksi anggur pribadi orang-orang terkenal di Amerika
Serikat, mulai dari Richard Nixon sampai Zsa Zsa Gabor, dan dari
Ernest Hemingway sampai John Fitzgerald Kennedy. Semua presiden
Amerika Serikat, kecuali Franklin Delano Roosevelt dan George
Walker Bush pernah bersantap di sini.
Acara pengenalan Pele di Club 21 ini akhirnya berhasil menarik
perhatian media. Sekitar 300 jurnalis hadir di Club 21 ketika itu.
Kedatangan Pele ke Amerika Serikat untuk bermain sepak bola
menunjukkan bahwa sepak bola punya masa depan di sana.
Kedatangan Pele ini juga menjadi pelopor kedatangan bintangbintang sepak bola lain ke NASL. Selain Chinaglia, Beckenbauer,
Carlos Alberto, dan Neeskens, di Cosmos, nama-nama seperti
Gordon Banks, Rodney Marsh, Geoff Hurst, hingga George Best
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kemudian menyusul Pele. Waralaba NASL lain berpikir bahwa jika
New York Cosmos bisa, tentu mereka juga bisa.
Musim pertama Pele bermain di NASL adalah musim terakhir New
York Cosmos bermain di Downing Stadium. Ada satu cerita unik
ketika Pele pertama kali bermain di sini. Ketika itu, seusai
pertandingan, Pele mengeluh kepada De La Sierra bahwa ia tidak
akan mau bermain untuk New York Cosmos lagi karena ia mendapati
bercak-bercak hijau di kakinya. Pele mengira, bercak hijau tersebut
adalah jamur yang akan menganggu kakinya, padahal, bercak hijau
tersebut adalah cat yang ditorehkan ke permukaan lapangan
Downing Stadium!
Cerita menarik lagi soal kedatangan Pele datang dari para pemain
New York Cosmos lain. Para pemain bercerita bahwa satu hal yang
menyulitkan dari keberadaan Pele di pihak mereka adalah menahan
keinginan untuk tidak berhenti bermain dan menyaksikan Pele
beraksi. Sulit mereka percayai bahwa Pele, seorang bintang besar
dunia akan bermain dengan mereka yang notabene hanya pemainpemain strata ke entah berapa di dunia.

“..Kissinger langsung mengontak pemerintah Brasil dan
menyatakan bahwa kedatangan Pele ke Amerika Serikat
akan berdampak positif bagi hubungan bilateral Amerika
Serikat dengan Brasil..”
Gordon Bradley, yang wafat pada 2008 silam ingat betul bagaimana
aksi Pele di sesi latihan perdananya. Pele yang ketika merangsek ke
depan untuk menerima umpan silang dari sisi kanan ternyata harus
mendapati bahwa bola yang dikirim rekan setimnya tidak sesuai
perkiraannya. Perkiraan Pele adalah, bola tersebut akan tepat
sampai di kepalanya untuk kemudian ia sundul dengan mudah ke
gawang. Kenyataannya, bola justru sampai di belakang kepala Pele.
Pele tidak hilang akal. Sejurus kemudian, ia langsung melompat,
membuat gerakan salto, dan kemudian menendang bola secara
akrobatik ke gawang. Usai gol tersebut, Bradley langsung menyudahi
sesi latihan.

“..Dia berlaga di 15 pertandingan bersama Pelita Jaya
dan masih mampu mencetak 10 gol..”

Pele langsung menjadi selebriti dan harta nasional Amerika Serikat
yang berharga. Ia bahkan langsung diundang ke Gedung Putih untuk
bertemu Presiden Nixon yang tentunya kemudian tahu siapa Pele
sebenarnya. Melihat antusiasme rakyat Amerika Serikat, khususnya
New York, atas keberadaan Pele, para petinggi New York Cosmos
kemudian mempertimbangkan untuk memindah home base New
York Cosmos ke tempat baru. Pada 1976, Cosmos kembali ke Yankee
Stadium.
Setelah kedatangan Pele ke New York, Steve Ross memutuskan
bahwa Pele harus memiliki pendamping sekelas di lini depan. Pilihan
Ross kemudian jatuh kepada Giorgio Chinaglia, penyerang tampan
nan kontroversial asal Italia. Steve Ross sendiri seperti jatuh cinta
pada pertama kepada Chinaglia. Ada kemiripan yang sulit dijelaskan
antara Ross dan Chinaglia. Kesamaan karakter dan cara pandang dua
orang ini membuat Chinaglia dengan cepat menjadi figur spesial di
New York Cosmos. Steve Ross sendiri, dalam beberapa kesempatan,
kerap mengenakan kaos replika Chinaglia bernomor punggung
sembilan.
Di masa-masa awal kolaborasinya, Pele dan Chinaglia benar-benar
menjadi tandem yang luar biasa. Pele bermain sedikit di belakang
Chinaglia untuk memberi assist kepada Chinaglia yang menjadi juru
gedor utama. Namun, perlahan-lahan, karakter keras Chianglia
mulai muncul. Ia tidak terima berada di bawah bayang-bayang
kebesaran Pele. Dalam suatu kesempatan, Chinaglia pernah
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menyemprot Pele di ruang ganti pemain.
“Kau tidak memberiku assist yang kubutuhkan!” sentak Chinaglia.
Pele, yang tidak biasa dimarahi di ruang ganti sontak membalas,
“Kaulah yang tidak bisa menendang bola! Kau menendang bola dari
sudut di mana tendanganmu tidak mungkin menjadi gol!”
Chinaglia kemudian melompat dan berteriak di depan muka Pele,
“Aku adalah Chinaglia, dan jika aku menembak dari suatu tempat, itu
artinya Chinaglia bisa mencetak gol dari tempat itu!”
Keributan tersebut, meskipun terlihat seperti masalah besar,
rupanya tidak memengaruhi penampilan Pele dan Chinaglia di
lapangan. Mereka memang tidak saling bicara, seperti yang
diceritakan Chianglia sendiri, namun, kombinasi mereka tetap
mengerikan. Meski tetap tampil brilian, kontribusi Pele-Chinaglia
sebetulnya tidak optimal. Bukan perseteruan dua individu tersebut,
melainkan kebiasaan dua individu tersebut untuk menikmati
kehidupan jetset ala Hollywood yang menyebabkan fokus mereka
teralihkan.

“..Aku adalah Chinaglia, dan jika aku menembak dari
suatu tempat, itu artinya Chinaglia bisa mencetak gol
dari tempat itu!..”
Di musim tersebut, New York Cosmos tersingkir di babak play-off
oleh Tampa Bay Rowdies yang diperkuat Rodney Marsh. Desas-desus

yang berkembang, hal ini memang disebabkan oleh aktivitas luar
lapangan Pele-Chinaglia yang menyita fokus mereka. New York
Cosmos memang tak ubahnya sirkus rock and roll yang akan selalu
menyita perhatian orang. Pele dan Giorgio Chianglia, sebagai
frontmen, rasanya memang sulit untuk menghindari situasi
tersebut.
Seusai kegagalan di musim 1976, Steve Ross membawa New York
Cosmos melakukan tur ke Eropa untuk memperkenalkan brand New
York Cosmos ke khalayak yang lebih luas. Tur ini juga dimaksudkan
untuk membangun skuat kosmopolitan di New York Cosmos.
Manajemen New York Cosmos ingin menjaring langsung pemainpemain Eropa untuk mendampingi Pele dan Chianglia.
Pada musim 1977, New York Cosmos akhirnya pindah ke Giants
Stadium di East Rutherford, New Jersey. Stadion inilah yang akhirnya
identik dengan kebesaran New York Cosmos. Musim 1977 ini alah
musim terakhir Pele. Selepas ini, Pele akan pensiun bermain sepak
bola untuk selamanya. Musim ini benar-benar dipersiapkan oleh
Steve Ross dengan seksama. Setelah membangun skuat
kosmopolitan, ia juga ingin menciptakan sebuah pertunjukan
hiburan tersendiri di Giants Stadium.
Clive Toye diminta Steve Ross untuk menyiapkan pemandu sorak,
marching band, sampai ikon klub yakni Bugs Bunny yang juga
merupakan salah satu karakter kartun Looney Tunes. Looney Tunes
sendiri diproduksi oleh Warner Communications. Hiburan-hiburan

ini dipersiapkan sebagai pertunjukan di jeda antara babak pertama
dan babak kedua.
Namun, awal musim tidak berjalan menyenangkan bagi New York
Cosmos. Tiga kekalahan dari lima pertandingan pertama tentu bukan
hasil yang diharapkan oleh para petinggi Cosmos usai persiapan
matang tersebut. Sesuatu harus dilakukan dan akhirnya, Norman
Samnick kembali ditugaskan oleh Steve Ross untuk mengontrak satu
megabintang lain. Kali ini, Samnick terbang ke Munich untuk
menemui Franz Beckenbauer, kapten tim Jerman juara dunia 1974.
Franz Beckenbauer yang mengaku jenuh dengan kehidupannya di
Jerman, di mana ia tidak dapat berjalan tenang tanpa dikenali dan
dimintai tanda tangan atau foto, tanpa pikir panjang mengiyakan
tawaran Samnick. Sang Kaisar mengatakan bahwa kepindahannya ke
Cosmos adalah salah satu keputusan terbaik dalam hidupnya.
Selain mendatangkan Beckenbauer, Steve Ross juga mendatangkan
selebriti-selebriti dari luar lapangan untuk hadir di Giants Stadium.
New York Cosmos menjelma menjadi tim sepak bola paling glamor
saat itu, dan mungkin sepanjang masa. Henry Kissinger, Muhammad
Ali, dan Mick Jagger menjadi pengunjung tetap pertandinganpertandingan kandang New York Cosmos. Para pesohor ini memiliki
akses langsung ke ruang ganti New York Cosmos dan sering hadir
untuk memberi semangat pada para pemain New York Cosmos
secara langsung.
Perubahan tidak sampai di situ. Pelatih Gordon Bradley pun akhirnya
dipecat karena hasil buruk di awal musim. Eddie Firmani, seorang
Italia kelahiran Afrika Selatan ditunjuk untuk menggantikan Bradley.
Firmani adalah mantan penyerang yang cukup disegani di era 1950an dan penunjukkan Firmani ini didasarkan atas permintaan Giorgio
Chinaglia. Seperti sudah disebut sebelumnya, Giorgio Chinaglia dan
Steve Ross punya hubungan yang memungkinkan Chinaglia untuk
memengaruhi keputusan Steve Ross. Meski begitu, nepotisme yang
ini rupanya tidak merugikan tim.
New York Cosmos benar-benar menjelma menjadi kekuatan
extravaganza yang mengerikan di NASL, baik sebagai tim sepak bola
maupun sebagai sebuah atraksi hiburan. Di musim itu, mereka
bahkan mencatatkan rekor penonton terbanyak dengan catatan
77.691 penonton hadir di Giants Stadium. Di atas lapangan, New
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York Cosmos betul-betul tak terhentikan, apalagi setelah Carlos
Alberto datang menggenapi skuat gemerlap New York Cosmos.
Carlos Alberto sendiri, menurut Raphael De La Sierra adalah
potongan terakhir yang akan membawa New York Cosmos menjuarai
NASL.
Benar saja, di babak grand final NASL yang kemudian dinamai
Soccerbowl tahun 1977, New York Cosmos berhasil mengalahkan
Seattle Sounders dengan skor 2-1. Giorgio Chinaglia dan Steve Hunt
menjadi pahlawan kemenangan Cosmos kala itu. Kesuksesan New
York Cosmos menjuarai NASL musim 1977 itu juga sekaligus menjadi
kado perpisahan yang indah untuk Pele. Gelar juara di tanah yang
ingin ia taklukkan tentunya merupakan sebuah bingkisan spesial
yang akan terus ia kenang sampai ia wafat kelak.

“..Der Kaizer menyatakan bahwa kepindahannya ke
Cosmos adalah salah satu keputusan terbaik dalam
hidupnya..”
Musim 1977 menjadi puncak kejayaan sekaligus awal kejatuhan New
York Cosmos dan NASL secara keseluruhan. Usai musim 1977 yang
sukses besar secara komersial tersebut, ABC akhirnya menawarkan
kontrak untuk menyiarkan kompetisi NASL secara penuh. Sampai
musim 1977, memang hanya pertandingan-pertandingan yang
melibatkan figur-figur besar saja yang ditayangkan di televisi. Musim
1978, televisi, sebagai sarana media paling krusial di sepak bola
modern akhirnya benar-benar mengakui potensi sukses NASL.
Di musim 1978 ini, New York Cosmos lagi-lagi berhasil mencatatkan
prestasi komersial yang luar biasa. Secara resmi, mereka berhasil
mencatatkan rekor satu juta penonton di stadion mereka sejak 1971.
Ini benar-benar prestasi yang fantastis, apalagi untuk ukuran sepak
bola di negara seperti Amerika Serikat. Di musim tersebut, mereka
berhasil mencatatakan diri sebagai satu-satunya tim NASL yang
memainkan Soccerbowl di kandang sendiri. Akan tetapi, jalan yang
mereka tempuh untuk ke sana cukup berliku. Mereka sempat kalah
2-9 atas Minnesota Kicks namun akhirnya lolos lewat adu tos-tosan
di leg kedua (di leg kedua, Cosmos menang 7-0).
Ada yang unik dari babak tos-tosan di NASL ini. Babak tos-tosan tidak

“..Dia berlaga di 15 pertandingan bersama Pelita Jaya
dan masih mampu mencetak 10 gol..”

dilakukan dengan adu penalti seperti yang biasa kita kenal di
pertandingan-pertandingan sepak bola umumnya. Penendang
memulai aksinya dari tengah lapangan di mana ia harus menggiring
bola sampai kotak penalti. Penjaga gawang dibolehkan untuk maju
dan menutup pergerakan si penendang. Meski begitu, si penendang
diberikan waktu hanya delapan detik untuk memasukkan bola ke
gawang. Tos-tosan yang dilakukan di NASL ini memang mengadopsi
gaya tos-tosan olahraga hoki.
New York Cosmos kembali menjadi juara di musim 1978 setelah
membalas dendam kepada Tampa Bay Rowdies. Mereka menang 3-1
di pertandingan tersebut. Dennis Tueart mencetak dua gol,
sementara Giorgio Chinaglia menyumbang satu gol. Gelar juara
tahun 1978 ini adalah sebuah pentahbisan akan kehebatan New York
Cosmos di kompetisi NASL di era 1970-an. Di akhir musim,
manajemen New York Cosmos lagi-lagi mendatangkan seorang
bintang. Kali ini, Johan Neeskens, salah satu pilar timnas Belanda di
Piala Dunia 1978 didatangkan manajemen Cosmos.
Namun, di musim 1979, New York Cosmos harus rela gelar juara
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mereka melayang ke Vancouver. Vancouver Whitecaps berhasil
mempecundangi New York Cosmos dalam babak tos-tosan di
Soccerbowl. Kalau dipikir-pikir, kekalahan New York Cosmos ketika
itu hanya disebabkan satu hal sederhana. Carlos Alberto, sebagai
penendang terakhir New York Cosmos di babak tos-tosan, terlambat
satu detik untuk memasukkan bola ke gawang Whitecaps. Gol Carlos
Alberto dianulir dan akhirnya Whitecaps keluar sebagai juara.
Menyesakkan.

“..Gelar juara tahun 1978 ini adalah sebuah pentahbisan
akan kehebatan New York Cosmos di kompetisi NASL di
era 1970-an..”
Musim berikutnya benar-benar menjadi bencana bagi NASL secara
komersial. Rating televisi turun drastis meskipun jumlah penonton di
stadion tetap tinggi. Kepergian Pele tiga tahun sebelumnya rupanya
membuat pamor NASL di kalangan penonton layar kaca menurun
drastis. Kepergian Pele juga menyebabkan NASL banyak ditinggal

bintang-bintangnya. Sementara, bintang-bintang yang bertahan
juga tidak mau gajinya diturunkan. Alhasil, dengan ketimpangan
antara pendapatan dan pengeluaran ini, NASL harus gulun tikar di
tahun 1984. Antara tahun 1980 s/d 1984, New York Cosmos masih
sempat menjadi jawara NASL sebanyak dua kali yakni pada musim
1980 dan 1982.
Dengan berhentinya kompetisi NASL, secara langsung, kiprah New
York Cosmos pun berhenti. Tim ini mati suri sampai akhirnya
dibangkitkan lagi pada 2010 silam. Pele diundang kembali menjadi
presiden kehormatan, sementara Eric Cantona diangkat menjadi
direktur sepak bola. Saat ini, mereka bahkan sudah berencana untuk
membangun stadion baru dan menargetkan untuk berkiprah di MLS
dalam waktu dekat.
New York Cosmos adalah sebuah warisan berharga bagi
perkembangan sepak bola Amerika Serikat. Lebih jauh lagi, New York
Cosmos adalah representasi mimpi Amerika Serikat untuk memiliki
nama besar di jagad persepakbolaan dunia. Mereka pernah menjadi
raja sepak bola, dan kini, mimpi itu coba dihidupkan kembali.
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Libero Yang Terlupakan
oleh Arsyad M. Fajri
Jika ditanya siapa pemain Jerman paling berpengaruh di
tahun 1970an, mayoritas akan menyebut nama Franz Beckenbauer.
Beckenbauer adalah simbol kejayaan sepak bola Jerman pada era
tersebut. Ia meraih berbagai gelar yang bisa dimenangkan oleh
seorang pemain sepak bola pada dekade tersebut. Bersama Bayern
Muenchen ia meraih berbagai gelar domestik dan tiga gelar juara
Eropa pada tahun 1974,1975 dan 1976. Di timnas Jerman pun
pencapaiannya tak kalah gemerlap. Ia menjadi kapten saat Jerman
menjuarai Piala Dunia 1974 di negeri sendiri. Dua tahun sebelumnya
ia menjuarai Euro 1972.
Efek kesuksesan Beckenbauer ini menjadikan posisi libero
identik dengan dirinya. Beckenbauer memang meraih berbagai
kesuksesan sebagai libero, setelah sebelumnya bermain sebagai
gelandang.
Namun libero Jerman tak hanya Beckenbauer pada masa itu.
Horst Blankenburg yang juga memenangi Liga Champions pada masa
itu juga salah satu libero papan atas yang pernah dimiliki Jerman.
Bedanya, ia tak pernah sekalipun membela timnas Jerman.
Perjalanan karir Blankenburg dimulai dari Vfl Heidenheim,
klub kota kelahirannya. Bergabung dengan Heidenheim sejak berusia
6 tahun ia melanjutkan karirnya ke Nuernberg pada musim panas
1967. Di awal karirnya di Nuerberg ia mengalami musibah. Sebuah
kecelakaan mobil di musim panas mengharuskannya dirawat hingga
tiga bulan di rumah sakit. Blankenburg pun kehilangan kesempatan
untuk menjadi pemain inti di Nuernberg. Meski Nuernberg musim itu
meraih gelar juara, minimnya kontribusi Blankenburg membuatnya
seolah tak menjadi bagian dari tim juara.
Hanya satu musim di Nuernberg, Blankenburg selanjutnya
berpetualang ke Austria. Di negeri kelahiran sejumlah composer
ternama ini, Blankenburg memperkuat Wiener Sportsclub dan
meraih runner-up di musim 1968/1969. Pencapaiannya di Austria
musim itu bertolak belakang dengan mantan klubnya Nuernberg
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yang justru terdegradasi ke Regionalliga.
Hanya semusim di Austria, Blankenburg kembali ke Jerman
di tahun 1969. Kali ini ia memperkuat TSV 1860 Muenchen.
Kembali ke Jerman, ia kembali mengalami nasib sial. Penampilan
gemilangnya sepanjang musim tak mampu mengangkat prestasi
Die Loewen. Klub yang bermarkas di Gruenwalderstrasse ini justru
harus turun kasta ke Regionalliga Sued.
Turun kasta ke Regionalliga tak hanya menjadi kesialan bagi
Blankenburg kala itu. Ia dikabarkan berselisih dengan pelatih Hans
Tilkowski. Konon kepribadiannya yang blak-blakan tidak disukai
Tilkowski.
Namun justru pada momen seperti ini, Blankenburg
mengalami titik balik dalam karir sepak bolanya. Usai sebuah
pertandingan di Regionalliga, Bobby Harms yang kala itu menjadi
asisten Rinus Michels di Ajax menemuinya dan mengajaknya
bergabung. Pertemuannya dengan Harms merupakan lanjutan
dari laporan pemandu bakat Ajax yang telah memantaunya sekitar
Maradona, jauh lebih terkenal daripada presiden Argentina
enam bulan.
Sepekan kemudian manajemen 1860 Muenchen
menyepakati nilai transfer 320.000 DM yang disodorkan Ajax. Nilai
transfer tersebut menjadi rekor penjualan pemain bagi 1860
Muenchen pada masa itu. Transfer ini menjadi keuntungan ganda
bagi TSV 1860. Selain mendapatkan jumlah uang yang cukup besar,
mereka juga berhasil “membuang” pemain yang bermasalah
dengan pelatih.
Mengutip ungkapan Ted Mosby dalam serial How I Met
Your Mother “timing is everything”. Ketepatan waktu adalah
segalanya. Kepindahan Blankenburg menggambarkan ungkapan
tersebut. Kedatangannya ke Ajax terjadi saat raksasa Belanda
tersebut membutuhkan libero baru. Di sisi lain, Ajax

menyelamatkan karirnya dari Regionalliga.
Di musim pertamanya berkostum Ajax, Blankenburg
langsung mengantarkan klub barunya meraih prestasi. Ajax
memang gagal mempertahankan juara Eredivisie musim itu,
namun tim asuhan Rinus Michels ini berhasil meraih mahkota Liga
Champions dan KNVB Beker. Sekali lagi terbukti, keberuntungan
Blankenburg memang berada di luar Jerman.
Sebagai pemain di tahun 1970-an Blankenburg termasuk
pemain yang beruntung karena pernah ditangani pelatih
legendaris Rinus Michels. Bagi Blankenburg, Michels adalah sosok
yang luar biasa. Ia menyebut Michels seperti guru besar sepak bola
dengan aura Grandmaster.
Hanya semusim ia dilatih Rinus Michels. Pada musim panas
1971 Ajax menunjuk Stefan Kovacs menggantikan Rinus Michels.
Pelatih asal Rumania ini memberi kebebasan lebih kepada
Blankenburg dalam bermain. Blankenburg pun selanjutnya turut
membantu Ajax meraih gelar Eropa di tahun 1972 dan 1973.
Menjadikannya sebagai pemain Jerman paling sukses di Belanda.
Dua tahun bersama Stefan Kovacs barangkali menjadi dua
tahun terbaik sepanjang karir sepak bolanya. Selain meraih dua
gelar Liga Champions, ia juga memenangkan dua gelar Eredivisie
dan satu gelar KNVB Beker. Di atas lapangan, eks arsitek Steaua
București ini memberi kebebasan lebih dalam bermain. Ia tak
seperti Rinus Michels yang menjunjung tinggi disiplin. Bagi
Blankenburg, kebebasan yang diberikan Kovacs inilah yang
berhasil mengeluarkan potensi terbaik seorang Johan Cruyff.
Lima musim di Ajax, Blankenburg kembali ke Jerman. Ia
meneruskan karirnya di di Jerman utara bersama Hamburger SV. Di
musim pertamanya kembali ke Jerman ia mempersembahkan trofi
DFB Pokal kepada publik Volksparkstadion. Tren ini berlanjut di
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musim berikutnya dengan perolehan trofi Cup Winners Cup.
Menjadi pemain inti Ajax Amsterdam yang superior di
masa itu tak membuat Blankenburg dengan mudah masuk timnas
Jerman. Yang terjadi justru sebaliknya, sepanjang karirnya sebagai
pemain professional ia tak pernah sekalipun mengenakan jersey
putih hitam Der Panzer. Jangankan untuk bermain, panggilan ke
timnas pun tak pernah diterimanya.
Salah satu alasan kenapa Blankenburg tak pernah
berkostum timnas barangkali adalah Beckenbauer. Der Kaiser
mencapai kejayaannya pada masa itu. Posisi libero pun identik
dengan dirinya. Bermain sebagai libero di saat Beckenbauer
sedang berada di puncak permainan adalah kutukan bagi siapa
saja. Termasuk Blankenburg, yang prestasinya bersama Ajax
Amsterdam tak mampu mengantarnya masuk timnas.
Alasan lain barangkali adalah kepribadiannya yang terlalu
berterus terang. Blankenburg dikenal sebagai sosok yang suka
berbicara apa adanya. Kepribadiannya ini pernah membawanya
bertikai dengan Hans Tilkowski semasa di TSV 1860 Muenchen.
Konon Helmut Schoen, pelatih Jerman kala itu tak menyukai
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gayanya yang blak-blakan.
Ada kisah menarik mengenai tak dipanggilnya
Blankenburg ke timnas Jerman. Usai memenangi gelar Liga
Champions yang ketiga bersama Ajax Amsterdam seorang jurnalis
mewawancarainya. Sang jurnalis menanyakan tentang rumor
yang menyatakan bahwa Helmut Schoen tak tertarik padanya.
Secara spontan ia menjawab “Schoen kann mich am a***h
lecken!” yang berarti “Schoen boleh mencium pantat saya!”.
Wawancara tersebut tak pernah dipublikasi, namun Blankenburg
menyebut insiden tersebut telah menutup pintu timnas Jerman
baginya.
Tak pernah masuk timnas meski bermain gemilang dan
lebih berprestasi ketika bermain di luar negeri. Barangkali
Blankenburg adalah orang Belanda yang terlahir dari rahim
Jerman. Satu-satunya apresiasi yang diterimanya dari sepak bola
Jerman mungkin hanyalah persahabatannya dengan sejumlah eks
pemain Hamburg.
Ada satu hal yang menarik dalam perjalanan karirnya di Ajax.
Johan Cruyff sempat membujuknya untuk berpindah

kewarganegaraan. Tak lain agar Blankenburg bisa memperkuat De
Oranje di ajang internasional. Namun Blankenburg menolak
tawaran tersebut, mungkin dalam hatinya ia berharap suatu saat
akan dapat mengenakan jersey putih hitam di ajang Internasional.
Harapan yang tak pernah menjadi kenyataan.
Mungkin jika Tuhan memberinya kesempatan kembali ke
masa lalu, ia akan kembali ke saat Johan Cruyff mengajaknya
bermain untuk De Oranje sembari mengatakan “Saya siap
memenangi trofi bersamamu”.

brazil 1970
Brazil tahun 1970 hingga kini masih dianggap tim nasional terbaik
sepanjang sejarah sepak bola. Meski kemudian muncul tim Belanda
1974, Brazil 1982 dan Spanyol 2012, tim nasional Brazil di awal tahun
70an itulah yang pertama kali menunjukkan kepada dunia tentang
gambaran nyata sebuah tim yang ideal. Tim ini sekaligus mewarnai
kehidupan banyak orang di masa itu dengan tayangan siaran
langsung dari televisi berwarna.
Seragam ikonik kuning Brazil menyala bagaikan kilauan emas di
sebuah kotak yang berada di ruang keluarga jutaan orang di seluruh
dunia. Seragam yang dipakai oleh pemain-pemain berkemampuan
spesial ini adalah seragam yang diimpikan oleh jutaan anak di negeri
terluas di Amerika Selatan itu.Brazil telah mencapai kasta tertinggi di
dunia sepak bola berkat kemenangan di Piala Dunia 1958 dan 1962.
Mereka kemudian berdiri sejajar dengan Uruguay dan Italia, dua
negara yang sebelumnya telah memenangi dua gelar Piala Dunia.
Di Piala Dunia 1966, Brazil gagal meraih hattrick kemenangan setelah
terhenti di penyisihan grup. Tahun 1969 Brazil menunjuk jurnalis
sekaligus mantan pemain, Joao Saldanha sebagai pelatih.
Pengalamannya sebagai pelatih saat itu masih minim karena hanya
dua musim menangani klub Botafogo.
Joao Saldanha – Pembentuk tim
Joao Havelange selaku presiden federasi CBF saat itu menunjuk
Saldanha sebagai pelatih agar ia mengurangi kritiknya. Saldanha
dikenal sebagai komentator yang berani dan lugas. Saldanha, yang
juga anggota partai komunis ini memang terkenal vokal dalam
mengkritik pemain, pelatih lain hingga pemilik klub.
Dalam perjalanannya menukangi Selecao, ia memenangi 6
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pertandingan awalnya. Intervensi menyangkut pemilihan pemain
yang datang dari Presiden saat itu, Emilio Garrastazu Medici
membuatnya tidak nyaman. Medici, yang memimpin negara dengan
sistem diktator militer memintanya untuk memainkan Dario dan
Dada Maravilha pemain yang menjadi pemain favorit sang Presiden.
Akibat penolakannya menggunakan pemain pilihan Presiden,
Saldanha lalu harus rela menanggalkan jabatannya. Federasi sepak
bola Brazil-CBF, kemudian menunjuk Mario Zagallo, pelatih muda
yang merupakan anggota tim pemenang Piala Dunia 1958.

. “..Seragam ikonik kuning Brazil 1970 menyala
bagaikan kilauan emas di sebuah kotak yang berada di
ruang keluarga jutaan orang di seluruh dunia kala itu...”
The famous five “10”
Zagallo meneruskan kerja Saldanha dengan mengakomodasi pemain
- pemain berbakat Brazil untuk disatukan dalam satu tim. Ia
memainkan Pele bersama 4 pemain dengan “kemampuan nomor
10” lainnya yaitu Rivelino, Gerson, Jairzinho dan Tostao. Gerson
adalah pengumpan kidal yang handal. Ia juga dikenal memiliki
tendangan jarak jauh yang akurat hingga Zagallo menempatkannya
di posisi Deep-Lying Playmaker.
Gerson kemudian dikenal sebagai “the brain” di tim tersebut. Dia
juga dianggap penerus Waldyr Pereira atau dikenal dengan nama
Didi di posisi gelandang tengah tim nasional Brazil yang memenangi
Piala Dunia 1958 dan 1962. Keakuratan passing yang dimilikinya
bagaikan laser karena mampu membelah barisan pertahanan lawan.

Gerson berduet di tengah bersama Clodado, gelandang pekerja yang
menjadi model bagi para gelandang penerusnya seperti Paulo
Roberto Falcao atau Carlos Dunga.
“Nomor 10” selanjutnya adalah pemilik khaki kiri berbahaya selain
Gerson yaitu Roberto Rivelino. Rivelino juga berposisi natural
sebagai pemain nomor 10 di belakang striker berkat visinya yang luar
biasa. Oleh Zagallo, Rivelino ditempatkan di sisi kiri dengan sesekali
merangsek ke tengah. Saat Rivelino bergerak ke tengah, Gerson
mengisi posisinya di sisi kiri tersebut. Rivelino yang awalnya
menggeluti futsal ini diakui sebagai yang pertama kali
mempopulerkan gaya flip-flap, yang kemudian jamak diperagakan
oleh Zinedine Zidane dan Cristiano Ronaldo.
Jairzinho, Tostao dan tentu saja Pele melengkapi famous five number
10 dalam skema tersebut. Jairzinho terkenal sebagai sayap kanan
dengan kecepatan larinya yang sangat menyulitkan para fullback.
Namun tidak hanya cepat, ia juga memiliki game-intelligent yang
memadai hingga bisa ditempatkan di berbagai posisi. Ia kemudian
menjadi pencetak gol terbanyak Brazil di Piala Dunia 1970 dengan 7
gol karena dalam prakteknya, ia sering berposisi sebagai striker.
Kebisaan Jairzinho yang tajam mengoyak gawang lawan tidak lepas
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dari peran Tostao. Pemain ini memang “terdaftar” sebagai
penyerang, namun kemampuannya dalam mengumpan
menjadikannya pembuka jalan bagi rekan-rekan setimnya. Di Piala
Dunia 1970, Tostao hanya mencetak 2 gol, namun tidak mengurangi
kontribusinya dalam kesempurnaan permainan. Permutasi
posisinya engan Pele dan Jairzinho jugalah yang meluluhlantakkan
Italia di final.

“..Zagallo mengakomodasi lima orang pemain yang
mempunyai kapasitas sebagai si no.10 dalam 1 tim
dengan pembagian peran yang saling mengisi...”
Last not but least, Pele. Menebus cederanya di nyaris sepanjang
turnamen 1962, Pele memimpin Brazil memenangi Piala Dunia 1970
dengan gaya. Ia adalah pionir pemain bernomor 10 dengan
kemampuan atletis dan teknis yang sangat menonjol diantara
pemain lain yang berposisi sama dengannya. Keistimewaan ini salah
satunya ia tunjukkan dalam dummy running yang melegenda itu
ketika menghadapi Uruguay di semifinal.
Pele adalah prototipe sempurna dari seorang pemain hebat di

lapangan hijau. Kegemilangannya bahkan dimulai di usianya yang
masih menginjak angka 17 saat memenangi Piala Dunia 1958.
Kombinasinya dengan Didi dan Garrincha benar-benar memukau
dunia, 3 gelar Piala Dunia miliknya hingga kini masih belum disamai
siapapun.
Tidak seperti pelatih Italia Feruccio Valcareggi yang enggan
memainkan duo gelandang serang “nomor 10” Gianni Rivera dan
Sandro Mazzola dalam satu tim, Zagallo mengakomodasi mereka
berlima dengan pembagian peran yang saling mengisi. Zagallo
memang menginginkan dua gelandang tengah berbeda karakter
yang menjadi pusat permainan timnya. Keberadaan Clodado dan
Gerson sebagai double-pivot menjadi kunci untuk menopang
kekayaan skill individu dari 4 pemain menyerang lainnya.
Pada akhirnya, lima pemain berkelas maestro inilah yang
menjadikan tim ini terbaik sepanjang masa. Kemampuan mereka
seolah menutupi fakta pertahanan mereka yang sebenarnya tidak
istimewa.
Kemenangan ketiga Brazil di Piala Dunia ini sekaligus menjadikan
Mario Zagallo orang pertama yang memenangi Piala Dunia sebagai
pelatih maupun pemain.

Antonin Panenka : Pujangga

dari Praha
oleh Arsyad M. Fajri
Malam itu kota Belgrade dua orang laki-laki berhadaphadapan di stadion FK Crvena Zvezda. Tak kurang dari 30.000 pasang
mata menatap mereka. Dua laki-laki itu Sepp Maier dan Antonin
Panenka sedang mempertaruhkan nasib negaranya. Jerman Barat
dan Cekoslovakia.
Sepp Maier yang berdiri di bawah mistar, menjadi tumpuan
JermanBarat untuk mencatat rekor dalam sepak bola Eropa. Jerman
Barat berstatus juara bertahan di ajang Euro 1976. Pada perhelatan
sebelumnya di tahun 1972 mereka keluar sebagai pemenang. Jika
mereka mampu mengangkat trofi Henri Delauney sekali lagi, maka
Jerman Barat akan menjadi negara pertama yang mampu menjuarai
Piala Eropa dua edisi berturut-turut.
Antonin Panenka berdiri di pinggir kotak penalti. Ia menjadi
penendang terakhir Cekoslovkia dalam adu penalti di partai puncak
Euro 1976. Sebagai penendang terakhir, Panenka memiliki beban
lebih. Apalagi timnya dipaksa melewati babak adu penalti setelah
Jerman Barat berhasil mengejar ketinggalan dua gol di waktu normal.
Namun ia sedikit diuntungkan dengan gagalnya Uli Hoeness
menjalan tugas sebagai penendang penalti Jerman Barat.
Panenka mengambil ancang-ancang mundur kebelakang. Di
titik putih si kulit bundar diam menanti sepakan kakinya. Lawan
duelnya malam itu, Sepp Maier memperhatikan tiap langkah
Panenka dengan saksama.
Wasit memberi aba-aba untuk melakukan tendangan,
Panenka berlari masuk ke kotak penalti. Ia terlihat akan
mengarahkan bola ke sisi kiri gawang Sepp Maier. Beberapa saat
sebelum kaki Panenka menyentuh bola, Sepp Maier melompat ke sisi
kiri. Berharap pria berkumis tebal tersebut mengarahkan bola ke kiri
bawah.
Namun Panenka memiliki ide sendiri. Ia tak menendang bola
dengan keras, tak juga mengarahkannya ke pinggir gawang. Ia
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memilih untuk menyentuh bola dengan punggung kakinya,
mengarahkan ke tengah gawang. Bola tendangan panenka melaju
pelan. Sepp Maier yang terlanjur melompat ke kiri bawah hanya
bisa melihat bola bergerak parabolik melewati garis gawang.
Gol! Panenka bersorak. Rekan-rekan satu tim
menghampirinya. Malam itu Panenka mencatatkan sejarah.
Cekoslovakia untuk pertama kali menjadi juara Eropa,
mengalahkan juara bertahan Jerman Barat di partai puncak.
Sebuah prestasi yang luar biasa, mengingat Jerman Barat pada
masa itu dianggap sebagai
salah
satuterkenal
tim daripada
terbaikpresiden
dunia.
Juara
Maradona,
jauh lebih
Argentina
Eropa sekaligus juara Dunia.
Gol penalti di partai puncak Euro 1976 ini dikenang
sebagai salah satu momen bersejarah dalam sepak bola Eropa.
Gol itu menandai lahirnya tendangan penalti Panenka.Tendangan
penalti yang memiliki daya magis mengecoh penjaga gawang.
Tendangan penalti yang di kemudian hari ditiru pemain-pemain
besar seperti Zinedine Zidane dan Andrea Pirlo.
Momen tersebut mengangkat nama Antonin Panenka.

Menjadikannya salah satu legenda sepak bola Eropa.
Jika dibanding legenda Eropa lainnya Antonin Panenka
memang relatif tak terdengar. Ia menghabiskan sebagian besar
karirnya di klub Bohemians Prague klub kota kelahirannya. Sistem
transfer ketat yang diberlakukan oleh pemerintah komunis
Cekoslovakia membuatnya harus puas menghabiskan masa
keemasannya di Bohemians. Baru di usia 32 tahun Panenka
memiliki kesempatan untuk menjajal peruntungannya ke luar
negeri.
Berusia 32 tahun dan tak pernah bermain di luar
Cekoslovakia membuat Panenka harus puas bermain di Austria.
Bersama Rapid Vienna, Panenka meraih dua gelar Bundesliga
Austria. Bersama klub ibukota Austria ini pula Panenka mencapai
final Cup Winners Cup 1985.
Panenka sendiri saat berada di puncak permainannya
disebut sebagai salah satu gelandang terbaik Cekoslovakia. Ia
memiliki passing akurat dan mampu membaca permainan. Teknik

tendangan bebasnya pun dianggap yang terbaik. Sayang,
peraturan ketat pemerintah komunis Cekoslovakia
menghalanginya mengadu nasib ke klub besar.
Banyak orang menganggap penalti panenka adalah
penalti yang jenius. Seorang jurnalis Prancis pernah menyebut
penalti tersebut sebagai sebuah puisi dengan Antonin Panenka
sebagai pujangganya. Penyebutan yang menarik jika kita melihat
proses dan kerja keras Panenka yang membuahkan penalti
tersebut.
Sebagaimana layaknya puisi, penalti Panenka pun lahir
melalui proses kreatif dari penciptanya. Proses kreatif yang
bermula dari rasa frustasinya di kamp latihan Bohemians.
Seusai sesi latihan di markas Bohemians, Panenka
biasanya melanjutkan dengan berlatih penalti bersama penjaga
gawang Zdenek Hruska. Untuk membuatnya menjadi menarik
mereka biasanya bertaruh dengan bir atau coklat untuk setiap
tendangan. Sayangnya Panenka lebih banyak menuai kekalahan.
Baginya Zdenek Hruska terlalu tangguh untuk ditaklukkan. Setiap
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sesi latihan ia harus rela kehilangan sejumlah uang untuk setiap
penalti yang gagal.
Panenka jadi susah tidur layaknya pujangga yang
dirundung galau. Malam-malam ia sering melamun dan
memikirkan bagaimana caranya menaklukkan Hruska dalam sesi
latihan. Hingga ia menyadari bahwa setiap penjaga gawang selalu
melakukan hal yang sama. Penjaga gawang selalu menunggu
hingga saat terakhir sebelum penendang menyentuh bola. Hal ini
memungkinkan penjaga gawang untuk mengantisipasi dengan
lebih tepat.
Hal ini menginspirasi Panenka untuk membuat sebuah
eksperimen. Ia akan berpura-pura menembakkan bola ke gawang
namun di saat terakhir ia hanya melambungkan bola ke tengah
dengan sentuhan ringan. Penjaga gawang yang menunggu sampai
saat-saat terkakhir akan terlanjur melompat dan mati langkah.
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Eksperimen tersebut berhasil di sesi latihan Bohemians. Ia tak lagi
harus mentraktir Hruska karena kegagalannya menendang
penalti. Sebaliknya, gantian Hruska yang mentraktirnya coklat dan
bir.
Keberhasilan eksperimen penaltinya tak hanya disimpan
di sesi latihan. Panenka berniat mencobanya di ajang resmi.
Awalnya ia mencoba penalti tersebut di beberapa laga
persahabatan. Kemudian berlanjut ke Liga Cekoslovakia. Hingga ia
bertekad akan mencoba tendangan penalti tersebut jika ia
mendapat kesempatan di Euro.
Keputusan Panenka terbukti tepat. Meski beresiko tinggi,
namun penaltinya berhasil membawa Cekoslovakia keluar
sebagai juara Eropa 1976. Hingga saat ini, orang masih
mengagumi keberanian Panenka melakukan penalti tersebut.
Untuk mengambil tendangan penalti di partai puncak saja tak

semua pemain sanggup melakukannya, apalagi jika
menggunakan teknik baru.
Keberanian Panenka inilah yang menjadikannya legenda
Eropa. Ia memang tak pernah bermain di klub besar seperti Real
Madrid atau Bayern Muenchen. Namun keberaniannya
menendang penalti dengan teknik baru membuatnya layak
disetarakan dengan Franz Beckenbauer atau Michel Platini.
Kini tendangan penaltinya banyak diikuti. Tak hanya
pemain top Eropa yang mencoba teknik penaltinya. Anak-anak
kecil di sudut kota Praha pun turut memperagakannya. Antonin
Panenka mungkin bukan pemain dengan trofi terbanyak pada
masanya. Namun tendangan penaltinya telah menjadikan ia
seorang pujangga.

mazzola
Tahun 60an adalah era bersejarah di sepak bola Italia. Di era tersebut
mekarlah sebuah strategi permainan yang kemudian mengakar dan
bertransformasi menjadi identitas sebuah bangsa unggul dalam
dunia sepak bola. Strategi yang mengutamakan pertahanan ketat,
membutuhkan fisik yang kuat sekaligus pemahaman taktik yang
sempurna bernama catenaccio.
Adalah dua orang pelatih dari tim di kota Milan, yaitu AC Milan dan
Inter Milan bernama Nereo Rocco dan Helenio Herrera yang
mempopulerkan dan membuatnya mendunia.
Catenaccio melahirkan banyak pemain-pemain belakang tangguh.
Sebut saja Cesare Maldini, Giacinto Facchetti dan juga Tarcisio
Burgnich di tahun 60an, Claudio Gentile dan Antonio Cabrini di 70an,
Giuseppe Bergomi, Gaetano Scirea, Fulvio Colovatti di 80an, hingga
era Franco Baresi, Paolo Maldini, Fabio Cannavaro dan Alessandro
Nesta. Namun bukan berarti mereka tidak memiliki barisan pemain
menyerang yang bisa diandalkan.
Taktik catenaccio membutuhkan gelandang cerdik dan penyerangpenyerang tajam mengingat mereka tidaklah mengutamakan
penguasaan permainan. Sebuah peluang menyerang balik dengan
cepat harus bisa menghasilkan gol atau setidaknya mara bahaya bagi
lawan. Untuk itulah catenaccio membutuhkan para gelandang
berkualitas wahid. Mereka tidak sekadar dituntut mampu
mengalirkan bola kedepan, namun tidak jarang mereka menginisiasi
serangan dan mencetak gol.
Nerazzuri Inter Milan memiliki seorang maestro bernama
Alessandro Mazzola, putra dari pemain legenda lainnya, Valentino
Mazzola yang menjadi korban dari jatuhnya pesawat Superga tahun
1949. Mazzola adalah pemain kelahiran kota Turin namun
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vs

rivera
oleh : @aditchenko

menghabiskan karirnya berseragam biru-hitam selama 17 musim.
Mazzola memainkan peran pivotal ketika membawa Inter menjuarai
turnamen Eropa (Sekarang Liga Champions) back to back di tahun
1964 dan 1965.
Pemain yang lebih dikenal dengan nama Sandro Mazzola ini
dibesarkan oleh ibunya sepeninggal sang ayah. Di usia 19 tahun, ia
memainkan debutnya bersama Inter Milan dimana mereka
menyerah atas Juventus. Inter kemudian mengalami periode buruk
sampai Helenio Herrera datang dan mereparasi tim ini.
Herrera berpendapat bahwa kelemahan mendasar Inter terletak di
pertahanan. Membangun pertahanan yang kuat disebutnya adalah
hal fundamental dalam membangun tim pemenang. Dengan
mengandalkan kepemimpinan Scirea di belakang dan Mazzola di
tengah, Inter memasuki periode emas yang dikenal dengan La
Grande Inter.

. “..Adalah dua orang pelatih dari tim di kota Milan, yaitu
AC Milan dan Inter Milan bernama Nereo Rocco dan
Helenio Herrera yang mempopulerkan dan membuat
catenaccio mendunia....”
Tahun 1963 menjadi titik balik kejayaan Inter. Setelah memenangi
scudetto, mereka tiga musim beruntun memasuki babak final
European Cup. Di final ketiga, laskar Glasgow Celtic dibawah arahan
pelatih legendaris Jock Stein memutus rantai kemenangan anak asuh
Herrera dalam final yang berlangsung di Estadio Nacional Lisbon itu.
Saat Celtic mengalahkan Inter 2-1 itulah saat kekalahan terkenal

catenaccio atas sepak bola menyerang.
Total sepanjang karirnya, Mazzola membawa Inter memenangi 2
Scudetti, 2 European Cup, dan 2 Piala Interkontinental. Ia mengukir
418 penampilan dan mencetak 116 gol yang menahbiskan status
legenda bagi Inter dan tim nasional Italia. Di timnas sendiri,
Mazzola tampil 70 kali dan mencetak 22 gol. Ia adalah bagian dari
skuat yang memenangi Piala Eropa 1968, berpartisipasi di 3 Piala
Dunia (1966, 1970, dan 1974).
Mazzola selama bermain mampu memainkan posisi gelandang
kanan atau gelandang tengah sama baiknya. Ia memiliki
kemampuan passing, dribel jarak pendek dan tendangan keras
untuk membobol gawang lawan.
Selain Mazzola, di ujung kota Milan lainnya, berada pula seorang
gelandang dengan level setara dengannya bernama Gianni Rivera.
Rivera adalah salah satu gelandang serang terbaik Italia sepanjang
masa, juga salah satu yang terbaik di Eropa saat itu. Bersama Inter,
Milan adalah tim terbaik Italia di dekade tersebut dengan
bergantian meraih gelar terbaik di kancah domestik maupun
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kontinental.
Rivera, si kurus dan terlihat tidak bertenaga ini memiliki visi luar
biasa dan skill yang tak tertandingi. Ia dianggap sebagai pemain
paling berbakat di Italia semasa bermain. Pergerakan yang elegan
dan naluri gol tinggi membawa Milan memenangi kejuaraan Eropa
tahun 1963 setelah mengalahkan Benfica. Sukses tersebut
diulanginya selang enam tahun kemudian dengan mengalahkan
Ajax Amsterdam dengan skor telak 4-1. Dalam laga final yang
berlangsung di stadion Santiago Bernabeu tersebut, Rivera
menjadi kapten Milan.

“..Ferruccio Valcareggi beranggapan bahwa kedua
maestro lapangan tengah ini tidak bisa bermain
bersama. Gaya yang mirip dan rivalitas sengit antar tim
sekota membuat Valcareggi memainkan taktik yang
terkenal dengan staffetta....”

Catatan emas karir Rivera terjustifikasi dengan tambahan raihan 3
Scudetti, 4 Coppa Italia, 2 Cup Winners Cup, sebuah Piala
Interkontinental dan Piala Eropa bersama Italia tahun 1968.
Pengakuan dunia atas kehebatannya sebagai pemain juga ia
dapatkan. Untuk kategori individual, ia meraih gelar terbaik di
Eropa tahun 1969.
Cerita seru dari rivalitas ini bagaimanapun terjadi awal 70an,
tepatnya di Piala Dunia 1970 Meksiko. Piala Dunia yang dipandang
banyak orang sebagai kejuaraan sepak bola paling seru ini adalah
panggung terbesar Rivera dan Mazzola di tim nasional Italia. Saat
itu, keduanya telah memasuki usia matang, 27 tahun. Italia saat itu
juga menyandang status unggulan karena dua tahun sebelumnya
memenangi Piala Eropa.
Pelatih Italia saat itu Ferruccio Valcareggi beranggapan bahwa
kedua maestro lapangan tengah ini tidak bisa bermain bersama.
Gaya yang mirip dan rivalitas sengit antar tim sekota membuat
Valcareggi memainkan taktik yang terkenal dengan staffetta.
Valcareggi menggilir penampilan kedua pemain, dengan Mazzola

memulai pertandingan di babak pertama, dan Rivera masuk di
babak kedua menggantikannya. Strategi ini bekerja dengan baik
hingga berhasil membawa Italia mencapai babak final. Tim-tim
lawan bingung mengatasi strategi ini karena Italia seperti memiliki
dua bintang yang membuat serangan tim stabil hingga akhir
pertandingan.
Rivera yang memulai laga di interval kedua berhasil menjadi
pahlawan Italia sebanyak dua kali. Pertama adalah ketika golnya
membawa Italia mengalahkan tuan rumah Meksiko, dan kedua
adalah ketika permainan gemilangnya membawa Italia
menyingkirkan tim panser Jerman. Dalam pertandingan yang
disebut match of the century itu, Rivera mencetak gol penentu
setelah tendangan datarnya menyambut umpan Roberto
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Bonisegna dari sayap kiri mampu menipu penjaga gawang Jerman,
Sepp Maier.
Staffetta tersebut uniknya tidak dijalankan Valcareggi saat laga final
menghadapi tim super, Brazil. Dengan penampilan super Pele yang
saat itu berusia 29 tahun, Brazil menekuk Italia dengan skor telak 41 yang membuat tim samba menyimpan trofi asli Jules Rimet.
Dalam laga itu, Rivera baru masuk di menit 84, sementara Mazzola
tetap bermain hingga usai. Banyak yang menyayangkan keputusan
itu karena jika Rivera masuk dari awal babak kedua, hasil akhir
boleh jadi berbeda.
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Tahun 1970 adalah tonggak sejarah bagi dunia sepak bola.Untuk
pertama kalinya, dunia menyaksikan pertandingan sepak bola dari
televisi berwarna.Hal yang sangat memanjakan mata para armchair
fans di seluruh dunia ini turut mengawali masifnya pertumbuhan
industri pertelevisian di dunia sepak bola.
Piala Dunia kali ini juga untuk pertama kalinya digelar di Amerika
Utara.Meksiko mendapatkan kehormatan itu setelah mereka
mengalahkan Argentina, negara Amerika Selatan yang juga
mencalonkan diri. Penentuan tuan rumah ini dilakukan enam tahun
sebelum turnamen. Atas penunjukan ini, Mexico membangun
stadion berkapasitas 107 ribu penonton, Azteca, yang rampung pada
tahun 1966.

. “..Selain cerita tentang Rhodesia, ada pula cerita La
Guerra del futbol atau Perang Sepak bola yang
melibatkan dua negara Amerika Tengah, Honduras dan
El Salvador..”

mexico 70
oleh : @aditchenko
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Babak kualifikasi: Dari Penolakan terhadap Rhodesia hingga Soccer
War
Piala Dunia yang diikuti oleh 16 tim ini juga pertama kali
menempatkan secara otomatis masing-masing satu wakil dari benua
Asia dan Afrika, sehingga aroma Piala Dunia dalam arti sebenarnya
benar-benar terwujud. Saat itu, ada cerita menarik dimana
Rhodesia, salah satu negara Afrika juga mengikuti kualifikasi Piala
Dunia 1970, namun mereka mengikuti kualifikasi melalui benua
Asia.Hal ini dikarenakan wakil-wakil Afrika menolak bertanding
melawan negara yang yang tidak diakui karena pemerintahan rasis
itu.
Kualifikasi Piala Dunia yang dianggap salah satu yang paling seru ini
juga menyisakan banyak cerita. Selain cerita tentang Rhodesia, ada
pula cerita La Guerra del futbol atau Perang Sepak bola yang
melibatkan dua negara Amerika Tengah, Honduras dan El
Salvador.Kedua negara ini memang sebelumnya telah mengalami
konflik politik, dan eskalasi ketegangan mencapai kulminasi saat
pertandingan kualifikasi Piala Dunia 1970 ini berlangsung antar

kedua negara.
Pada pertandingan pertama antara kedua tim yang berlangsung di
Tegucigalpa, ibukota Honduras, ketegangan sudah terjadi. Dan di
pertandingan kedua saat El Savador ganti menjamu Honduras,
ketegangan mencapai puncaknya.Pendukung Honduras diserang,
bendera dan lagu kebangsaan Honduras dihina, membuat
ketegangan di lapangan berpindah ke segala sektor.
Piala Dunia ini juga dianggap bersejarah karena menghasilkan tim
yang disebut-sebut terbaik sepanjang sejarah sepak bola, yaitu tim
nasional Brazil di Piala Dunia ini. Meski dengan persiapan yang
banyak masalah, namun pemain-pemain mereka seperti Tostao,
Jairzinho, dan Carlos Alberto yang berada di puncak karir Brazil
mengikuti Piala Dunia kali ini dengan optimisme tinggi. Belum lagi
menyebut nama Pele dan Rivelino di barisan serangan.
Penyisihan Grup
Brazil dikepung tim-tim tangguh dari benua Eropa yang kali ini
mengirim 9 wakilnya. Inggris sang juara bertahan masih diperkuat
skuad juara mereka seperti Bobby Moore, Jack dan Bobby Charlton
dan juga Geoff Hurst serta kiper Gordon Banks. Tim asuhan Sir Alf
Ramsey inimemiliki rekor hanya kalah 4 kali sepanjang 4 tahun
kebelakang hingga ke Piala Dunia ini, hal yang menempatkan mereka
sebagai favorit turnamen.
Brazil yang dilatih Mario Zagallo berada pada grup 3 bersama Inggris,
Rumania dan Cekoslowakia. Grup ini paling menarik karena diisi oleh
dua tim favorit, Brazil dan Inggris. Pertemuan antara keduanya
adalah salah satu partai yang ditunggu-tunggu di babak penyisihan
ini, selain Brazil melawan Cekoslowakia yang merupakan ulangan
final Piala Dunia tahun 1962.
Pertandingan Brazil melawan Inggris akhirnya dimenangi tim Samba
dengan skor tipis 1-0 lewat gol tunggal Jairzinho. Di pertandingan itu,
media-media banyak yang meramalkan bahwa kedua tim akan
berjumpa lagi di final. Dua momen klasik tercipta di laga tersebut,
yang pertama adalah penyelamatan legendaris Gordon Banks atas
sundulan Pele dan kedua adalah momen saat Pele bertukar kaus
dengan Bobby Moore setelah pertandingan sebagai simbol
penghargaan antara dua orang pemain yang termasuk jajaran

terhebat sepanjang sejarah ini.
Soal penyelamatan legendarisnya itu, belakangan Banks mengaku
bahwa hal itu menjadi lucu dikarenakan orang lebih mengingat
penyelamatan itu ketimbang fakta bahwa ia adalah orang yang sama
ketika mengawal gawang Inggris saat memenangi Piala Dunia 1966.
Itu adalah satu-satunya trofi Piala Dunia yang dimiliki negara yang
mengklaim sebagai penemu sepak bola itu hingga saat ini.
Laga Brazil lawan Inggris ini juga dipimpin oleh satu-satunya wasit
asal Israel yang bertugas di Piala Dunia 1970, Abraham Klein. Bagi
Klein, inilah debutnya dalam Piala Dunia. Klein kemudian dijuluki
sebagai “Master of whistle” dan dianggap sebagai salah satu wasit
terbaik sepanjang sejarah.
Tim unggulan lainnya yaitu Jerman Barat berada satu grup dengan
Bulgaria, Peru dan Maroko.Jerman memenangi 3 laga di penyisihan
tersebut dengan Gerd Mueller mencetak dua kali hattrick di laga
melawan Bulgaria dan Peru.Grup ini juga memunculkan Peru yang
mendampingi Jerman ke babak perempat final.Peru sebelumnya
melaju ke Piala Dunia setelah mengalahkan Argentina dalam babak
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kualifikasi. Pertandingan Peru melawan Argentina di Buenos Aires
yang akhirnya berakhir imbang 2-2 tersebut terkenal dengan kisah
injury time yang berlangsung selama 15 menit.

“..Klein kemudian dijuluki sebagai “Master of whistle”
dan dianggap sebagai salah satu wasit terbaik
sepanjang sejarah..”
Tim lainnya yang lolos ke babak perempat final disamping Jerman,
Peru, Brazil dan Inggris adalah tuan rumah Meksiko, Uni Soviet,
Uruguay, dan Italia. Italia lolos sebagai juara grup2 dengan
mengumpulkan sekali kemenangan dan dua kali seri.Italia juga
hanya mencetak satu gol di babak penyisihan ketika mengalahkan
Swedia lewat gol tunggal pemain asal klub Cagliari Calcio, Angelo
Domenghini.Selanjutnya, Italia bermain imbang 0-0 dengan
Uruguay dan Israel.
Banyak yang berpendapat jika kurang primanya permainan tim-tim

di grup ini dikarenakan lokasi pertandingan yang berada di kota
Toluca, yang memiliki ketinggian 1000 meter dari permukaan air
laut. Faktor tipisnya udara memang bisa mengganggu performa
pemain.
Perempat Final
Pencapaian Gli Azzuri di babak penyisihan membuat mereka tidak
terlalu diperhitungkan untuk melaju hingga ke partai puncak.
Namun kehebatan tim Azzuri yang sesungguhnya memang baru
terlihat di babak knock out ini. Bertanding melawan tuan rumah
Meksiko, Italia secara perkasa menggulung lawannya itu dengan skor
telak 4-1. Meksiko sempat memimpin lebih dulu lewat Jose Luiz
Gonzalez. Namun setelah itu, Italia membalas lewat gol bunuh diri
Javier Guzman setelah ia membelokkan tendangan dari
Domenghini.
Taktik Staffetta dari pelatih Valcareggi saat itu menjadi kunci
kemenangan Italia.Ia menggilir penampilan dua bintang utama
mereka, Sandro Mazzola dan Gianni Rivera. Rivera yang baru

diturunkan di babak kedua menginspirasi permainan brilian Italia.Ia
menutup pertandingan lewat sebuah golnya setelah sebelumnya
Luigi Riva mencetak dua gol untuk membawa Italia memimpin.
Disaat Brazil mengalahkan Peru dengan skor 4-2 lewat dua gol dari
Tostao dan masing-masing sebuah dari Jairzinho dan Rivelino, Bagi
Peru, turnamen ini tidaklah buruk bagi mereka, terlebih mereka baru
dilanda bencana gempa bumi dan bintang mereka Teofilo Cubillas
memukau dunia dengan mencetak 5 gol sepanjang turnamen.
“Saya mengikuti 3 Piala Dunia, namun tahun 1970 adalah Piala Dunia
paling berkesan karena kami memiliki tim yang solid dan saling
mengenal di lapangan. Karena itulah kami berprestasi
baik.”Demikian kenang Cubillas, yang kemudian menyebutkan
kebanggaannya menjadi pesepakbola. “I feel privileged to have
chosen soccer as my profession.”
Inggris menghadapi Jerman dalam ulangan final Piala Dunia edisi
empat tahun sebelumnya.Inggris tidak dapat memainkan penjaga
gawang Gordon Banks karena dikabarkan menderita keracunan
makanan. Peter Bonetti sebagai deputi dipercaya untuk mengawal
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gawang St. George's Cross. Inggris seperti sudah menempatkan satu
kaki mereka di semifinal setelah unggul dua gol hingga menit 50
lewat Alan Mullery dan Martin Peters.
Namun Jerman yang memang tim diesel membuktikan kehebatan
mereka. Der Kaizer Franz Beckenbauer menginspirasi perlawanan
Jerman setelah tendangannya tidak dapat dihadang Bonetti.
Selanjutnya, Uwe Seeler menyamakan kedudukan untuk
memaksakan perpanjangan waktu. Di babak ini, Gerd Muller tampil
sebagai penentu kemenangan setelah menuntaskan umpan dari
Hannes Loehr.
Pertandingan perempat final lainnya, Uruguay berhasil
menyingkirkan Uni Soviet yang tampil impresif di babak penyisihan.
Gol tunggal Victor Esparrago cukup untuk menamatkan perlawanan
Anatoly Byshovets dan kawan-kawan.
Semi Final
Babak semifinal mempertemukan duel sesama tim Eropa antara
Italia melawan Jerman Barat dan duel sesama tim Amerika Latin

antara Brazil melawan Uruguay. Hasil ini akan mempertemukan dua
tim terbaik dari Eropa dan Amerika Latin di babak final, sebuah final
yang ideal telah terbayang.

“..I feel privileged to have chosen soccer as my
profession - Teofilo Cubillas..”
Italia masih menggunakan taktik staffetta dengan menurunkan
Mazzola di lini tengah untuk memulai pertandingan.Italia unggul
cepat di menit ke 8 lewat gol tendangan keras Roberto Bonisegna
hasil kerjasamanya dengan Gigi Riva. Setelah gol itu, Italia
merapatkan pertahanan dan berupaya mempertahankan skor atas
tim yang kerap melakukan comeback ini.
Julukan comeback kings memang pantas disematkan pada tim
Jerman. Di menit-menit akhir laga, bek kiri Karl-Heinz Schnellinger
membobol gawang Enrico Albertosi yang memaksa laga dilanjutkan
lewat babak perpanjangan waktu.Di babak perpanjangan waktu ini,

Jerman unggul lewat Mueller setelah memanfaatkan kesalahan Bek
Fabrizio Poletti dan kiper Albertosi.
Beberapa menit kemudian, tendangan bebas tanpa ancang-ancang
yang diambil gelandang AC Milan Gianni Rivera disundul oleh bek
Jerman, namun jatuh di kaki Tarcisio Burgnich.Tanpa ampun,
tendangan kaki kiri Burgnich menaklukkan kiper Sepp Maier untuk
memaksa skor imbang 2-2. Gigi Riva membawa Italia unggul di menit
104 setelah tendangan keras kaki kirinya yang diawali gerak tipu
mematikan yang membuat bek Willie Schulz tersungkur tidak
mampu dihadang Maier. Ketika Jerman seperti akan kalah, Mueller
mencetak gol ke 10 dirinya sepanjang turnamen setelah membobol
gawang Albertosi hasil umpan sundulan dari Seeler sekaligus
mengubah skor menjadi 3-3.

“..Orang Italia menyebutnya Partita del Secolo, orang
Jerman menyebutnya Jarhundertspiel..”
Namun Italia memiliki seorang pembeda yaitu Rivera. Menerima
umpan dari akselerasi Bonisegna, penyelesaian cantik Rivera
mampu menipu Maier dan mengubah keadaan menjadi 4-3 untuk
Italia.Luar biasa, lima gol tercipta di babak perpanjangan waktu.
Waktu yang masih tersisa digunakan kedua tim untuk saling serang
dan pertandingan berlangsung sangat seru dan menegangkan. Pada
akhirnya, Italia yang berhasil melaju ke final dalam pertandingan
yang dianggap sebagai “Partido Del Siglo” atau laga abad ini
tersebut. Laga ini bahkan diabadikan dalam sebuah prasasti diluar
stadion Azteca. Orang Italia menyebutnya Partita del Secolo, orang
Jerman menyebutnya Jarhundertspiel.
Semifinal lainnya mempertemukan Brazil dan Uruguay. Uruguay
sempat unggul lewat gol Cubilla, namun disamakan oleh Tostao
menjelang turun minum. Di babak kedua, Pele menunjukkan
gerakan dummy terkenalnya dengan menipu penjaga gawang dan
bek-bek Uruguay namun tembakannya masih melebar. Kerjasama
Tostao dan Pele kemudian membawa Brazil unggul 2-1 lewat
Jairzinho sebelum kemudian Rivelino menutup laga menjadi 3-1
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setelah menyelesaikan umpan Pele. Brazil melaju ke babak final
melawan Italia untuk memperebutkan Piala Jules Rimet secara
permanen.
Di perebutan tempat ketiga, gol tunggal Wolfgang Overath
membawa Jerman unggul atas Uruguay.
The Final
Final ideal tercipta di Piala Dunia 1970 ini. Duel antara tim yang telah
sama-sama meraih dua gelar Piala Dunia, duel antara tim Eropa
dengan Amerika Latin, juga duel antara dua tim yang belum
terkalahkan sepanjang turnamen dipercaya akan menjadikan partai
final yang klimaks.
Brazil menggebrak dan unggul cepat lewat sundulan Pele setelah
menerima umpan silang Rivelino.Namun Italia menyamakan
kedudukan memanfaatkan kesalahan pertahanan Brazil. Roberto
Bonisegna mencetak gol keduanya sepanjang turnamen ini dan
memaksakan hasil imbang hingga turun minum.
Pelatih Valcareggi diluar dugaan tidak langsung menurunkan Rivera
di awal babak kedua, padahal pemain ini adalah pahlawan tim di dua
pertandingan sebelumnya. Ketiadaan sang gelandang membuat
Brazil tetap memegang jalannya laga. Penampilan gemilang Pele
akhirnya menginspirasi Brazil untuk menambah tiga gol lagi. Setelah
tendangan keras kaki kiri Gerson membawa Brazil unggul, Pele
kemudian memberi dampak pada dua gol Brazil selanjutnya yang
dicetak oleh Jairzinho dan kapten Carlos Alberto.
Italia harus membayar mahal keputusan mereka yang baru
memainkan Rivera di menit-menit akhir laga. Banyak pihak
menyayangkan keputusan tersebut karena kehadiran Rivera lebih
awal dianggap akan mampu mengubah jalannya laga, terlebih
pertahanan Brazil tidaklah istimewa. Final ini boleh jadi antiklimaks
bagi Italia setelah habis-habisan di babak semi final. Namun, Brazil
tetaplah tim yang super saat itu, dan perolehan trofi Jules Rimet
secara permanen memang menjadi hadiah terbaik yang bisa mereka
dapatkan.
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