
MILAN (IM) -  Real Ma-
drid mengalahkan Inter Milan 
dengan susah payah pada laga  
matchday pertama Grup D 
Liga Champions, di Giuseppe 
Meazza, Kamis (16/9) dinihari 
WIB. Inter menang 1-0  lewat 
gol Rodrygo di penghujung laga. 

Meski unggul penguasaan 
bola 53 persen berbanding 
47 persen, Madrid kalah jum-
lah tembakan. Inter mampu 
melepas 18 percobaan den-
gan lima yang mengarah ke 
gawang. Madrid punya 12 
percobaan dan ada dua yang 
mengarah ke target, yang 
salah satunya menghasilkan 
gol Rodrygo di menit ke-89.

Pelatih Madrid, Carlo Ance-
lotti menyambut gembira hasil 
ini. Dia merasa timnya sukses 
bersakit-sakit dahulu dan 
menang kemudian. 
“Saya menyukai 
p e r m a i n a n 
karena kami 
harus men-
derita dan kami 
menderita karena kompak. 
Saya suka itu, mengetahui 
bagaimana menderita dan 
menunjukkan bahwa tim 
ini dapat berkorban dan 
memiliki karakter,” kata 
Ancelotti seperti dikutip 
dari Marca.

Ia secara khusus me-
muji penampilan Rodrygo  
dan kegemilangan kiper  
Thibaut Courtois.  “Itu 

ISTANBUL (IM) -  Borus-
sia Dortmund mengawali per-
jalanan di Liga Champions 
2021/2022 dengan hasil positif. 
Tim asal Jerman itu menang 2-1 
atas Besiktas, dalam laga Grup 
C di Vodafone Arena, Istanbul, 
yang tuntas pada Kamis (16/9) 
dinihari WIB.  Die Borussen 
menang lewat gol-gol Jude Bell-
ingham dan Erling Haaland. 
Besiktas memperkecilnya lewat 
Francisco Montero.

Khusus bagi Haaland, ia  
mengukir torehan yang jauh me-
lebihi Lionel Messi dan Cristiano 
Ronaldo. Gol ke gawang Besiktas 
tersebut merupakan gol kesem-
bilan Haaland untuk Dortmund 
dalam tujuh pertandingan di selu-
ruh kompetisi 2021/2022.

Sedangkan di Liga Cham-
pions, itu merupakan gol ke-21 

Haaland, hanya dalam 17 
penampilannya sejak debut 
bersama RB Salzburg pada 
dua tahun silam.

Dilansir ESPNFC, se-
banyak 21 gol yang di-
cetak Haaland dalam 17 
penampilan pertamanya 
di Liga Champions, jauh 
lebih cemerlang dari to-

rehan Messi dan Ronaldo. 

Kedua legenda hidup sepak-
bola ini menempati posisi dua 
teratas pencetak gol terbanyak 
sepanjang masa kompetisi ini 
dengan masing-masing 150 gol 
dan 177 gol.

 Messi hanya enam kali 
menjebol gawang lawan dalam 
17 penampilan pertamanya di 
Liga Champions yang dilakoni 
bersama Barcelona. Sementara 
Ronaldo bahkan sama sekali 
tidak mencetak gol dalam peri-
ode serupa saat menjalaninya 
dengan Manchester United.

Sebanyak 10 gol diceplos-
kan Haaland di Liga Champi-
ons 2020/2021 untuk menjadi 
top scorer. Haaland punya kans 
mengulangi pencapaian itu 
lagi di musim ini. Itu pertand-
ingan yang berat. Ini adalah 
kemenangan yang penting. 
Kami telah ber juang dan 
pada akhirnya kami menang. 
Saya senang sekali dengan 
kemenangan ini. Saya adalah 
seorang pencetak gol, itulah tu-
gasku. Jadi saya harus 

mencetak 
b a n - yak gol,” 
u c a p Haaland 
di Uefa. c o m .   
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saya jelas sangat senang,” kata 
Grealish seperti dikutip dari 
situs resmi UEFA.

 Grealish menjadi pe-
main Inggris selanjutnya 
yang mengemas gol dan 
assist pada debut Liga Cham-
pions setelah Wayne Rooney. 
Pemain asal Inggris yang 
sudah pensiun itu menge-
masnya saat melawan Fener-
bahce pada September 2004.

Hanya saja, walau Grealish 
dan Mahrez tampil oke dan 
cetak gol, keduanya tetap 
saja kena omel manajer Pep 
Guardiola di lapangan. Dua 
pemain itu dinilai lalai dalam 
melaksanakan instruksi 
sang manajer.

Saat half  time, dalam 
skor 3-1 buat City,  
Guardiola ru-

pa-
nya su-

dah mem-
beri instruksi 

Statistik Gol Haaland Mentereng 

Liverpool Beruntung Bisa Kalahkan MilanLiverpool Beruntung Bisa Kalahkan Milan
agai legenda sekarang sehingga 
dia harus bermain sepak bola” 
ujar Klopp.

Bek kiri Liverpool Andy 
Robertson menyebut, laga kali 
ini sangat  menyenangkan bagi 
penonton. “Ini adalah salah 
satu laga yang menyenangkan 
buat penonton netral dan 
saya yakin fans di sini sangat 
senang saat kami unggul. Sejak 
di babak pertama, kami meng-
hempaskan mereka,” ungkap 
Robertson dikutip BBC.

Hanya saja dia mengaku 
timnya sempat terlena dan ti-
dak fokus terhadap pergerakan 
lawan.  “Lalu kami ceroboh 
dan berhenti melakukan hal-
hal yang kami lakukan dengan 
sangat baik. Kami membiarkan 
mereka kembali mendapatkan 
kendali pertandingan dan bikin 
kami berpikir ‘Kok bisa kami 
membiarkan ini?’ saat turun 
minum. Lalu kami masuk ke la-
pangan melakukan hal-hal yang 
kami lakukan selama sejam 
pertama. Kami mendapatkan 
gol cepat lalu sebuah tendan-
gan hebat dari Hendo, lalu 
kami mampu menuntaskan 
laga,” ujar Robertson

beberapa menit terakhir babak 
pertama, tapi petaka dimulai 
sebelumnya. Kami terbawa 
permainan sendiri. Kami tidak 
memainkannya dengan simpel 
lagi, secara serangan dan per-
tahanan, kami tidak rapi lagi,” 
ungkap Klopp  dikutip BBC.

Divock Origi memainkan 
pertandingan pertamanya ber-
sama Liverpool. Klopp men-
gaku melihat sosok pemain 
bintang di dalam diri pemain 
asal Belgia tersebut. Origi me-
mang tampil cukup baik dalam 
pertandingan tersebut.

Meski tidak mencetak gol, 
pemain berusia 26 tahun itu 
mampu membuat umpan can-
tik yang dieksekusi dengan 
baik oleh Salah (48’). Klopp 
pun mengakui ,bahwa Origi 
memiliki kemampuan yang 
istimewa ketika bermain di 
lapangan.

“Tidak ada yang benar-
benar istimewa. Divock adalah 
pria yang hebat, begitulah 
adanya, dan dalam waktu 10 
tahun ketika kita melihat ke 
belakang, dia akan menjadi 
legenda Liverpool. Tetapi dia 
terlalu muda untuk dilihat seb-

LIVERPOOL (IM) - Liv-
erpool dibuat ketar ketir saat 
melawan AC Milan pada laga 
Grup B Liga Champions yang 
berlangsung di Anfi eld, Kamis 
(16/9) dinihari WIB. Unggul 
lebih dulu, namun Liverpool 
sempat berbalik tertinggal, 
sebelum akhirnya menang 3-2.

Pada laga itu Liverpool 
langsung mendesak AC Milan 
selepas start. Gol bunuh diri 
Fikayo Tomori membuat tuan 
rumah mendapatkan momen-
tum besar untuk menguasai laga.

Tapi serangan cepat Milan 
bikin Liverpool kecolongan. 
Ante Rebic dan Brahim Diaz 
membalikkan kedudukan pada 
menit ke-42 dan 44, membawa 
Rossoneri menutup babak per-
tama unggul 2-1.

Milan nyaris memberikan 
pukulan di awal babak kedua. 

Tapi gol Simon Kjaer dibatal-
kan karena lebih dulu terjadi 
offside. Mohamed Salah lantas 
menyamakan kedudukan di 
menit ke-48. Lalu tembakan 
Jordan Henderson pada menit 
ke-69 membawa Liverpool 
mengunci kemenangan.

Manajer Juergen Klopp 
punya jawaban kenapa Liver-
pool sempat berbalik tertinggal 
dari tim lawan. Timnya terbuai 
permainan sendiri, hingga 
memperumit keadaan.

“Kami memulai dengan 
sangat baik. Kami memain-
kan laga yang sangat super. 
Sebuah pertandingan yang 
intens, tapi juga matang. Kami 
bermain di semua celah yang 
harus kami serang dan tidak 
memberikan mereka apa pun 
sampai, entah apa itu persisnya. 
Kami dihukum atas hal itu di 
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Trio MNM Belum Efektif di PSG

“Ini adalah salah satu laga yang me-
nyenangkan buat penonton netral dan 
saya yakin fans di sini sangat senang saat 
kami unggul,” kata Andy Robertson.

 Sukacita pemain  Sukacita pemain 
Liverpool usai Liverpool usai 

Jordan Henderson Jordan Henderson 
mencetak gol ke mencetak gol ke 

gawang AC Milan.gawang AC Milan.

Di pihak Milan, pelatih Ste-
fano Pioli percaya diri timnya 
akan tumbuh dari laga ini. “Liv-
erpool memainkan laga yang 
bagus terutama di 25 menit 
pertama. Lalu kami memba-
likkannya. Penyesalannya ada 
pada dua gol di babak kedua, 
yang juga karena kesalahan 
kami. Ini adalah laga yang akan 
membuat kami tumbuh pesat 
dalam hal intensitas dan kualitas. 
Kami pulang dengan kesadaran 
bahwa tim ini bisa tumbuh dan 
bahwa level Liga Champions itu 
sangat tinggi, kami bakal harus 
mencoba lebih keras. Mereka 
menekan sangat keras dan agak 
kesulitan dengan bola di awal,” 
ungkap Pioli dikutip BBC.

Dengan hasil ini, Liver-
pool sementara memimpin 
klasemen Grup B dengan tiga 
poin. Atletico Madrid dan 
Porto berturut-turut di posisi 
2-3 dengan satu poin. Atletico 
hanya bermain imbang 0-0  
kontra Porto. Sementara AC 
Milan di dasar dengan 0 poin.

Hasil laga lainnya, di Grup 
C: Sporting Lisbon 1-5 Ajax 
dan Besiktas 1-2 Borussia 
Dortmund.  vit

M A N C H E S T E R 
(IM) -  Jack Grealish tampil 
menawan pada laga debut-
nya di Liga Champions. Dia 
menyumbang gol dan assist 
untuk Manchester City saat 
mengalahkan RB Leipzig 6-3 
pada matchday pertama Grup 
A, di Etihad Stadium, Kamis 
(16/9) dinihari WIB. 

Lima gol The Citizens 
lainnya dicetak oleh Na-
than Ake, bunuh diri Nordi 
Mukiele, Ruyad Mahrez, Joao 
Cancelo dan Gabriel Jesus. 
Grealish menciptakan assist 
untuk gol Ake.  Sementara tim 
lawan menipiskan jarak lewat 
hat-trick Christopher Nkunku.

Khusus bagi Grealish, ia  
melesakkan gol di menit ke-56 
sebelum digantikan oleh Ga-
briel Jesus.  “Menyenangkan 
bisa meraih kemenangan dan 
jelas merupakan malam yang 
luar biasa bagi saya secara 
pribadi. Mencetak gol, sung-
guh perasaan yang luar biasa. 
Itu bagus. Ruben (Dias) 
memberikan operan dan 
saya berhasil melakukan tu-
sukan ke dalam. Saya senang 
dengan penyelesaiannya dan 

Grealish Perlihatkan Aksi Menawan

BRUGGE (IM) -  Paris 
St. Germain  (PSG) gagal 
memenuhi ekspektasi karena 
hanya bermain imbang 1-1 di 
markas Club Brugge. Trisula 
maut Lionel Messi-Neymar-
Kylian Mbappe (MNM)gagal 
bersinar dan tidak memberi-
kan efek berarti.

Laga yang berlangsung di 
Stadion Jan Breydel, Kamis 
(16/9) dinihari WIB itu meru-
pakan matchday pertama 
kedua tim di Grup A Liga 
Champions 2021/2021.

PSG sebelumnya digadang-
gadang  bakal memetik ke-
menangan mudah atas klub 
Belgia itu. Bagaimana tidak, 
Les Parisiens memiliki skuad 
bertabur bintang sedangkan 
Brugge merupakan tim terlemah 
di Grup A, yang juga berisikan 
tim-tim lain seperti Manchester 
City dan RB Leipzig.

Tatkala sorotan tertuju 
pada trio MNM, justru pe-
main tengah Ander Herrera 
yang membuka keunggulan 
Les Parisiens di menit ke-15, 
sebelum disamakan Brugge 
melalui Hans Vanaken 
sebelum laga bergulir 
setengah jam.

Trio Messi-Ney-
mar-Mbappe secara 
keseluruhan hanya 
membuat empat dari 
total sembilan perco-
baan PSG di sepan-
jang pertandingan ini. 
Messi menciptakan tiga 
percobaan, Mbappe satu 
dan mengkreasikan gol 
Herrera sedangkan Ney-
mar tidak mampu berbuat 

ERLING HAALANDERLING HAALAND
Pemain Borussia DortmundPemain Borussia Dortmund

Real Madrid Sukses Atasi Inter 

banyak.
Sementara itu, hanya dua 

percobaan dari MNM yang 
mengarah ke gawang Brugge. 
Messi melepaskan sepakan 
yang mengenai mistar gawang 
dan upaya Mbappe dihalau 
kiper Simon Mignolet di ba-
bak pertama.

Pelatih PSG, Mauricio Po-
chettino mengakui performa 
timnya di bawah ekspektasi. 
MNM masih perlu waktu un-
tuk membangun kerja sama 
dengan baik. “Tidak ada di 
tim yang bisa senang dengan 
performa ini dan tidak ada 
yang bisa senang dengan 
hasil ini. Kami kemari untuk 
merebut semua poin.  Kami 
perlu waktu untuk menger-
jakan mereka (Messi, Ney-
mar, Mbappe) membangun 

pemahaman. Itu su-
dah jelas dan kami 
sudah mengatakan 
hal itu dalam be-
berapa hari be-
lakangan ini,” 
ujar Pochettino. 

dikutip Uefa.com. 
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adalah kemenangan yang san-
gat penting, kami lebih baik di 
babak kedua daripada di babak 
pertama. Rodrygo sanggup 
me manfaatkan peluang dengan 
baik. Dan kami tidak kebobo-
lan gol berkat kegemilangan 
Thibaut Courtois di babak 
pertama,” ujarnya.

Dengan kemenangan ini, 
Madrid menempati peringkat 
kedua klasemen sementara 
grup di bawah Sheriff  setelah 
sama-sama mengoleksi tiga 
poin. Sheriff  Tiraspol sendiri 

mengalahkan Shakhtar 
Donetsk, 2-0. Inter 
di peringkat ketiga 
di atas Shakhtar 
Donetsk dengan 
nol poin.

H a s i l  i n i 
sekal igus 

memper-
panjang 
tren ke-
menan-
g a n 
M a -
drid di 

bahwa 
arahan An-

celotti .  Ma-
dr id sepan-
jang  mus im 
ini mengoleksi 

e m p a t  k e -
menangan dan 
satu imbang di 
ajang kompetitif. 
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tertentu kepada para pemain-
nya terkait taktik permainan. 
“Kami bicara saat half  time 
mengenai bagaimana cara 
kami harus melakukannya 
dan mereka tidak menger-
jakan hal itu. Pertengkaran 
biasa terjadi,” kata Guardiola 
usai laga kepada BT Sport.

Hasil ini menempatkan 
Man City sebagai pemimpin 
Grup A dengan tiga poin. 
Club Brugge dan Paris Saint-

Germain menguntit 
dengan satu poin 
setelah bermain 
imbang 1-1. RB 
Leipzig di posisi 
buncit.  vit

  


