
   

lebih banyak permainan kami. 
Kami tidak melakukan per-
mainan yang hebat tetapi kami 
menekan, kami tidak pernah 
mengendurkan dan kami selalu 
berpikir itu terus terjadi. Tiga 
poin ini sangat penting bagi 
kami,” ujarnya.

Sementara itu di pihak Ar-
senal,  meski kecewa,  manajer 
Mikel Arteta, tetap bangga 
pada perjuangan The Gunners. 
Skuadnya tampil cukup impre-
sif  dan bisa menekan tim tamu 
pada babak pertama..

Arteta sendiri tidak hadir 
langsung dalam pertandingan 
itu karena dinyatakan positif  
Covid-19 sehingga terpaksa 
menyaksikan anak buahnya 
bertanding dari rumah sembari 
menjalani isolasi. Lalu, perannya 
digantikan oleh Asisten Pelatih 
Arsenal, Albert Stuivenberg.

“Saya berhubungan dengan 
Arteta setelah laga berakhir. Dia 
sangat bangga dengan penampi-
lan para pemain, dia sangat 
menikmati permainannya, tetapi 
tentu saja dia juga sangat frus-
trasi karena kami tidak bisa 
mengakhirinya tiga poin. Pada 
akhirnya, ini semua tentang itu 
(kemenangan),” kata Stuiven-
berg, dilansir dari 90min.    vit

Chelsea di posisi kedua kini 
tertinggal 11 poin dari City 
dengan satu laga sisa. Semen-
tara, Liverpool sedikit lebih 
baik karena baru dua laga tera-
khir nir kemenangan karena 
diimbangi Tottenham Hotspur 
dan dikalahkan Leicester City.

Meski tertinggal 12 poin 
di posisi ketiga klasemen, 
Liverpool setidaknya punya 
dua pertandingan sisa untuk 
mengejar City.

Pahlawan kemenangan 
City, Rodri mengakui bahwa 
Arsenal memang merepotkan 
timnya di laga ini. Namun, 
Man City mampu menunjuk-
kan mental juara yang mereka 
miliki untuk meraih tiga angka.

“Mereka melakukan per-
mainan yang hebat tetapi kami 
menunjukkan mental juara 
kami. Kami telah belajar dari 
tahun-tahun terakhir Anda 
harus selalu menekan apa pun 
yang terjadi,” ujar Rodri diku-
tip dari situs klub.

Menurut, pemain asal Spa-
nyol tersebut kemenangan atas 
Arsenal sangat penting untuk 
Man City.. “Kami berjuang di 
babak pertama tetapi mengambil 
kendali di babak kedua sedikit 
lebih banyak dan melakukan 

hari. Sulit untuk kami bangkit. 
Kami kehabisan energi,” ujar 
manajer Manchester City Pep 
Guardiola di BBC Sport.

Walau menang, Guardiola 
enggan timnya merasa jemawa. 
“Sepertinya kami tidak akan 
dominan. Seperti yang sudah 
saya katakan sebelumnya, 11 
pertandingan beruntun itu luar 
biasa di saat seperti sekarang, 
Lihat saja bench kami ada empat 
pemain akademi. Kami juga pu-
nya banyak kasus positif  korona 
dan cedera,” ujar Guardiola.

Ia pun sekali lagi mem-
bantah Manchester City akan 
mendominasi perburuan juara 
Liga Inggris 2021/2022. Se-
bab, Chelsea dan Liverpool 
juga masih berpeluang.

City, Chelsea, dan Liver-
pool setidaknya masih bersaing 
kencang hingga Oktober lalu 
di papan atas klasemen. Tapi, 
memasuki periode padat di 
bulan Desember, City malah 
melaju kencang.

Sementara, Chelsea dan 
Liverpool justru terseok-seok. 
Chelsea cuma menang em-
pat kali dari 10 pertandingan 
terakhirnya sejak November 
lalu, yang membuat mereka 
terlempar dari posisi puncak.

LONDON (IM) - Man-
chester City menunjukkan men-
tal juara saat mengalahkan Ar-
senal pada lanjutan liga Inggris. 
Sempat tertinggal, The Citizens 
bangkit meraih kemenangan dari 
gol di menit akhir.

Dalam laga di Emirates 
Stadium, Sabtu (1/1) malam 
WIB itu,  City menang drama-
tis. Tim tamu sempat kerepotan 
di babak pertama dan harus 
tertinggal dari gol Bukayo Saka 
pada menit ke-31.

Peruntungan kemudian 
berubah untuk Man City di 
babak kedua. Mereka bisa 
menyamakan kedudukan dari 
penalti Riyad Mahrez pada 
menit ke-57 menyusul pelang-
garan Granit Xhaka kepada 
Bernardo Silva.

Dua menit berselang, Ar-
senal harus kehilangan pemain 

setelah Gabriel Magalhaes 
mendapatkan kartu merah. 
Unggul jumlah pemain, City 
yang terus menekan bisa 
mencetak gol kemenangan 
lewat Rodri di menit akhir laga.

Ini adalah kemenangan ke-
11 beruntun City di Liga Ing-
gris dan menurut catatan Opta, 
selisih 11 poin dengan urutan 
kedua di Tahun Baru terbilang 
cukup besar. Angka itu cuma 
bisa dikalahkan Manchester 
United (1993/1994) dan City 
(2017/2018), yakni 12 poin.

“Arsenal lebih baik. Kami 
menghadapi tim yang kesuli-
tan fi nis empat besar dalam 
beberapa tahun terakhir. Mer-
eka memulai musim ini di 
posisi paling bawah. Mereka 
punya waktu enam hari isti-
rahat setelah mengalahkan 
Norwich, kami juga punya dua 
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Tottenham Hotspur Mulai Bangkit

“Arsenal  melakukan permainan yang he-
bat tetapi kami menunjukkan mental juara 
kami. Kami telah belajar dari tahun-tahun 
terakhir Anda harus selalu menekan apa 
pun yang terjadi,” ujar Rodri.

Selebrasi pe-Selebrasi pe-
main Manches-main Manches-

ter City usai ter City usai 
Rodri (tengah) Rodri (tengah) 

mencetak gol ke mencetak gol ke 
gawang Arsenal.gawang Arsenal.

WATFORD (IM) - Tot-
tenham Hotspur berhasil men-
galahkan Watford 1-0, pada 
laga lanjutan Liga Inggris, di 
Vicarage Road, Sabtu (1/1) 
malam WIB. Kemenangan The 
Lilywhites ditentukan Davin-
son Sanchez pada menit akhir.

Dikutip dari Opta, Tot-
tenham mencatatkan pengua-
saan bola sebesar 74,3 persen 
dibanding 25,7 persen milik 
Watford. Meski demikian, Spurs 
sempat kesulitan membongkar 
lini pertahanan Watford. Namun 
kerja keras Tottenham untuk 
mencetak gol akhirnya mem-
buahkan hasil lewat Sanchez 
pada menit 90+6.

Hasil ini  membuat tim 
asal London Utara ini berada 
di peringkat keenam dengan 
33 poin. Mereka tertinggal dua 
angka dari Arsenal di posisi ke-
empat. Watford di posisi ke-17 
dengan 13 angka.

Tottenham Hotspur 
pun melanjutkan catatan 
tak terkalahkan  Dengan 
tiga laga simpanan, 
Tottenham bisa saja 
merangsek ke empat 
besar Liga Inggris 
karena cuma selisih 
empat angka. Hasil 
ini tentu memuaskan 
Antonio Conte seb-
agai manajer karena 
pelan namun pasti, 
Tottenham mulai bangkit.

Conte juga membukukan 
rekor baru sebagai manajer 
The Lilywhites yang tak 
kalah di delapan laga Liga 
Inggris beruntun. Ada 
lima kemenangan dan 

Manchester City Tunjukkan Mental JuaraManchester City Tunjukkan Mental Juara

LONDON (IM) - Romelu 
Lukaku  mengungkapkan ala-
san meninggalkan Inter Milan 
untuk kembali ke Chelsea. Ia 
menyebutkan uang bukan salah 
satunya. Penyerang asal Belgia 
itu berseragam Chelsea lagi 
pada musim panas lalu setelah 
dua musim sukses bersama 
Nerazzurri. Lukaku mencetak 
64 gol dan 16 assist untuk fi nis 
runner-up, posisi akhir terbaik 
Inter dalam sembilan musim 
di 2019/2020, lalu memenangi 
scudetto di musim berikutnya.

Namun situasi Inter Milan 
yang tidak ideal di awal musim 
ini membuat Lukaku resah. 
Diawali dengan perselisihan 
dengan Antonio Conte yang 
akhirnya memilih hengkang 
dari kursi pelatih, La Beneamata 
juga dililit masalah keuangan 
sehingga mesti menjual salah 
satu pemain pentingnya, Achraf  
Hakimi, ke Paris St. Germain.

Chelsea lantas kepincut 
dengan Lukaku dan bersedia 
merogoh koceknya sebesar 115 
juta Euro untuk membawa kem-
bali si pemain ke London Barat. 
Bersama Chelsea, Lukaku digaji 
12 juta Euro per tahun, mening-
kat signifi kan dari gaji di musim 
terakhirnya dengan Inter Milan 

SINGAPURA (IM) - 
Gelandang Tim Nasional 
(Timnas) Indonesia, Ricky 
Kambuaya, tampil gemilang 
selama ajang Piala AFF 2020.  
Ricky dua kali menyabet 
gelar Man of  the Match.  Per-
tama kali, ia mendapatkannya 
ketika Indonesia menang 4-2 
pada laga perdana Grup B 
dan  kedua, pada fi nal leg II.

Sayang, Indonesia gagal 
meraih trofi  usai disikat Thai-
land dengan agregat 2-6. Di 
leg I, tim Garuda dikalahkan 
dengan skor telak 0-4 dan leg II 
berakhir dengan kedudukan 2-2.

Ricky menyebutkan, per-
forma impresifnya merupakan 
buah manis dari strategi pela-
tih Shin Tae-yong. Hal itu di-
ungkapkan Ricky pada wawa-
ncara pasca laga leg II fi nal di 
National Stadium, Singapura, 
Sabtu (1/1) malam WIB.

Di laga itu, Ricky mencetak 
gol pertama Indonesia. Na-
mun Thailand berbalik unggul 
di babak kedua lewat gol-gol 
Adisak Kraisorn dan Sarach 
Yooyen. Indonesia mampu 
menyamakan skor di 10 menit 
akhir pertandingan lewat  Egy 

Maulana Vikri.
“Sejujurnya, bagi saya, 

saya tidak berpikir, bahwa saya 
adalah pemain terbaik. Ini bi-
cara masalah strategi saja, jadi 
saya bisa terus tampil baik,” 
kata Ricky, Minggu (2/1).

Shin Tae-yong memang 
dikenal sebagai pelatih yang 
memiliki wawasan taktik 
cukup luas. Dia mampu me-
nyesuaikan strategi timnya 
dengan gaya bermain lawan.

Pelatih asal Korea Se-
latan itu kerap mengubah 
formasi Timnas Indonesia 
di Piala AFF 2020. Julukan 

Ini Alasan Lukaku Tinggalkan InterRicky Kambuaya Tampil Konsisten
sebesar 8,5 juta Euro.

CEO Inter Beppe Morata 
belum lama ini mengatakan bah-
wa Lukaku pergi demi gaji yang 
jauh lebih besar. Akan tetapi, 
Lukaku membantah. Tantangan 
juara Premier League semata-
mata memotivasinya kembali 
ke Chelsea. “Saya  marah karena 
direktur-direktur Inter bahkan 
tidak mencoba memperpanjang 
kontrakku, yang kalau dilakukan 
aku akan bertahan 100%. Tapi 
saya bukannya pergi karena 
uang. Itu semata karena tantan-
gan kembali ke Inggris, tempat 
di mana aku belum juara,” kata 
Lukaku kepada Sky Sports

Ia juga menyebutkan, kepergian 
Antonio Conte ikut mempengaruhi 
pilihannya. “Saat Conte bilang 
kepadaku bahwa dia ingin pergi, 
saya kecewa. Kemudian Hakimi 
juga pergi dan ada rumor-rumor 
tentang kesulitan klub-klub Tapi 
saya tahu bahwa dengan Inzaghi 
ada peluang untuk memenangi 
scudetto lagi. Adikku selalu ber-
bicara yang baik-baik ten tang dia. 
Dia dan staf  dia ber-
s ikap seperti pria 
sejati kepadaku,” 
tan- das Lukaku. 
   vit

Depay Kian Tak Menentu di Barca
BARCELONA (IM) -  

Memphis Depay menghadapi 
awan gelap di Barcelona. Striker 
Belanda itu kabarnya tak lagi 
masuk rencana jangka panjang 
Blaugrana. Mantan striker Man-
chester United itu sejauh ini 
belum tampil maksimal di Bar-
celona. Depay baru mencatatkan 
delapan gol di semua kompetisi, 
terakhir kali dia melakukanya di 
bulan November.

Situasi Depay semakin sulit 
setelah dirinya dihantam cedera 
hamstring pada awal Desember. 
Striker 27 tahun itu diprediksi 
bisa tampil lagi di tahun baru 
2022. Di sisi lain, Barcelona gen-
car mencari striker baru selepas 
Sergio Aguero pensiun. Kun 
terpaksa gantung sepatu secara 
mendadak akibat menderita 
penyakit aritmia jantung. Ferran 
Torres berhasil didatangkan 
Barcelona dari Manchester City. 
Striker Spanyol itu kabarnya 
direkrut dengan mahar 55 
juta Euro, plus 10 juta Euro 
sebagai bonus yang dicicil 
selama empat tahun.

Namun Barcelona ma-
sih terus mencari penyerang 
baru. Dari laporan AS, Xavi 
Hernandez ingin mendapat-
kan striker anyar guna meng-
gantikan posisi Depay. Xavi 
diklaim tak memasukkan 
Depay, pemain yang di-
datangkan Barcelona 
di era kepelatihan 
Ronald Koeman, ke 

tiga seri didapat Tottenham 
yang cuma kebobolan empat 
gol selama periode itu.

Conte berharap Tottenham 
Hotspur dapat menjaga perfor-
ma oke tersebut. Sejak menan-
gani Tottenham, Conte meraih 
empat kemenangan dan dua seri 
di Liga Inggris, membuat 12 gol 
serta hanya kebobolan tiga gol. 
“Performa kami positif  karena 
kami mengontrol laga sejak awal 
dan sangat penting untuk bikin 
gol di laga-laga seperti ini kare-
na lawan pasti akan bereaksi, 
sehingga ada ruang terbuka. 
Kami bagus saat menyerang, 
membuat peluang, tapi Anda 
bisa saja kalah di laga seperti ini 
lewat serangan balik, 

ketika Anda 
terus meny-
erang tapi 
tidak bikin 
gol ,” kata 
Conte kepada 

BBC Sport.    
vdp

ROMELU LUKAKUROMELU LUKAKU
Pemain ChelseaPemain Chelsea

dalam rencana jangka panjang 
klub. Depay dianggap gagal 
dan melempem melawan tim-
tim besar semisal Real Madrid, 
Atletico Madrid, hingga Bayern 
Munich di Liga Champions.

Barcelona kini disebut-se-
but sudah menjalin kesepakatan 
pribadi dengan striker Juventus, 
Alvaro Morata. Andai pemain 
Spanyol itu tiba di Camp Nou, 
bukan tidak mungkin Depay 
bakal tersisihkan hingga masuk 
daftar jual klub di akhir musim. 
Depay bergabung ke Barcelona 
pada awal musim 2021/2022. 
Dia didatangkan secara gratis 
dari Olym pique 

Lyon dan 
meneken 
ko n t r a k 
h i n g g a 

2 0 2 3 .         
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RICKY KAMBUAYARICKY KAMBUAYA
Pemain IndonesiaPemain Indonesia

‘strategi bunglon’ pun me-
lekat pada cara Shin Tae-yong 
meracik Skuad Garuda.

Usai ajang tersebut,  pemain 
Persebaya Surabaya itu meng-
ungkapkan keinginannya untuk 
berkarier di luar negeri.  “Kalau 
ada peluang yang dibawa coach 
(Shin Tae-yong) ke luar (negeri), 
tentu ini peluang karier yang 
baik. Akan saya ikuti,” kata Ricky.

Di Piala AFF 2020, In-
donesia kebagian dua gelar, 
yakni gelar Pemain Muda 
Terbaik buat Pratama Arhan 
dan  timnas berhak menyabet 
Fair Play Award.    vit

DAVINSON SANCHEZDAVINSON SANCHEZ
Pemain SpursPemain Spurs

MEMPHIS DEPAY  MEMPHIS DEPAY  
Pemain BarcelonaPemain Barcelona


