
   

lemah mental. “Pada akhirnya 
ketika Anda dalam kesulitan, 
Anda bangkit dan temukan 
karakter. Tapi ada orang-orang 
di ruang ganti ini yang terlalu 
manis, agak terlalu lemah. Saya 
sudah bilang ke mereka, kalau 
laga berakhir di menit ke-70, 
performanya luar biasa. Say-
angnya tidak seperti itu,” kata 
Mourinho dengan sedikit kesel.

Mourinho juga menegas-
kan bahwa ia butuh bantuan 
dari seluruh pemain. Ia mau 
para pemain meninggalkan 
zona nyaman dan bertarung 
lebih keras di lapangan.

“Hal ini, bermain di zona 
nyaman, bermain untuk jadi 
nomor 6-7 itu terlalu mudah 
buat beberapa orang. Kami 
perlu keluar dari mentalitas 
ini. Setelah lawan Milan saya 
bilang ke para pemain bahwa 
mereka yang harus mendekat 
ke saya, bukan saya yang ha-
rus jadi mirip dengan profi l 
psikologis mereka. Saya tidak 
mau begitu,” ujarnya.

Dengan hasil ini, Juve ber-
tahan di posisi lima dengan 38 
poin dari 21 pertandingan. Se-
dang Roma di urutan ketujuh 
dengan 32 poin.    vit

beruntung karena Pellegrini 
menendang ke arahku. Tapi 
rasanya menyenangkan,” ung-
kap Szczesny kepada DAZN.

Mattia De Sciglio mengaku 
sangat senang bisa menjadi ba-
gian dari kemenangan timnya. 
“Laga itu sangat ketat. Roma 
tampil dengan sangat bagus. 
Tapi kami tidak menyerah dan 
menunggu momen yang tepat. 
Saya pikir seluruh pemain 
tampil dengan disiplin dan 
fokus. Saya pun senang bisa 
mencetak gol,” ujar  De Sciglio 
di situs klub.

Sementara pelatih AS 
Roma Jose Mourinho menyay-
angkan kegagalan para pemain 
menjaga ketenangan dan hilan-
gnya momentum. “Kami sem-
pat mengontrol total selama 
70 menit. Tim bermain sangat 
baik dan punya mentalitas un-
tuk mengontrol, kami masuk 
lapangan dan memulai dengan 
kuat. Kami punya ide untuk 
menekan jauh, mengontrol 
tempo, dan mengambil inisi-
atif,” ujar Mourinho dikutip 
Football Italia.

Namun ia menyebut se-
jumlah pemain di dalam tim 
terlalu ‘manis’ ke lawan dan 

De Sciglio, kami menunjukkan 
karakter. Pendekatan permainan 
itu sedikit gunanya, Anda mesti 
menunjukkannya di lapangan. 
Hari ini saya kehilangan 5-6 ta-
hun usia saya, kalau selalu be-
rakhir seperti ini ya rasanya lucu 
dan menghibur,” kata Landucci 
dikutip Football Italia.

Ia  mengakui ,  t imnya 
memulai laga dengan tidak 
meyakinkan. “Kami memulai 
dengan takut, kami ingin me-
mainkan laga yang menyerang, 
tapi kebobolan dari bola mati. 
Kami mengubah sesuatu di 
babak kedua karena kami ke-
sulitan mencetak gol,” ujarnya.

Aksi heroik Wojciech Szc-
zesny menggagalkan penalti 
Pellegrini patut diacungi jempol. 
Namun sang kiper mengaku 
hanya beruntung bisa memen-
tahkan  tendangan lawan.

“Rasanya menyenangkan 
bisa menyelamatkan sebuah 
penalti di sebuah momen 
yang sangat penting di dalam 
pertandingan. Saya sudah 
melakukan segalanya sebisanya 
tidak untuk menyelamatkan 
penalti itu, karena ketika saya 
melakukan tipuan saya melaku-
kannya terlalu awal, tapi saya 

ROMA (IM) –  Juventus 
memperlihatkan mental baja 
di markas AS Roma. Dalam 
laga di Olimpico, Senin (10/1) 
dinihari WIB,  Juventus dua 
kali tertinggal. Mulanya dari gol 
Tammy Abraham pada menit 
ke-11, yang disamakan Paulo 
Dybala tujuh menit berselang.

Lalu kembali unggul ber-
kat Henrikh Mkhitaryan dan 
Lorenzo Pellegrini di menit 
ke-48 dan 53. Roma masih tam-
pak mengontrol pertandingan 
sampai titik ini, yang kemudian 
runtuh seketika.

Setelah tertinggal 1-3, 
Juventus bangkit dengan 
mencetak tiga gol dalam rent-
ang delapan menit dari Manuel 
Locatelli, Dejan Kulusevski 
dan Mattia De Sciglio.

Keruntuhan mental Roma 

makin terlihat manakala Pel-
legrini, sang kapten, gagal 
mengeksekusi penalti. I Lupi, 
yang bahkan unggul jumlah pe-
main usai Matthijs de Ligt diusi 
wasit karena penalti tersebut, 
tak pernah punya tanda-tanda 
bisa menyelamatkan poin.

Juventus sendiri tampil 
tanpa didampingi pelatih Mas-
similiano Allegri karena skors. 
Asisten Allegri, Marco Lan-
ducci menyebut bahwa drama 
di Olimpico serasa membuat 
usianya berkurang, tapi seti-
daknya ia lega berakhir di sisi 
pemenang.

“Ketika Anda menang, se-
galanya terasa jauh lebih mena-
kjubkan. Gol Locatelli mengem-
balikan antusiasme kami dan kami 
berhasil membalikkan keadaan-
nya. Saya senang dengan gol 
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Nottingham Forest Singkirkan Arsenal

“Kami memulai laga dengan takut, kami 
ingin memainkan laga yang menyerang, tapi 
kebobolan dari bola mati. Kami mengubah 
sesuatu di babak kedua karena kami kesuli-
tan mencetak gol,” ujar Marco Landucci.

Pemain Juventus Pemain Juventus 
mengelukan mengelukan 

kiper Wojciech kiper Wojciech 
Szczesny usai Szczesny usai 

menggagalkan menggagalkan 
penalti Lorenzo penalti Lorenzo 

Pellegrini.Pellegrini.

NOTTINGHAM (IM)  
- Arsenal tersingkir dari per-
helatan Piala FA usai dising-
kirkan Nottingham Forest. 
The Tricky Trees membuk-
tikan jadi momok The Gun-
ners di ajang ini.

Berlaga di City Ground, 
Senin (10/1) dinihari WIB, 
dalam lanjutan babak ketiga 
Piala FA 2021/2022, Arsenal 
jelas lebih diunggulkan karena 
punya kualitas skuat lebih oke 
ketimbang Forest.

Apalagi Arsenal menu-
runkan sejumlah pemain 
intinya, karena punya waktu 
istirahat panjang setelah leg 
pertama semifi nal Piala Liga 
Inggris kontra Liverpool 
ditunda.

Bermain dominan sejak 
menit awal, Arsenal kesulitan 
menembus pertahanan For-
est. Penyelesaian akhir yang 
buruk membuat Arsenal tidak 
bisa menciptakan shot on 
target.

Forest yang bermain 
bertahan dan melakukan 
serangan balik akhirnya 
bisa menjebol gawang Ar-
senal di menit ke-83 lewat 
pemain pengganti Lew-
is Grabban yang 
m e n yo n t e k 
bola silang 
r ekannya 
da r i  s i s i 
kanan.

S k o r 
1-0  un-
tuk For-
est ber-
t a h a n 
hing ga 

Mental Baja Juventus di Markas RomaMental Baja Juventus di Markas Roma

LONDON (IM) - Totten-
ham Hotspur harus bersusah 
payah merebut kemenangan 
3-1 atas Morecambe pada 
laga babak ketiga Piala FA, di 
Tottenham Hotspur Stadium,  
Minggu (9/1) malam WIB.

Morecambe sempat unggul 
lebih dulu pada menit ke-33 
melalui Anthony O’Connor.

Gol itu memberikan More-
cambe keleluasaan untuk me-
numpuk pemain di area pertah-
anan, memancing Tottenham 
menyerang secara total. Baru 
pada menit ke-74 upaya tuan 
rumah berhasil dan butuh 
sebuah situasi bola mati.

Tendangan bebas Harry 
Winks berhasil menyamakan 
skor sekaligus memberikan 
momentum buat Tottenham. 
Kemudian dua gol dalam jarak 
berdekatan di menit ke-85 dan 
88 dari Lucas Moura dan Harry 
Kane memastikan kelolosan 
mereka.

Total 26 tembakan di-
catatkan Tottenham, dengan 
tujuh peluang on target plus 
satu membentur tiang untuk 
menundukkan Morecambe. 
Sementara tamunya punya 
delapan percobaan di mana 
hanya dua yang mengarah 

MILAN (IM) - Inter Mi-
lan sukses mengalahkan Lazio 
2-1 pada pertandingan pekan 
ke-21 Serie A di Giuseppe 
Meazza, Senin (10/1) dinihari 
WIB. Hasil ini tentu sangat 
penting dalam persaingan 
merebut trofi  musim ini.

Inter tampil dominan 
dengan membuat 17 at-
tempts, enam di antaranya 
on goal dan menguasai 60 
persen ball possesion. Lazio 
sesekali melakukan serangan 
balik dengan membuat lima 
attempts, dua on target.

Tuan rumah unggul duluan 
lewat gol Alessandro Bastoni di 
menit ke-30 sebelum disamakan 
Ciro Immobile lima menit 
berselang. Inter menentukan ke-
menangan  lewat Milan Skriniar 
di menit ke-67.

Tambahan tiga poin mem-
buat La Beneamata kembali ke 
posisi pertama klasemen Liga 
Italia dengan 49 poin dari 20 
laga, unggul satu angka dari 
AC Milan yang sudah bermain 
satu laga lebih banyak. Lazio 
tertahan di posisi kedelapan 
klasemen dengan 32 poin.

Pelatih Inter Milan, Sim-

one Inzaghi sangat  senang 
dengan performa timnya.  
Apalagi ia sadar betapa kuat 
mantan klub yang pernah 
dilatihnya tersebut. Inzaghi 
tak menilai bahwa kemenan-
gan Inter atas Lazio didapat 
dengan mudah.

“Kami ingin menang, itu 
tidak mudah karena Lazio 
memiliki kualitas dan selalu 
berada di jalur yang benar,” 
kata Inzaghi melansir 
dari Tuttomercatoweb.

Apa yang dis-
ampaikan Inzaghi 
memang benar. 
T im asuhan 
M a u r i z i o 
Sarri juga 
tak kalah 
b a g u s . 
Apa l ag i , 
s e r a n g a n 
balik cepat yang 
mampu merepot-
kan lini pertahanan 
I Nerazzurri -ju-
lukan Inter Milan.  
“Kemenangan kami 
memang pantas, 
kami melakukan 
pengembalian yang 

Spurs Susah Payah Atasi MorecambeKemenangan Penting Inter Atas Lazio
ke gawang.

Pergantian pemain dari 
Antonio Conte di babak kedua 
menjadi pengubah keadaan. 
Masuknya Harry Kane, Lucas 
Moura dan Oliver Skipp mem-
pertajam serangan Tottenham. 
“Target kami adalah lolos ke 
babak berikutnya dan kami 
memenangi pertandingan. 
Tentunya kami sangat kesulitan 
di babak pertama pertandingan 
dan kebobolan dari bola mati,” 
ungkap Conte kepada BBC.

Sementara Harry Winks 
mengaku gembira dengan hasil 
tersebut. Ia mengaku laga ber-
jalan sangat sulit, karena lawan 
diuntungkan dengan mencetak 
gol lebih dulu. “Mereka mem-
buat kami kesulitan mencetak 
gol. Karena setelah unggul, 
mereka bermain bertahan. 
Tapi itulah sepak bola, segala 
kemungki- nan bisa terjadi. 
Kami s a n g g u p 
m e - nyamakan 

ke d u d u -
kan di momen 

yang tepat 
dan selan-

jutnya 

d e -
n g a n 

mudah 
menam-

b a h k a n 
g o l ,”  u j a r 

H a r r y 

Winks  d i 
situs klub.    vdp

Cavani Pastikan Bertahan di MU
MANCHESTER (IM) 

- Edinson Cavani dipastikan 
tetap berada Manchester United 
(MU). Manajer interim MU Ralf  
Rangnick mengatakan, Cavani 
menjamin akan bertahan sampai 
akhir musim ini.

Striker asal Uruguay itu 
sempat dikabarkan ingin heng-
kang dari Old Trafford di bursa 
Januari. Apalagi kontrak Cavani 
bersama MU akan habis pada 
musim panas nanti.

Di musim ini pesepak-
bola berusia 34 tahun itu 
memang men-
ja lan i  masa 
sulit. Cavani 
kerap dirund-
ung cedera sehingga 
baru membuat dua gol 
dalam 11 penampilan un-
tuk Man United di seluruh 
kompetisi.

Walau demikian, ia selalu 
dimainkan Rangnick di tiga 
pertandingan terakhir Setan 
Merah. Akan tetapi, mantan 
bomber Napoli dan Paris St. 
Germain tersebut terus santer 
dikaitkan dengan kepindahan ke 
Barcelona, yang sedang men-
cari penyerang tengah usai 
ditinggal Sergio Aguero.

Rangnick mengatakan 
dirinya dan Cavani sudah ber-
temu pada tengah pekan lalu. 
Hasil pembicaraan itu adalah 
Cavani memastikan dirinya 
tidak akan kemana-mana.

“Saya bilang kepada dia 

pertandingan usai dan mer-
eka berhak atas tiket babak 
keempat Piala FA. Semen-
tara, Arsenal harus gigit jari 
menerima fakta bahwa ini 
adalah pencapaian terbu-
ruknya di ajang ini selama 26 
tahun terakhir.

“Saya rasa kami pantas 
lolos. Kami menghadapi tim 
yang sangat bagus. Kami 
punya strategi yang matang. 
Kami ingin berani menekan 
dan menghukum mereka 
lewat serangan balik, itulah 
cara kami mencetak gol. Saya 
sangat bangga dengan para 
pemain, performa mereka. 
Brilian sekali bisa lolos dan 
saya harap para pemain lebih 
yakin dengan apa yang mer-
eka lakukan saat ini,” ujar 
manajer Nottingham Forest 
Steve Cooper kepada ITV.

Dicatat BBC Sport, Ar-
senal melepaskan 10 

attempts dengan 0 
on target. Mengua-
sai 67 persen ball 
possesion pun jadi 
sia-sia untuk Arse-
nal, karena Forest 

bisa bikin gol dari 
tiga attempts on 

target.  

vdp

bahwa kalau itu terserah saya 
maka saya akan ingin dia ber-
tahan. Saya sempat berbincang 
dengan dia (tengah pekan lalu). 
Dia datang ke kantor saya dan 
kami berbicara selama hampir 
satu setengah jam dan dia bilang 
kepada saya dia jelas akan ber-
tahan dan ingin bertahan sampai 
akhir musim ini,” kata Rangnick 
dikutip ESPN.

Rangnick menambahkan, 
Cavani ingin bertahan atas 

keinginannya sendiri. “Dia 
melakukannya secara 
sukarela dan 

dia bilang 

k e -
p a d a 

saya bahwa 
saya bisa men-
gandalkan dia 
sampai akhir 
musim ini dan 
memberikan 
kemampuan 
terbaik dan 
m e n j a d i 
s e o r a n g 
p a n u t a n 
bagi para 

p e m a i n 
muda,” tan-

dasnya.  vit

sangat baik,” tambah Inzaghi.
Kemenangan  ini juga 

dinilai menjadi modal penting 
kala melakoni laga Final Piala 
Super Italia melawan Juven-
tus, 13 Januari mendatang. 
“Saya senang, kami memiliki 

pertandingan hebat 
lainnya pada ten-
gah pekan ini, ini 
adalah fi nal dan 
kami telah mem-
persiapkan diri 
s e b a i k 

m u n g -
kin,” tam-

bahn-
ya.    

vit

LEWIS GRABBANLEWIS GRABBAN
Pemain Nottingham ForestPemain Nottingham Forest

EDINSON CAVANIEDINSON CAVANI
Pemain MUPemain MU

MILAN SKRINIARMILAN SKRINIAR
Pemain Inter MilanPemain Inter Milan

HARRY WINKSHARRY WINKS
Pemain Tottenham HotspurPemain Tottenham Hotspur


