
   

Everton, jadi kandang lawan 
yang paling sering ditaklukkan 
oleh MU. Setan Merah sudah 
menang masing-masing 17 kali 
di kedua stadion itu.

Kandang Newcastle Unit-
ed, St. James’ Park, jadi stadion 
berikutnya di mana MU paling 
sering meraih kemenangan (14 
kali). Posisi selanjutnya ditem-
pati oleh Anfi eld dan White 
Hart Lane, markas lama Tot-
tenham Hotspur, dengan 12 
kemenangan untuk MU.

Kemenangan tandang ter-
besar MU dicatat pada 1999. 
MU menang 8-1 di markas Not-
tingham Forest, termasuk lewat 
empat gol Ole Gunnar Solskjaer. 
Secara keseluruhan, Manchester 
United sudah memainkan 567 
pertandingan tandang di Pre-
mier League. Rekor MU adalah 
300 kemenangan, 146 hasil im-
bang dan 122 kali kalah.

Dengan hasil ini MU akh-
irnya menang lagi setelah di-
kalahkan Wolverhampton dan 
ditahan Aston Villa. Meski be-
gitu MU belum beranjak dari 
posisi ketujuh di papan klasemen 
usai mengoleksi 35 poin dari 
21 laga, berjarak dua poin dari 
West Ham di empat besar. Di 
sisi lain, Brentford di peringkat 
14 dengan 23 poin.      vit

Elanga menilai permainan 
MU meningkat pada babak 
kedua. Golnya disebut sudah 
mengangkat moral tim. “Pada 
babak kedua kami memper-
agakan permainan sepakbola 
terbaik kami. Kami benar-
benar meningkatkan permain-
an. Gol pertama mengangkat 
tim, lantas gol kedua dan gol 
ketiga hadir dan menjadi lebih 
baik lagi,” kata Elanga di BBC.

Ia berjanji untuk bekerja 
keras agar bisa terus produktif. 
“Saya ingin terus bekerja keras 
dan mencetak lebih banyak 
gol. Saya sangat mengapresiasi. 
Anda bisa melihat intensitas 
yang kami tunjukkan saat lati-
han dan bisa melihat apakah 
kerja keras anda membuat anda 
meraih hasil yang pantas anda 
dapatkan,” tambahnya

MU pun menorehkan 
catatan spesial. Seperti dilansir 
Opta,  mereka jadi tim pertama 
yang mencatat 300 kemenangan 
tandang di Premier League. 
Sejak Premier League bergulir 
pada 1992, MU sudah menang 
di kandang 47 tim dari 49 tim 
yang dihadapi. MU hanya ga-
gal mengalahkan Huddersfi eld 
Town dan Swindon Town

Villa Park dan Goodison 
Park, yang merupakan markas 

bermain sepanjang laga seperti 
itu, bukan cuma 45 menit,” ujar 
mantan pelatih Schalke 04 dan 
RB Leipzig tersebut.

Ada hal menarik dari laga itu 
saat Cristiano Ronaldo diganti 
oleh Harry Maguire pada menit 
ke-71 dalam posisi MU unggul 
2-0. Ia tampak tidak senang den-
gan keputusan Rangnick terse-
but dan terlihat membanting 
jaket sambil terus menggerutu.

Rangnick membeberkan ala-
sannya menarik keluar Ronaldo 
lebih awal. Ia tak ingin mengulang 
kesalahan seperti saat melawan 
Aston Villa akhir pekan kemarin. 
MU yang sudah unggul 2-0 di 
Villa Park akhirnya harus puas 
dengan hasil akhir 2-2.

“Ketika kami mencetak gol 
ketiga, dia tidak senang. Dia baru 
kembali dari cedera. Saya senang 
dia kembali untuk pertandin-
gan di laga ini. Saya katakan 
kepadanya ‘kita unggul 2-0 dan 
kita harus belajar dari Villa Park. 
Dengar, Cristiano, kamu 36 
tahun dalam kondisi bagus, tapi 
ketika jadi pelatih, kamu harus 
melihat dari kacamata pelatih’. 
Tugas saya adalah mengambil 
keputusan yang terbaik untuk 
tim dan klub dan saya harap dia 
melihat dengan cara yang sama,” 
kata Rangnick.

BRENTFORD (IM) - 
Manchester United (MU) kem-
bali ke jalur kemenangan di Liga 
Inggris. Bermain melawan tuan 
rumah Brentford, di Stadion 
Brentford Community, Kamis 
(20/1) dinihari WIB,  Setan 
Merah pulang dengan skor 3-1.

Kedua tim bermain seimbang 
tanpa gol di sepanjang babak per-
tama, namun Setan Merah cukup 
kerepotan oleh serangan-serangan 
tim tuan rumah.

Di babak kedua, kebuntuan 
terpecah setelah MU membuka 
skor dari Anthony Elanga. Tim 
tamu lantas menambah dua gol 
lain melalui Mason Greenwood 
dan pemain pengganti Marcus 
Rashford. Ivan Toney mencip-
takan gol hiburan Brentford di 
menit-menit akhir permainan.

Walau menang, Ralf  Rang-

nick tetap kagum terhadap per-
mainan lawan. Ia justru berharap 
MU bisa meniru cara bermain 
Brentford. “Saya ingin kami 
bermain seperti Brentford di 
babak kedua, saya punya respek 
besar terhadap apa yang mereka 
lakukan di sini. Anda tak akan 
melihat itu di Jerman, di mana 
sebuah tim di luar lima atau dela-
pan besar memainkan sepakbola 
semacam itu,” kata Rangnick 
dikutip BBC.

MU memang kalah domi-
nan dari Brentford khususnya 
di babak pertama. Tanpa kes-
igapan David de Gea,  bukan 
tak mungkin mereka sudah 
kebobolan sejumlah gol se-
belum memetik keunggulan. 
“Kami harus berkembang 
ke arah sana dan kalau kami 
bisa melakukannya, kami bisa 
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PSG Berjuang Pertahankan Mbappe

“Pada babak kedua kami memper-
agakan permainan sepakbola terbaik 
kami. Gol pertama mengangkat moral 
tim, lantas gol kedua dan gol ketiga 
hadir dan menjadi lebih baik lagi,” kata 
Anthony Elanga.

Sukacita pemain Sukacita pemain 
MU saat menga-MU saat menga-

lahkan Brentfordlahkan Brentford

PARIS (IM) - Paris 
Saint-Germain (PSG) ber-
juang keras mempertahankan 
Kylian Mbappe. Konon pihak 
klub siap mendatangkan Zin-
edine Zidane agar membuat 
pemain muda itu bertahan 
lebih lama lagi.

Mbappe  d ikabarkan 
segera hengkang dari klub 
kota Paris, setelah kontraknya 
habis pada akhir Juni 2022. 
Real Madrid disebut menjadi 
pelabuhan berikutnya.

Mengutip Marca, PSG 
masih terus berusaha mem-
bujuk sang pemain untuk 
memperpanjang kontrak. 
Kabarnya, PSG juga akan 
memberi Mbappe kenaikan 
gaji, dari Rp8 miliar per pekan 
jadi Rp10 miliar per pekan.

Hanya saja Mbappe diya-
kini memang butuh tantangan 
baru. Pemain berusia 23 
tahun itu dinilai akan lebih 
bersinar namanya jika 
mampu membuktikan 
diri di liga lain.

PSG sudah melaku-
kan beberapa cara demi 
membuat Mbappe ber-
tahan lebih lama. Sep-
erti  mendatang-
kan pemain top 
seperti Achraf  
Hakimi, Ser-
g io  Ramos 
sampai Lio-
nel Messi.

U p a y a 
baru  kini di-
lakukan den-
gan meng-

MU Kembali ke Jalur KemenanganMU Kembali ke Jalur Kemenangan

LEICESTER (IM) -  
Tottenham Hotspur mengalah-
kan tuan rumah Leicester City, 
3-2, dalam lanjutan kompetisi 
Premier League yang berlang-
sung di King Power Stadium,  
Kamis (20/1) dinihari WIB.

Leicester memimpin du-
luan pada menit ke-24 lewat 
Patson Daka. Namun, Harry 
Kane membalas di  menit ke-
38. Di babak kedua, The Foxes 
sempat memimpin lagi di ke-76 
lewat James Maddison. Na-
mun, The Lilywhites menggila 
di masa injury time lewat dua 
gol  Stefan Bergwijn di menit 
ke-95 dan 97.

M a n a j e r  To t t e n h a m 
Hotspur, Antonio Conte 
memuji sikap para pemain Tot-
tenham yang pantang meny-
erah. “Saya kira kami menun-
jukkan bahwa kami tidak ingin 
menyerah. Tidak akan pernah. 
Para pemain tahu persis seperti 
apa seharusnya fi losofi  kami. 
Kami harus berjuang sampai 
akhir dan juga mencoba meraih 
hasil,” ujar Conte kepada BBC 
Match of  The Day.

Ia menilai timnya memang 
pantas menang karena  me-
miliki banyak menang. 
“(Kalau) kalah di  laga ini 

MILAN (IM) - Inter 
Milan nyaris tersingkir dari 
ajang Coppa Italia saat  ber-
temu Empoli. Gol akrobatik 
Andrea Ranocchia pada me-
nit injury time menyelamat-
kan Nerazzurri.

Dalam laga babak 16 be-
sar Coppa Italia 2021/2022 
di Stadion Giuseppe Meazza, 
Kamis (20/1) dinihari WIB 
itu, tuan rumah unggul lebih 
dulu lewat gol Alexis San-
chez pada menit ke-12.

Empoli menyamakan 
kedudukan melalui gol Nedim 
Bajrami pada menit ke-61. 
Klub berjuluk Azzurri itu bah-
kan berbalik unggul 15 menit 
kemudian setelah Ionut Radu 
mencetak gol bunuh diri.

Kedudukan 2-1 untuk 
Empoli bertahan hingga me-
masuki masa injury time. Di 
waktu genting tersebut, Inter 
Milan berhasil menyamakan 
skor dengan cara spektakuler.

Ranocchia menyambut 
bola dari Edin Dzeko den-
gan tendangan gunting yang 
merobek jala Empoli. Gol 
tersebut memaksa duel sama 
kuat 2-2, hingga laga mesti 

lanjut ke babak tambahan. 
Inter berhasil menambah 
gol di extra time berkat gol 
Stefano Sensi.

Usai laga,  Ranocchia  
mengungkapkan kegem-
biraannya karena sanggup 
menjaga asa Si Ular.  “Saya 
sangat bahagia kami bisa 
lolos ke babak selanjut-
nya, yang mana itu tujuan 
utamanya. Saya bahkan 
lebih senang lagi kare-
na mencetak gol,”  kata 
pemain yang menjabat 
kapten Inter malam itu 
dikutip dari Football Italia.

Golnya ke gawang Em-
poli merupakan yang per-
tama dicetak Ranoc-
chia musim ini. 
Bek yang baru 
b e r m a i n 
e n a m 
kali di 

s e m u a 
k o m -

pe- t i s i 

Spurs Pantang Menyerah dan MenangInter Milan Kerepotan Atasi Empoli
itu tidak benar. Kami mencip-
takan banyak peluang. Kami ti-
dak beruntung ketika kebobo-
lan. Pada akhirnya kami sangat 
bagus. Kami percaya sampai 
akhir. Kami ingin tiga poin dan 
kami pantas mendapatkannya,” 
kata eks pelatih Juventus dan 
Inter Milan itu.

Pelatih Leicester,  Bren-
dan Rodgers menyesali per-
forma  timnya pada menit-
menit terakhir. Ia menyebut 
timnya memberi Tottenham 
kemenangan.

“Kerja yang sangat bagus 
selama 93 menit. Kami menun-
jukkan ketangguhan dalam 
bertahan. Gol-gol yang kami 
ciptakan juga luar biasa. Ke-
bobolan gol penyeimbang di 
akhir pertandingan itu begitu 
mengecewakan, tapi buruk 
sekali kebobolan gol seperti 
gol kemenangan mereka. Su-
lit untuk tidak mengambil 
a p a pun dari per-

tandingan 
in i ,”  ka ta 
R o d g e r s 
kepada BT 
Sport.      vdp

Sociedad Hempaskan Atletico Madrid
SAN SEBASTIAN (IM) 

- Real Sociedad melaju ke 
perempatfinal Copa del Rey 
2021/2022, usai menyingkirkan 
Atletico Madrid lewat kemenan-
gan 2-0 di babak 16 besar. 
Dalam laga di Stadion Anoeta, 
Sociedad, Kamis (20/1) dinihari 
WIB itu, Sociedad tampil men-
dominasi atas Atletico. Gol bisa 
dilesakkan anak asuh Imanol Al-
guacil di masing-masing babak.

Los Txuri-Urdin memang 
tampil menekan sejak menit 
awal. Peluang dihadirkan di 
menit kelima, lewat sepakan 
Aritz Elustondo yang masih me-
lenceng. Atletico baru membalas 
di menit ke-15. Ancaman coba 
ditebar lewat Yannick Carrasco, 
namun sepakannya masih mem-
bentur tiang.

Sociedad membuka keung-
gulan pada menit ke-33 lewat 
Adnan Januzaj. Eks pemain 
Manchester United itu sanggup 
memanfaatkan umpan Joseba 
Zaldua. Di babak kedua, 
keunggulan Sociedad bert-
ambah. Dua menit selepas 
turun minum, Alexander 
Soerloth menggandakan 
skor, lewat gol kaki kirinya.

Unggul 2-0 membuat So-
ciedad makin dominan. Peluang 
beruntun dibuat Alexander So-
erloth, Mikel Merino dan Aihen 
Munoz di menit ke-56, namun 
belum membuahkan hasil.

Atletico sendiri kesulitan di 
babak kedua. Minim peluang 

hadirkan Zidane. Pihak klub 
yakin, Zidane bisa membuat 
tim menjadi lebih menakut-
kan. Secara pengalaman, Zi-
dane sudah cukup oke dengan 
membawa Real Madrid tiga 
kali juara Liga Champions. 
Zidane sendiri juga idolanya 
Mbappe.

Sebelumnya, dilaporkan 
Daily Telegraph, Mbappe tak 
menentang ide bertahan di 
PSG. Itu sebabnya ia bersedia 
bernegosiasi. Namun kontrak 
baru ini kemungkinan hanya 
berdurasi pendek, diyakini 
agar Mbappe tak pindah 
secara gratis dari Parc des 
Princes.

Sejauh ini, Mbappe belum 
menyetujui apapun soal per-
panjangan kontrak dengan 
PSG, namun raksasa Prancis 
itu terus berupaya sekuat 

tenaga agar sang striker 
tak pergi di musim 
panas nanti, seperti 
yang mereka laku-
kan sejak tahun lalu. 
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KYLIAN MBAPPEKYLIAN MBAPPE
Pemain PSGPemain PSG

ALEXANDER SOERLOTHALEXANDER SOERLOTH
Pemain Real Sociedad Pemain Real Sociedad 

ANDREA RANOCCHIAANDREA RANOCCHIA
Pemain Inter MilanPemain Inter Milan

2021/2022 itu siap apabila terus 
mendapat kepercayaan mengisi 
lini belakang Inter Milan.

“Saya selalu siap ketika 
dipanggil, ini adalah bagian 
dari kerja sama tim dan kami 
adalah grup yang sangat solid. 
Saya sangat senang menjadi 
bagian dari tim ini,” kata 

Ranocchia.
Inter lolos ke 

perempat  f ina l 
Coppa Italia me-
lalui perpanjan-
gan waktu untuk 
kedua  ka l inya 
secara berturut-

turut (setelah Fio-
r e n t i n a  p a d a 

2020/21).  
 vdp

STEFAN BERGWIJNSTEFAN BERGWIJN
Pemain SpursPemain Spurs

dihadirkan anak asuh Diego 
Simeone. Atletico baru panas 
di 10 menit akhir laga. Beberapa 
peluang diciptakan, namun tak 
ada yang membuahkan gol.

“Sangat senang dengan 
hasil ini. Kami tampil dengan 
baik menghadapi Atletico yang 
sangat kuat. Tapi ini belum 
apa-apa, karena perjalanan di 
kompetisi ini masih panjang. 
Tapi setidaknya kami sudah 
menunjukkan bahwa siapa pun 
bisa kami kalahkan,” kata Soer-
loth di situs klub.

Di perempatfi nal, Soceidad 
b e r - gabung dengan 
C a - d i z ,  Rea l 
Ma l - lorca, Rayo 
Va l - lecano, Real 
Betis dan Valen-
cia.   vit


