
   

mun, saya yakin kami bisa keluar 
dari ini dan menikmati sepak-
bola kami lagi,” pungkasnya.

Pemain asal Belanda itu men-
gungkapkan skuad Liverpool ha-
rus tetap kompak untuk mengatasi 
situasi ini. “Tetap kompak, jangan 
saling menyalahkan. Semuanya 
tahu bahwa kami bisa melakukan 
lebih baik. Maksud saya, kami 
itu bukan robot, kami sedang 
berusaha main bagus dan anda 
memang bisa menjalani masa 
sulit,” kata Van Dijk.

Van Dijk disorot karena se-
makin rapuh mengawal barisan 
belakang Liverpool. 

Itu terlihat saat Van Dijk 
menyebabkan Napoli sempat 
dapat penalti kedua di babak 
pertama. Pemain 31 tahun itu 
melanggar Victor Osimhen di 
kotak terlarang, yang kemudian 
penaltinya gagal dikonversi men-
jadi gol oleh Osimhen sendiri.

Sebelumnya, ia juga diso-
rot karena gaya bermainnya 
belakangan ini. Pemain ter-
baik Eropa musim 2018/2019 
itu diklaim sudah kehilangan 
agresivitas di lapangan.

Apakah Liverpool bisa 
mem perbaiki performa saat 
melawan Wolverhampton Wan-
derers? Patut ditunggu. vit

Dijk, memastikan sudah siap 
membawa timnya bangkit.  Van 
Dijk mengatakan Liverpool ha-
rus lebih baik lagi saat melawan 
Wolves. Hal itu agar meraih poin 
maksimal dalam laga kandang 
tersebut. “Kami akan memper-
baikinya. Itulah kepercayaan diri 
yang saya miliki,” ucap Virgil van 
Dijk, dilansir dari laman resmi 
Liverpool.

Pemain berusia 31 tahun itu 
mengatakan rekan-rekanya harus 
bahu-membahu mengembalikan 
kekuatan Liverpool yang sebena-
rnya. Tujuannya agar tidak lagi 
mengecewakan para suporter 
dan bisa bersaing di Liga Inggris 
ataupun Liga Champions.

“Kami saling membutuhkan. 
Kami harus tetap bersatu dan 
tidak hanya kami sebagai pemain 
tetapi seluruh elemen tim. Jelas, 
kami telah melalui itu semua dan 
itulah pesannya,” ujarnya.

Van Dijk menegaskan selu-
ruh pemain menaruh kepercay-
aan penuh kepada sang manajer. 
Sebab,  Klopp pastinya men-
getahui apa yang dibutuhkan 
Liverpool agar tidak mengulangi 
kekalahan dari Napoli. “Ter-
kadang kami dapat mengalami 
masa yang buruk dan saat ini 
kami berada di dalamnya. Na-

membuat kami bisa mendapat-
kan kepercayaan dari para 
fans,” kata Klopp di situs klub.

Ambisi itu sebenarnya didu-
kung penuh dengan catatan per-
temuan kedua tim. Dari tiga 
pertemuan terakhir kedua tim di 
Liga Inggris, Liverpool mampu 
menang tiga kali. Bahkan dua di 
antaranya berakhir nirkebobolan. 

Di pertemuan terakhir, pada 
22 Mei 2022 silam, Liverpool pun 
berhasil menang 3-1 atas Wolves. 
Praktis, The Reds masih cukup 
diunggulkan. Apalagi, mereka 
bakal berlaga di Stadion Anfi eld, 
yang dikenal menyeramkan

Menang atas Wolves memang 
menjadi pertaruhan  bagi Klopp.  
Yang harus disadari Klopp keka-
lahan timnya diperparah dengan 
blunder-blunder yang dilakukan 
pemain belakang plus bolongnya 
lini tengah. Hasil ini lantas mem-
buat Klopp mulai disorot terkait 
kutukannya tersebut.

Jika di awal musim saja sudah 
begini, maka bukan tak mungkin 
bisa lebih parah lagi ke depannya. 
Posisi Klopp pun jadi taruhannya 
karena dia bisa saja bernasib 
seperti kompatriotnya, Thomas 
Tuchel, yang dipecat Chelsea 
karena performa buruk tim.

 Bek Liverpool, Virgil van 

LIVERPOOL (IM) –  Liv-
erpool akan menghadapi Wolver-
hampton Wanderers (Wolves) 
pada lanjutan Liga Inggris yang 
berlangsung di Anfi eld Stadium, 
Sabtu (10/9) malam WIB

Jelang laga tersebut, Liv-
erpool dalam suasana kurang 
menggembirakan. Pasukan Juer-
gen Klopp itu baru saja dihajar 
1-4 oleh Napoli di laga perdana 
Liga Champions 2022-2023.

Hasil itu merupakan kekala-
han kedua Liverpool di musim 
ini. Sebelumnya, The Reds sem-
pat terluka usai dihajar Manches-
ter United 1-2 pada pekan ketiga 
Liga Inggris 2022-2023 silam. 
Sejauh ini performa Liverpool 
memang menuai sorotan publik. 
Sebab, The Reds yang tampil ga-
har musim lalu harus terdampar 
di peringkat ketujuh klasemen 
Liga Inggris 2022-2023.

Dari enam pertandingan, 
Liverpool hanya mengumpulkan 

9 poin, dari dua kemenangan. 
Sementara tiga lainnya berakhri 
imbang serta satu kekalahan. 

Kondisi itu memang jauh 
lebih baik ketimbang Wolves. 
Untuk diketahui, Wolves sendiri 
berada di peringkat ke-14 dengan 
enam poin, dari satu kemenangan, 
tiga imbang, dan dua kekalahan.

Akan tetapi, Liverpool me-
megang gengsi sebagai salah 
satu tim besar di Inggris den-
gan prestasi mentereng. Tak 
ayal, Klopp memastikan laga 
kontra Wolves akan jadi titik 
balik mereka meraup tiga poin.

“Saya akui memang kami 
dalam situasi kurang bagus. 
Tapi kami melihat semua itu 
dengan positif.  Setelah keka-
lahan dari Napoli, saya sudah 
melakukan evaluasi dan se-
luruh pemain menyadari apa 
yang harus dilakukan. Melawan  
Wolves kami dituntut menang. 
Hanya kemenanganlah yang 
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Ludogorets Beri Roma Kekalahan

Dari tiga pertemuan terakhir kedua tim 
di Liga Inggris, Liverpool mampu menang 
tiga kali. Bahkan dua di antaranya berakhir 
tanpa kebobolan. 

Juergen Klopp Juergen Klopp 
dan Virgil van Dijk dan Virgil van Dijk 

mulai disorot terkait mulai disorot terkait 
penurunan performa penurunan performa 

Liverpool.Liverpool.

RAZGRAD  (IM) - AS 
Roma membuka laga Liga Eu-
ropa 2022/2023 dengan hasil bu-
ruk. Skuad asuhan Jose Mourinho 
itu langsung tumbang 1-2 di tan-
gan wakil Bulgaria, Ludogorets 
Razgrad. Laga matchday pertama 
Grup C Liga Europa digelar di 
Ludogorets Arena, Jumat (9/9) 
dinihari WIB.

AS Roma membuka peluang 
pada menit ke-12. Bola sepakan 
Lorenzo Pellegrini dari luar kotak 
penalti bisa ditepis kiper Ludo-
gorets, Sergio Padt. Pellegrini 
kembali mengancam pada me-
nit ke-35. Bola tembakan kaki 
kanannya di kotak penalti dapat 
dibendung lagi oleh Padt.

Roma terus menekan per-
tahanan tim tuan rumah sebe-
lum turun minum, tapi upaya 
mereka belum membuahkan 
hasil. Tidak ada gol di babak 
pertama.

Memasuki babak kedua, 
Ludogorets mulai bermain me-
nyerang. Gol pun tercipta pada 
menit ke-74. Cauly Olivier Sou-
za membobol gawang Roma 
lewat bola tembakan kaki kiri di 
kotak penalti, memanfaatkan 
assist Jakub Piotrowski. 

R o m a  m e n y a m a k a n 
kedudukan pada menit ke-
87. Bola tandukan Eidor 
Shomurodov dari 
c ros s ing  Pe l -
legrini sukses 
menggetarkan 
jala Ludog-
orets.

Ludog-
orets kem-
bali unggul 

Liverpool Dituntut Menang Atas WolvesLiverpool Dituntut Menang Atas Wolves

BARCELONA (IM) –  
Persaingan di posisi bek kiri 
Barcelona semakin ketat. Jordi 
Alba pun harus rela menerima 
peran sebagai pemain cadangan 
di musim 2022/2023.  Pemain 
internasional Spanyol itu sedang 
menjalani musim kesebelas 
bersama Barca. Selama ini Alba 
nyaris tidak tergantikan di lini 
pertahanan dan sudah membuat 
lebih dari 400 penampilan den-
gan sumbangan 25 gol plus 94 
assist di semua kompetisi.

Alba menjadi  bagian 
dari skuad Barcelona yang 
memenangi treble keduanya 
pada 2014/2015. Secara kes-
eluruhan pesepakbola berusia 
33 tahun itu sudah memenangi 
total 15 trofi  juara, di antaranya 
lima gelar LaLiga dan Copa del 
Rey, serta satu Liga Champions.

Namun, peruntungan Alba 
agaknya berbeda di musim 
ini. Alba mulai akrab dengan 
bangku cadangan usai baru 
dimainkan sebagai starter dua 
kali dalam lima pertandingan 
pertama Barca.

Kedatangan Marcos Alon-
so di bursa musim panas ini 
diyakini akan kian mengikis 
kesempatan bermain Alba. 
Meski demikian, Alba menolak 

LONDON (IM) - Son 
Heung-min lagi seret gol di 
awal musim ini. Tapi, bintang 
Tottenham Hotspur itu yakin 
bisa segera tajam lagi.

Sebenarnya Son diandal-
kan lagi oleh Antonio Conte 
selaku manajer Spurs di lini 
serang bareng Harry Kane 
dan Dejan Kulusevski. Spurs 
memang belum terkalahkan 
di Liga Inggris dan berada di 
posisi ketiga klasemen.

Tapi, di balik laju bagus 
Spurs tersebut, ada kekha-
watiran soal Son yang belum 
mencetak gol sama sekali di tu-
juh pertandingan, enam di liga 
dan satu di Liga Champions.

Padahal Son selalu dipas-
ang sebagai starter dan punya 
banyak peluang. Tapi, kombi-
nasi VAR dan mistar serta tiang 
gawang selalu menghalangi Son 
untuk bikin gol. Wajar jika Son 
disorot karena performanya 
ini dan Spurs tidak bisa melulu 
mengandalkan Harry Kane se-
bagai pencetak gol.

“Kondisi ini akan mem-
buat saya lebih kuat. Saya 
melihat performa saya bisa 
lebih baik karena masih ada 

ruang untuk itu. Baik seb-
agai tim maupun invidividu. 
Yang terpenting adalah kami 
tampil bagus sebagai tim. 
Saya akan melakukan apapun 
untuk tim,” ujar Son seperti 
dikutip Daily Mail.

Son Heung-min sendiri 
sempat menjalani periode 
seret gol musim lalu. Tapi, to-
tal 12 gol dari 10 pertandingan 
terakhir bersama Tottenham 
membuatnya bisa menya-
mai Salah sebagai top 
scorer Liga Inggris 
dengan 23 gol.

M o h a m e d 
Salah pun demiki-
an karena musim 
ini baru bikin dua 
gol dari enam laga. 
“Jujur, saya akan lebih kha-
watir jika tidak bisa bikin 
peluang, tapi nyatanya 
saya masih bisa. Me-
mang kadang cuma 
tidak beruntung di 
beberapa laga. Lalu 
ada juga finishing 
yang buruk. Saya 
kadang merasa 
frustrasi betul ketika 
punya peluang emas 

Alba Mulai Terpinggirkan di BarcaSon Heung-min Lagi Seret Gol
mengeluhkan situasinya dan 
siap membantu Barcelona den-
gan cara yang lain jika memang 
tidak dipilih untuk bermain.

“Saya  tidak harus mem-
buktikan diriku. Saya sudah 
berada di klub dalam waktu 
yang lama. Saya juga sudah 
menjalani banyak momen 
ketika tidak bermain dan se-
lalu berusaha untuk bermain, 
dan bersikap sebaik mungkin. 
Sekarang saya memang tidak 
mendapatkan banyak waktu 
bermain, lebih banyak berada 
di bangku cadangan ketimbang 
bermain, tapi saya berusaha 
mendorong tim sebisa mung-
kin,” kata Alba dikutip SPORT.

Alba bertekad untuk tetap 
memberikan yang terbaik untuk 
tim. “Saya  sudah bermain dalam 
waktu yang lama dan atmos-
fernya memang luar biasa. Ketika 
harus bermain seperti kemarin, 
membantu tim, saya tidak pernah 
mengeluh. Kuharap bisa memain-
kan banyak pertandingan, bisa 
b e r m a i n bagus, berusaha 
m e m - bantu para pe-
m a i n yang lebih 
muda agar semain 
baik,” i m b u h 
Alba. vdp

Casemiro Sial Saat Jadi Starter
MANCHESTER (IM) 

- Manchester United (MU) 
harus mengakui kehebatan Real 
Sociedad pada laga perdana 
Grup E Liga Europa musim 
ini. MU menelan pil pahit, kalah 
0-1 yang tersaji di Stadion Old 
Trafford, Jumat (9/9) dinihari 
WIB. Sebelum laga, ada mo-
men mengheningkan cipta un-
tuk mengenang Ratu Elizabeth 
II yang meninggal dunia.

Pada babak pertama, kedua 
tim ketat di lini tengah, ada gol 
Cristiano Ronaldo yang dianulir 
karena sang pemain offside.  Ti-
dak ada gol di babak ini. Di ba-
bak kedua, Brais Mendez bawa 
Real Sociedad unggul 1-0 lewat 
sepakan penalti di menit ke-59 
menyusul handsball Lisandro 
Martinez. Manchester United 
gagal samakan kedudukan 
sampai laga tuntas.

Yang disorot dalam laga 
itu tentulah Casemiro. Ia 
benar-benar bernasib 
sial dalam laga per-
dananya menjadi 
starter di Manchester 
United. Gelandang 
asal Brasil itu kena 
nutmeg lawan.

Casemiro diboy-
ong Man United 
pada Agustus 2022 
dari Real Madrid. 
Dia sudah menjalani 
tiga laga di Liga Ing-
gris, namun semuanya seb-
agai pengganti. ]Nasib sial 
Casemiro sudah ada sejak 
babak pertama. Pemain 
berusia 30 tahun itu kena 

JORDI ALBAJORDI ALBA
Pemain BarcelonaPemain Barcelona

CASEMIROCASEMIRO
Pemain MUPemain MU

SON HEUNG-MINSON HEUNG-MIN
Pemain Tottenham HotspurPemain Tottenham Hotspur

satu menit berselang. Bola um-
pan silang Rick berhasil disam-
bar Nonato ke dalam gawang 
dengan kaki kanannya.

Roma berusaha mengejar 
ketertinggalan di sisa waktu 
yang ada, namun tak ada gol 
yang tercipta. Laga tuntas untuk 
kemenangan Ludogorets 2-1.

Sementara di Grup A,  Ar-
senal berhasil mengalahkan tuan 
rumah FC Zurich dengan skor 
2-1, di AFG Arena. Meriam 
London mengancam duluan 
di menit kedua lewat sundulan 
Kieran Tierney, yang mampu 
dibendung kiper Yanick Brech-
er. Lewat serangan balik. Arse-
nal mampu memanfaatkannya 
dengan baik untuk memimpin 
1-0 lewat gol Marquinhos di 
menit ke-16. Namun Zurich 
mampu membalas lewat ten-
dangan penalti Mirlind Kryeziu.

Arsenal berhasil kembali 
memimpin di babak kedua, yang 

tepatnya pada menit 
ke-62. Marquinhos 

mengirim umpan 
silang ke tiang 
jauh dan di sana 
ada  Nke t i ah 
yang menyam-

bar bola dengan 
sundulan. vit 

tapi tidak bisa bikin gol. Saya 
tidak khawatir, malah cuma bisa 
tertawa, karena tim, staf, dan fans 
membantu s a y a , ” 
k a t a Son. 
vit

CAULY OLIVIER SOUZACAULY OLIVIER SOUZA
Pemain Ludogorets RazgradPemain Ludogorets Razgrad

nutmeg Aihen Munoz.
Manajer Erik ten Hag, sem-

pat mengatakan alasannya masih 
belum memberikan Casemiro 
starter di laga sebelumnya. Hal 
itu dikarenakan Casemiro masih 
butuh adaptasi. “Dia pemain 
baru di tim ini, dia harus ber-
adaptasi dulu. Dia harus terbiasa 
dengan cara bermain sepakbola 
saya. Lain sisi, Scott McTominay 
sedang bermain bagus,”   kata 
Ten Hag kepada BBC.

MU untuk sementara 
duduk di posisi ketiga Grup 
E, di bawah Real Sociedad 
dan Sheriff. Omonia 

ada di dasar 
k a r e n a 
selisih gol 
lebih buruk 
da r i  T he 
Red Devils. 
vdp


