
        

Manajer MU Erik ten Hag 
memujinya, tapi juga turut me-
minta CR7 untuk  konsisten. Ia 
memang sempat puasa cetak 
gol. tepatnya selama enam laga  
“Sudah jelas, itu adalah per-
forma luar biasa dari seorang 
pemain. Selamat Cristiano, saya 
senang dengannya,” jelas Ten 
Hag seperti dilansir dari BBC.

Ronaldo sebelumnya su-
dah bikin gol di Liga Europa 
kala laga kontra Sheriff. Ron-
aldo membukukan gol dari titik 
putih. “Ini adalah gol pertama 
dia di Liga Inggris, jadi ini akan 
memberinya kepercayaan lagi 
untuk bikin gol di pekan-pekan 
selanjutnya,”  kata Ten Hag.

Bagi Ronaldo gol itu tentu 
menjadi bukti bahwa dirinya 
masih bisa memberikan kontri-
busi bagi tim. “Saya tetap sep-
erti sebelumnya, ingin selalu 

mencetak gol. 
Saya memang 
sempat tidak 
me lakukan-
nya di sejumlah 

laga, tetapi ke-
sem-

p a -
t a n 
i t u 

tetap 
se- l a l u 
ada. D a n 
m e - m a n g 
s a y a a k a n 
s e l a l u b e r -
j u a n g u n -
t u k 
mecetak 
g o l , ” 
tandas-
nya di si- t u s 
klub.  vdp

haya, kami mencetak gol, gol 
yang indah. Lalu kebobolan 
di detik terakhir babak per-
tama. Jelas kami membuat 
kesalahan, serangan balik itu 
(gol kedua Arsenal). Itulah 
situasi kami, memasuki turun 
minum mengetahui kami ber-
main bagus, mengecualikan 
hasilnya. Kebobolan tiga gol, 
itu sungguh tidak ada kaitan-
nya dengan permainan. Kami 
harus memenangi duel-duel,” 
ungkapnya kepada BBC.

Bek Liverpool Virgil van 
Dijk mengakui kepercayaan 
diri  timnya terkikis menyusul 
rangkaian hasil-hasil yang kurang 
memuaskan. Ia berharap Liver-
pool bisa segera bangkit.

“Kepercayaan diri jelas 
adalah sesuatu yang berperan. 
Kami semua manusia dan 
kadang Anda butuh sedikit 
kepercayaan diri dalam mo-
men tertentu dan juga jika 
kepercayaan diri Anda tidak 
tinggi itu tidak membantu 
dalam situasi tertentu. Kami 
harus kerja keras. Itulah satu-
satunya yang harus dilakukan 
dan satu-satunya cara untuk 
maju,”  ujar Van Dijk di situs 
resmi klub.   vit

dikutip dari Mirror.
Bukayo Saka mengaku, 

timnya semakin memperli-
hatkan kematangan. Tapi ia 
berharap seluruh pemian tidak 
cepat puas diri. “Kami menang 
melawan tim yang kuat. Kami 
sanggup memberikan sesuatu 
yang luar biasa. Ini menunjuk-
kan kami kian matang dan 
solid. Tapi  perjuangan masih 
panjang, butuh konsistensi,” 
ujarnya di situs klub.

Di pihak Liverpool, mana-
jer Juergen Klopp menilai 
secara permainan kedua tim 
bertarung seimbang. Liverpool 
sebenarnya tampil  bagus di 
babak pertama. Namun se-
rangan mereka mengendur 
sejak Luis Diaz ditarik keluar 
karena cedera dan digantikan 
oleh Roberto Firmino.

Keluarnya Diaz bikin in-
tensitas Liverpool menurun 
dan mereka kehilangan kecepa-
tan di depan. Lima dari delapan 
tembakan Liverpool dicatatkan 
di babak pertama, sementara 
dua dari tiga peluang on target 
juga diciptakan di periode 
tersebut.

“Kami menciptakan pelu-
ang, sempat sangat berba-

“Kami mulai kehilangan 
beberapa duel dan kami harus 
bertahan di lapangan, kami 
tidak bisa meninggalkan babak 
pertama dengan situasi seperti 
itu (1-1). Beberapa tahun tera-
khir ada keraguan pada tim ini, 
namun kami membuktikannya. 
Di babak kedua misalnya, kami 
bisa lebih baik dan memenangi 
bola,”  ujarnya.

Lebih jauh Arteta menilai 
kemenangan atas Liverpool 
sangat penting untuk me-
ningkatkan kepercayaan diri 
anak asuhannya. Hal ini juga 
menunjukkan level permainan 
Arsenal saat ini.

Meski demikian, Arteta 
menegaskan bersaing dengan 
Manchester City tetap jadi hal 
yang tak mudah. The Citizens 
sudah menunjukkan konsisten-
si untuk terus memburu gelar 
dalam lima tahun terakhir.

Sesuatu yang masih harus 
dibuktikan oleh Arsenal. Mer-
eka terakhir kali menjuarai Liga 
Inggris adalah pada musim 
2003/2004. “Mereka (Man 
City) sangat kuat, mereka 
telah melakukannya selama 
lima tahun dan kami belum 
melakukannya,” ujar Arteta 

LONDON (IM) - Arse-
nal sedang dalam performa oke 
di Liga Inggris. Terbaru mereka 
melibas  Liverpool, 3-2, dalam 
big match Liga Inggris ber-
langsung di Emirates Stadium, 
Minggu (9/10) malam WIB.

Balas-balasan gol terjadi. 
Arsenal bikin gol duluan lewat 
Gabriel Martinelli lalu disamakan 
Darwin Nunez. Kemudian tuan 
rumah mempin lagi lewat Bu-
kayo Saka, disamakan Liverpool 
dengan Roberto Firmino. Na-
mun penalti Bukayo Saka men-
gunci kemenangan tuan rumah.

Laga berjalan ketat dengan 
tensi tinggi. Kedua tim sama-
sama melakukan 11 pelanggaran. 
Liverpool memang lebih ung-
gul penguasaan bola 56 persen 
berbanding 44 persen.  Namun 
Arsenal mampu lebih menekan 

dengan tujuh tembakan ke ga-
wang berbanding tiga.

Manajer Arsenal, Mikel Ar-
teta puas dengan para pemain-
nya. Menurutnya, bolehlah 
para pemain Arsenal masih 
muda-muda tapi di awal musim 
ini sudah lebih dewasa.

“Para pemain menghadapi 
laga ini dengan kedewasaan 
dan ketenangan. Liverpool 
sempat memberi ancaman, 
tapi kami memiliki karakter 
yang tidak bisa dipatahkan,” 
ujar Arteta  dilansir dari BBC.

Arsenal sempat dibuat 
kerepotan dengan permainan 
cepat dan duel-duel dari para 
pemain Liverpool. Akan tetapi, 
tuntutan Arteta untuk bisa 
unggul di babak pertama mam-
pu dijawab Martin Odegaard 
dan kawan-kawan.
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Roma Menang Tapi Dybala Cedera

“Para pemain menghadapi laga ini dengan 
kedewasaan dan ketenangan. Liverpool 
sempat memberi ancaman, tapi kami 
memiliki karakter yang tidak bisa dipatah-
kan,” ujar Mikel Arteta. 

ROMA (IM) - AS Roma 
memetik kemenangan tipis atas 
Lecce. Bermain di Olimpico, 
Senin (10/10) dinihari WIB 
dalam lanjutan Liga Italia, Gial-
lorossi memang 2-1. Hanya 
saja kemenangan ini ditandai 
dengan cedera Paulo Dybala.

Saat pertandingan baru 
berjalan enam menit, saat 
tuan rumah memimpin. Um-
pan silang Lorenzo Pellegrini 
ditanduk Chris Smalling, dari 
situasi sepak pojok. Small-
ing punya peluang lain pada 
menit kesembilan, di mana 
peluangnya cuma meluncur 
di atas mistar gawang.

Lecce kehilangan Morten 
Hjulmand pada menit ke-22, 
yang dikartu merah wasit akibat 
pelanggaran terhadap Andrea 
Belotti. Keputusan diambil 
lewat campur tangan Video 
Assistant Referee (VAR)

Namun Lecce sanggup me-
nyamakan skor pada menit 
ke-39, saat tembakan Ga-
briel Strefezza tak bisa 
diblok oleh pertahan-
an Roma. Babak per-
tama berakhir. Tapi 
Roma mendapatkan 
penalti pada menit 
pertama setelah 
restart. Kristof-
fer Askildsen 
melanggar Tam-
my Abraham dan Dybala 
sukses menceploskan penalti 
tersebut.

Terkait cedera Dy-
bala,  pelatih Roma Jose 

Arsenal Sukses Benamkan LiverpoolArsenal Sukses Benamkan Liverpool

MANCHESTER (IM)- 
Performa gemilang Erling 
Haaland bersama Manches-
ter City terus menuai pujian. 
Striker Norwegia itu sukses 
mementahkan prediksi banyak 
pengamat. Sebagai  rekrutan 
baru City, ia tampil menggila 
sejauh ini. Penyerang 22 tahun 
itu langsung bikin 20 gol dari 
13 penampilannya.

Yang terbaru, Haaland 
melesakkan satu gol saat City 
menggulung Southampton. 
Itu menjadi golnya yang ke-
15 di Liga Inggris, terbanyak 
ketimbang pemain lain. Taji 
Haaland sebelumnya sudah 
terlihat sejak di Borussia Dort-
mund. Ia bisa membuay 86 gol 
dari 89 laga.

Saat  gabung City, Erling 
Haaland sempat dinilai bakal 
kesulitan. Namun performanya 
sejauh ini membuktikan banyak 
para pundit keliru mempre-
diksinya.

“Tidak ada yang tahu apa 
yang akan dia lakukan. Saya 
orang yang berani mengatakan 
dia melakukan yang berbeda. Tak 
ada sebelumnya yang begitu. Ini 
benar-benar gila. Ini seperti pe-

main Sunday League yang terlalu 
tua, dan dia melakukannya di 
Premier League. Orang-orang 
bilang dia hanya bisa melakukan-
nya di Jerman,” kata Rio Ferdi-
nand, pundit BT Sport, dikutip 
Daily Mail.

Senada dengan Ferdinand, 
Joleon Lescott juga keliru 
memprediksi Haaland. Ketaja-
man pemain yang disebut-se-
but mirip robot itu begitu luar 
biasa. “Saya memang berpikir 
akan ada masa transisi, tetapi 
itu tidak terjadi. Variasi gol dan 
cara dia bermain begitu sem-
purna untuknya,” kata Lescott, 
yang juga eks bek Man City.

Haaland Bungkam Prediksi Pengamat

Pedri Menangkan Barca Atas Celta
BARCELONA (IM) - 

Barcelona mampu mengalah-
kan Celta Vigo 1-0 lewat gol 
tunggal Pedri. Kemenangan 
ini membawa El Barca ke 
puncak klasemen Liga Spa-
nyol menyalip Real Madrid.

El Barca menjamu Celta 
Vigo di Camp Nou pada 
laga lanjutan LaLiga, Senin 
(10/10) dinihari WIB. Gol 
Pedri  terjadi pada menit 
ke-17. Pasukan Xavi Her-
nandez mendominasi laga 
sepanjang 90 menit. Na-
mun, buruknya penyelesain 
akhir bikin mereka gagal 
mencetak gol tambahan.

Blaugrana meraih 22 poin 
torehan yang sama dengan 
Real Madrid di posisi 
kedua. Barcelona berhak 
berada di posisi yang 
lebih baik karena unggul 
selisih gol. Sementara, 
Celta di posisi ke-
10 dengan 10 
poin.

X a v i 
bersyukur den-
gan kemenangan itu, wa-
lau tampak  kurang puas 
dengan performa anak 
asuhannya.  Blaugrana 
sebenarnya tampil 
dominan dengan 58 
persen penguasaan 
bola dibanding 42 
persen milik Celta. 
Meski demikian, 
mereka tak cukup 
efektif  di depan ga-
wang.

“Penting 

Mourinho menyebut tanda-
tandanya sangat buruk. Cedera 
itu  terjadi sesaat setelah mengek-
sekusi penalti pada menit ke-48, 
Dybala tiba-tiba memegangi kaki 
kirinya dan terpincang-pincang. 
Penyerang 28 tahun itu langsung 
ditarik keluar dan digantikan 
Nemanja Matic.

Cedera ini juga diyakini 
membuat kans Dybala ke Piala 
Dunia 2022 di Qatar pada No-
vember-Desember mendatang 
jadi diragukan. “Saya bisa bilang 
buruk, tapi rasanya sangat-sangat 
buruk. Saya memang bukan 
dokter, tapi menurut pengala-
man saya, dan setelah bicara 

dengan Paulo, 
kemungkinan 
kami tidak akan 
melihatnya lagi 
tahun ini,” kata 
Mourinho di-

kutip Football 
Italia.  vit

LIVERPOOL (IM) - 
Cristiano Ronaldo kini sudah 
mencetak 700 gol di level klub. 
terbaru, ia menyumbang satu 
gol saat Manchester United  
(MU) menang 2-1 atas Ever-
ton di Goodison Park dalam 
lanjutan Premier League, Senin 
(10/10) dinihari WIB.

Penyerang asal Portugal itu 
menjadi penentu kemenangan 
MU lewat golnya pada menit ke-
44. Ronaldo mencetak gol usai 
menerima umpan dari Casemiro. 
Ronaldo kemudian menaklukkan 
Jordan Pickford dengan tendan-
gan kaki kirinya. Gol dengan kaki 
kiri terbilang cukup ‘langka’ untuk 
Ronaldo. Sebagian besar golnya 
di level klub diciptakan dengan 
kaki kanan dengan persentase 
mencapai 65%.

Ronaldo menciptakan gol-
golnya mayoritas dari dalam 
kotak penalti (473 gol). Semen-
tara persentase gol sundulan 
Ronaldo hanya 16%.

Dengan golnya ke gawang 
Everton, Ronaldo berarti su-
dah mencetak 103 gol di Pre-
mier League. Angka tersebut 
melewati catatannya di 
Serie A (81 gol), tapi kalah 
jauh dari rekornya di 
LaLiga (311 gol)

Ronaldo Sudah Mencetak 700 Gol

CRISTIANO RONALDOCRISTIANO RONALDO
Pemain MUPemain MU

juga untuk menang ketika 
Anda tidak bermain bagus. Ini 
adalah kemenangan yang tidak 
mengenakan. Kami menang, 
tetapi kami perlu banyak me-
ningkatkan diri”, ujar Xavi di 
situs klub.

Hanya saja, ada yang diso-
rot dari performa  Barca. Lini 
pertahanan mudah tertembus 
serangan tim tamu. Barcelona 
terbantu ketangguhan Marc-An-
dre ter Stegen di bawah mistar.

Sementara Pedri men-
gaku bersyukur bisa 
memenangkan laga 
yang terbilang sulit 

ini. “Laga memang 
tidak mudah 

bagi kami. 
Selain tim 
l a w a n 
yang  ber-
main ba-
gus, kami 
juga tidak 
t a m p i l 

d e n g a n 
p e r f o r m a 
terbaik. Tapi 
tentu pela-
t ih  akan 
melakukan 
eva luas i 
dan kami 
b a k a l 

t a m p i l l eb ih 
baik lagi,” ka t a 
Pedri di si- t u s 
klub.  vit

Bisa dikatakan Haaland 
merupakan perjudian sukses 
bagi City. Maka sangat diharap-
kan ia menjadi pemain yang 
selalu memberikan kemenangan 
bagi City di setiap kompetisi 
yang merela ikuti.

Tapi City harus berjuang, 
tidaknya hanya di Liga Inggris, 
tetapi juga di Piala FA dan  Liga 
Champions. Haaland tentu 
dituntut untuk menjadi pem-
beda di tim. Apalagi lagi Pep 
Guardiola masih punya ‘utang’ 
bersama City karena belum 
memberikan trofi  Liga Champi-
ons. Tentu saja Giardiola sangat 
berharap pada Haaland.  vdp

ERLING HAALANDERLING HAALAND
Pemain Man.CityPemain Man.CityPEDRIPEDRI

Pemain BarcelonaPemain Barcelona

PAULO DYBALAPAULO DYBALA
Pemain AS RomaPemain AS Roma

Pemain Arsenal menge-Pemain Arsenal menge-
lukan Bukayo Saka lukan Bukayo Saka 

(kedua dari kanan) yang (kedua dari kanan) yang 
mencetak gol ke gawang mencetak gol ke gawang 

Liverpool.Liverpool.


