


Kutipan Undang-undang No. 19 Tahun 2002
Tentang Hak Cipta

Pasal 2
(1) Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk

mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah
suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 72
(1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan
pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling
sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh)
tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milar rupiah).

(2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual
kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak
Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling
lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta
rupiah).
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senyum mungilnya nan menggemaskan, dengan binar mata beningnya

yang berputar ke sana-kemari mempelajari hal-hal baru di sekelilingnya.

Buku ini kupersembahkan sebagai kado ulang tahun ke-2
untuk putraku tersayang Fadhiil Akbar Damar Panuluh (Damar).
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Ucapan Terima Kasih

ADA banyak pihak yang membantu saya dalam
penulisan naskah buku ini, baik langsung maupun tidak
langsung, sengaja maupun tidak sengaja, mereka sadari
maupun tidak. Tanpa peran mereka naskah buku ini
tidak akan mungkin bisa saya selesaikan. Karena itu
ijinkan saya untuk menghaturkan ucapan terima kasih
yang tak terhingga pada orang-orang luar biasa tersebut.

Rasa terima kasih paling mendalam pertama-tama
saya ucapkan kepada isteri tercinta, Ratna Dewi.
Motivasi yang tak henti-hentinya ia suntikkan
merupakan bara yang senantiasa membakar semangat
saya untuk terus menggarap naskah buku ini.
Keyakinan kuatnya bahwa saya mampu berkarya dan
layak mendapatkan yang terbaik adalah bahan bakar
yang tak pernah habis memacu semangat saya agar
terus menulis dan menulis lagi. Bersamanya, saya selalu
bersemangat mencapai hasil yang lebih baik dari hari ke
hari.

Kemudian untuk kedua buah hatiku nan tampan dan
cantik: Fadhiil Akbar Damar Panuluh dan Diandra
Prameshwari Cahyaningtyas. Kehadiran mereka, sesuai



viii | Sepak Bola Itu Lucu…

arti “damar” dan “dian”, adalah lentera penyuluh bagi
saya dalam menggapai cita-cita. Juga penyemangat di
kala motivasi sedang turun.

Ungkapan terima kasih tak kalah besar saya haturkan
pada Ibu Sumiati dan Bapak Woko Sudjarwo, kedua
orang tua saya di Sungai Bahar, Jambi, yang senantiasa
mendoakan hasil terbaik dalam setiap langkah yang saya
ambil. Plus, adik-adik terkasih: Dwin Friansi, Maulana
Tri Surya Candra, dan Januar Cahya Agung Mustawa.
Juga kepada Bapak Sukasno dan Ibu Sulastri, mertua
saya di Pemalang, bersama keluarga besar Pemalang:
Mas Ade dan keluarga, Mbak Eli, serta Dedy dan
keluarga.

Kepada teman-teman sesama eks penghuni Asrama
al-Asyhar Jogja, khususnya yang biasa mengajak
bermain sepak bola di lapangan depan Balaikota Jogja
setiap sore—Ali al-Hamidi, M. Iqbal, Tedy Yanzen,
Trei Septian, Saupa Hamzah, Aziz Nugroho, Aziz
Amin, Suroso, Gede Sukmana, Rayhan, Priyadi, dan
Remon Perdhana—saya ucapkan terima kasih.

Last but not least, terima kasih banyak kepada Anda
para pembaca sekalian yang telah sudi membaca buku
yang sangat sederhana ini. Semoga dengan
kesederhanaannya buku ini mampu menghibur Anda.
Amin.

Salam sepak bola!
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Dari Penulis

ALHAMDULILLAH, setelah sempat tertunda-tunda
sampai 6 tahun, akhirnya selesai juga naskah buku
sepak bola pertama saya ini ditulis. Saya mulai menulis
naskah ini sejak akhir tahun 2005, dan baru selesai di
penghujung 2011. Ya, kurang-lebih 6 tahun.

Kenapa begitu lama? Ada banyak alasan, dan salah
satunya adalah karena saya sempat kehilangan motivasi.
Baru separuh jalan saya sudah merasa pesimis ada
penerbit yang mau menerbitkan buku sepak bola.
Apalagi naskah yang saya susun sedemikian sederhana.
Padahal sebelumnya saya sudah terlanjur
mengemukakan kritik tentang sepinya buku-buku sepak
bola di Indonesia melalui surat pembaca di tabloid
BOLA edisi 1.631, 23 Juni 2006. Proses penulisan
naskah buku ini pun mandeg, saya asyik dengan
kesibukan lain.

Suatu hari di akhir tahun 2008, saya mengunjungi
sebuah pameran buku di gedung Mandala Bhakti
Wanitatama, Yogyakarta. Surprise! Saya melihat
beberapa buku seputar sepak bola di sana. Meskipun
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jumlahnya masih sangat sedikit, tidak lebih dari 10 judul
buku diantara ribuan buku yang dipamerkan, tapi saya
melihat ada peluang untuk menuliskan buku-buku
bertema sepak bola karena terbukti ada penerbit yang
mau menerbitkannya. Sayapun membongkar-bongkar
tumpukan arsip untuk mencari naskah buku ini.
Alhamdulillah, naskah mentah yang hanya ditulis tangan
itu masih ada.

Dengan motivasi baru, saya kembali merampungkan
naskah buku ini. Berbagai sumber dan bahan bacaan
kembali saya kumpulkan, proses penulisan saya kebut
tiap hari. Dan rasanya tak ada yang dapat melebihi
kegembiraan di dalam hati saya saat naskah buku ini
akhirnya rampung. Semoga saja hasil ‘perjuangan’ saya
ini disukai para penggemar sepak bola Indonesia. Amin.

MENULIS tentang sepak bola ternyata tak segampang
yang saya kira. Yang paling menguras tenaga, juga isi
kantong, adalah pencarian file-file data kasus yang akan
ditulis. Satu kasus saja terkadang membuat saya harus
duduk berjam-jam di depan internet, ditambah mondar-
mandir mencari majalah bekas yang relevan di toko
loak. Itu baru satu kasus. Padahal di buku ini ada
berapa kasus? Kalau dirupiahkan, jumlahnya bisa jadi
sama dengan jatah makan saya selama beberapa bulan.
Gila, bukan?
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Walau begitu saya tentap enjoy saja. Toh, saya juga
dapat manfaat. Tak terasa ilmu dan pengetahuan
tentang sepak bola yang saya miliki bertambah. Kalau
sebelumnya hanya tahu perkembangan selama satu
dasawarsa terakhir, setelah menyusun buku ini
pengetahuan jadi bertambah beberapa dasawarsa lebih
ke belakang. Selain itu teman juga bertambah karena
harus berhubungan dengan banyak pihak di sejumlah
tempat.

Tahap penyusunan naskah justru kurang begitu
menyerap stamina. Asal data-data yang dibutuhkan
lengkap, saya dapat menyusun hingga 1-2 kasus per
hari. Jadi, penyusunan naskahnya malah memakan
waktu jauh lebih pendek ketimbang pencarian data dan
referensi. Modalnya juga hanya sebatang pena dan
beberapa lembar kertas kosong. Yang membuat tidak
tahan adalah saat harus duduk terus-menerus sambil
menuliskan kata demi kata. Maklum, saya tidak punya
kursi empuk atau sekedar alas duduk yang nyaman,
apalagi sofa mewah. Yang tersedia di kamar kos mini
saya saat menulis naskah awal buku ini hanyalah lantai
semen keras yang membuat pantat panas kalau duduk
terlalu lama. Segala ketidak-nyamanan itu agak
berkurang ketika saya bisa membeli komputer sendiri
awal tahun 2008.

Untungnya pula saya termasuk orang yang tabah.
Proses penulisan buku yang memakan waktu lebih dari
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6 tahun ini saya lewati dengan sabar. Demikian juga
saat tak satupun penerbit yang saya tawari naskah buku
ini tertarik menerbitkannya. Ketika akhirnya punya
rejeki lebih, saya putuskan untuk menerbitkan sendiri
meski dengan jumlah cetakan sangat terbatas.
Mumpung momennya pas, menjelang Euro 2012.

MENGAPA saya menulis naskah buku ini?
Paling tidak ada dua alasan yang dapat dikemukakan.

Alasan pertama, pasar buku sepak bola Indonesia
sangat besar. Meskipun minat baca masyarakat
Indonesia masih terbilang rendah, tapi dengan
pendekatan tertentu paling tidak sekitar 3.000 buku
yang merupakan jumlah standar cetakan pertama di
Indonesia dapat habis terjual. Kalau tidak? Rasanya
mustahil. Jumlah 3.000 itu hanya sebesar 0,0010% saja
dari populasi Indonesia yang 230 juta jiwa lebih.
Pertanyaan pentingnya justru berapa lama buku
sebanyak 3.000 eksemplar itu bakal habis.

Alasan kedua, saya penggemar sepak bola yang
kebetulan hobi menulis. Sebagai penggemar sepak bola,
saya merasakan sendiri bagaimana susahnya
mendapatkan buku-buku tentang sepak bola. Tabloid
sepak bola memang banyak, tapi media seperti itu
sifatnya umum. Untuk pembahasan yang lebih detil dan
mendalam dibutuhkan uraian lebih panjang, juga
tampilan data-data lebih banyak. Halaman tabloid dan
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majalah terbatas sehingga laporannya juga terbatas.
Berbeda dengan buku yang halamannya tak dibatasi,
sehingga pembahasan suatu isu dapat lebih luas dan
lebih dalam lagi. Tapi entah kenapa belum banyak yang
berminat menulisnya.

Ini berbeda dengan di Eropa. Di sana buku-buku
tentang sepak bola terus-menerus diterbitkan. Mulai
dari biografi pemain—baik yang masih aktif maupun
yang sudah pensiun, kisah perjalanan suatu klub besar,
sampai hal-hal lain yang berhubungan dengan sepak
bola. Dengan demikian industri sepak bola lebih
berkembang, tak hanya terbatas pada penjualan tiket
pertandingan atau merchandise klub semata. Penggemar
jadi memiliki lebih banyak pilihan untuk mengenal klub
maupun pemain pujaannya.

Berangkat dari hal inilah saya berketetapan hati
untuk segera menyusun naskah buku sederhana ini.
Insya Allah buku-buku tentang sepak bola lainnya, tentu
saja dengan topik dan kasus berbeda, segera menyusul.

Saya memang bukan pakar sepak bola. Sekalipun
tulisan saya kerap masuk di majalah olah raga nasional,
lalu sebagian yang lain sering terpilih sebagai headline di
Kompasiana.com, saya hanyalah seorang penggemar
sepak bola biasa. Namun, walaupun tidak bisa bermain
sepak bola dengan baik, saya selalu mengikuti setiap
perkembangan dalam dunia sepak bola dengan penuh
antusiasme. Jadi, semua kisah lucu yang saya tulis dalam
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buku ini berdasarkan data-data dan fakta akurat yang
diperoleh dari berbagai sumber: koran, tabloid, televisi,
internet, dan sumber-sumber sekunder lainnya. Karena
itu, urusan validitas cerita tak perlu diragukan lagi.

Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih banyak
kepada Anda yang telah sudi membaca buku ini.
Harapan saya, semoga buku sederhana ini dapat
bermanfaat bagi para pembaca sekalian. Ya, setidaknya
dapat membuat Anda menarik sudut bibir ke atas saat
membacanya, meski sangat tipis.

Selamat membaca!

Jogja-Pemalang,
medio 2005 - Desember 2011

Eko Nurhuda
www.bungeko.com

www.bungeko.com


Sepak Bola Itu Lucu… | xv

Daftar Isi

Halaman Persembahan – v

Ucapan Terima Kasih – vii

Dari Penulis – ix

1. Undian Koin di Euro – 1

2. Waria Main Bola – 5

3. Diganjar Celana Dalam Merah – 11

4. Zidane Ditipu Presiden – 15

5. Menolak Liga Champion – 19

6. Gol Tangan Tuhan – 23

7. Kung-fu Kick King Cantona – 29

8. Siapa Mau Nonton Sepak bola Gajah? – 35

9. Pesta Gol Berbuah Skorsing – 39

10. Striker Tiga Timnas – 45

11. Suporter Bayaran – 51



xvi | Sepak Bola Itu Lucu…

12. Gol Tercepat – 55

13. “Laga” di St. James’ Park – 61

14. Hattrick Penalti Kontroversial – 65

15. Hattrick Sang Kiper – 71

16. Tidur dengan Piala – 75

17. Kaka Dilamar! – 79

18. Kaos Nyeleneh Kamerun – 83

19. Gol Anak Gawang – 87

20. Kalah Gara-gara Balon – 91

Sebuah Ajakan – 96

Sumber Referensi – 97

Tentang Penulis – 99



Sepak Bola Itu Lucu… | 1

1
Undian Koin di Euro

SEBELUM kick off, kita biasa menyaksikan wasit
melempar koin dengan disaksikan oleh kapten masing-
masing kesebelasan yang akan berlaga. Undian koin itu
memang hal rutin yang dilakukan untuk menentukan
siapa yang berhak kick off lebih dulu atau memilih sisi
lapangan yang dianggap menguntungkan. Sebelumnya
kedua kapten kesebelasan memilih salah satu sisi koin.
Wasit kemudian mengundinya dengan cara dilempar ke
udara dan ditangkap kembali. Sisi koin yang
menghadap ke atas adalah pemenang undian tersebut.

Anehnya, ternyata undian koin pernah dilakukan
untuk mengambil keputusan yang lebih besar lagi,
menentukan pemenang sebuah pertandingan semifinal!
Tidak tanggung-tanggung, pertandingan tersebut adalah
Piala Eropa.
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Sebagian dari kita mungkin kaget mendengar hal ini.
Ya, bagaimana mungkin perhelatan kejuaraan sebesar
Piala Eropa masih menggunakan cara-cara primitif
seperti itu? Bukankah Eropa merupakan kiblat sepak
bola dunia terutama dari segi manajemen dan
promosinya? Jangan-jangan cerita itu bohong.

Eit, tunggu dulu! Kisah ini memang benar-benar
pernah terjadi. Sepanjang sejarah Piala Eropa, mungkin
inilah satu-satunya partai terkonyol yang pernah
dilakukan.

Ceritanya seperti ini. Saat itu Piala Eropa memasuki
gelaran edisi ketiga setelah sebelumnya diadakan pada
tahun 1960 dan 1964. Uni Soviet yang kini telah
terbelah-belah menjadi banyak negara baru, menjadi
kampiun di gelaran pertama. Empat tahun kemudian
giliran Spanyol yang bertahta dengan menjungkirkan
juara bertahan di partai puncak.

Demi meningkatkan gengsi dan kualitas turnamen,
UFFA mengadakan beberapa perubahan. Selain
mengubah nama resmi kejuaraan dari The European
Nations Cup menjadi The European Football Championship,
format pertandingan juga direvolusi. Bila dua edisi
sebelumnya menggunakan sistem gugur dari babak
pertama hingga partai final, mulai tahun 1968 dipakai
sistem grup di babak penyisihan. Total sebanyak 31
peserta dibagi ke dalam 8 grup. Peringkat teratas tiap-
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tiap grup lolos ke babak perempat final yang memakai
sistem gugur.

Hasil laga di babak penyisihan meloloskan Uni
Soviet, Yugoslavia, Hungaria, Bulgaria, Italia, Spanyol,
Inggris dan Prancis. Memasuki babak semifinal, yang
tersisa tinggal Uni Soviet, Yugoslavia, Italia dan Inggris.
Duel para semifinalis secara kebetulan mempertemukan
tim Eropa Timur melawan Eropa Barat. Yugoslavia
versus Inggris, dan Uni Soviet ditantang Italia. Nah,
partai antara Uni Soviet melawan Italia inilah yang
kemudian melahirkan keanehan.

Masa itu dunia sepak bola belum mengenal istilah
adu penalti, silver goal apalagi golden goal. Sebuah
pertandingan hanya diselesaikan dalam pertarungan
2x45 menit dan ditambah 2x15 menit babak tambahan
bila skor di waktu normal masih imbang.

Secara mengejutkan Italia dapat menahan imbang
Uni Soviet dengan skor 0–0. Hingga babak
perpanjangan waktu skor kaca mata tetap bertahan.
Untuk menentukan pemenang partai itu dipilih cara
yang di luar akal sehat sepak bola masa kini; undian
koin! Dan Italia melanjutkan kejutannya dengan
memenangi undian koin tersebut. Italia pun melaju ke
final.

Partai final yang mempertemukan Italia dan
Yugoslavia ternyata juga berakhir imbang. Skor 1–1
bertahan hingga 120 menit pertandingan selesai.
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Menyadari undian koin yang memenangkan Italia di
semifinal adalah keputusan ‘aneh’, UEFA memilih
menggelar partai ulang. Lagi-lagi Italia tampil
mengejutkan dengan melibas Yugoslavia di partai final
ulangan dengan skor 2–0. Italiapun menjadi kampiun
Eropa yang baru.

Coba bayangkan seandainya Anda adalah orang Uni
Soviet yang hidup di tahun 1968. Bagaimana komentar
Anda menanggapi kesuksesan Gli Azzuri waktu itu?




