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PENGANTAR
Alhamdulillah akhirnya buku United Trivipedia
ini dapat selesai ditulis. Proses pembuatan buku
ini memakan waktu yang cukup lama, yakni
sekitar lima tahun. Sebenarnya keinginan untuk
membuat sebuah buku yang berisi tentang trivia
atau pertanyaan seputar Manchester United sudah
lama saya rencanakan, yakni sejak tahun 2012.
Dalam proses awalnya, saya sudah menyiapkan
dan menyelesaikan draft naskah buku tersebut
dalam bentuk pertanyaan pilihan ganda.
Namun dengan sejumlah pertimbangan yang ada
saat itu, saya merasa waktunya belum cukup pas
untuk merilisnya sehingga akhirnya saya memilih
untuk fokus menyelesaikan menulis buku-buku
saya lainnya terlebih dahulu. Menjelang akhir
tahun 2017 ini baru saya memutuskan bahwa
tibalah saatnya untuk menyelesaikan buku yang
sudah tertunda selama bertahun-tahun tersebut.
Buku United Trivipedia ini merupakan buku
kedua saya yang membahas tentang Manchester
United setelah sebelumnya saya menulis buku
UNITED : Catatan Seorang Fans Manchester
United yang Alhamdulillah mendapat respons
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sangat positif dan kini bukunya sudah dimiliki di
hampir seluruh Indonesia. Terima kasih!
Saya sengaja menulis buku United Trivipedia ini
berbeda dengan konsep awalnya yakni tidak lagi
dalam bentuk pilihan ganda melainkan trivia,
dimana pada setiap soalnya saya berusaha
memberikan informasi dan pengetahuan terkait
Manchester United baru kemudian disusul
pertanyaan berikut jawabannya.
Harapan saya semoga buku United Trivipedia ini
bermanfaat bagi pembacanya, khususnya fans
Manchester United yang hendak mengisi waktu
dengan hal positif atau mungkin sebagai teman
perjalanan yang menyenangkan karena selain
menjawab pertanyaan yang diajukan, pembaca
juga mendapatkan informasi dan pengetahuan
sejarah tentang Manchester United.
Akhir kata, selamat membaca dan menikmati
buku ini. Salam Glory Glory Man United!!!

Andi Istiabudi
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Dua orang legenda yang juga mantan kapten
United ini ditugaskan oleh FA untuk membawa
trofi liga Inggris sebelum diserahkan langsung
kepada United selaku juara musim 2012/2013 di
stadion Old Trafford pada 12 Mei 2013. Kedua
legenda tersebut merupakan pemain yang sama
yang mengangkat trofi tersebut ketika United
juara 20 tahun sebelumnya. Siapakah mereka?
Jawaban :
Bryan Robson dan Steve Bruce
Malmo FF, Ajax Amsterdam, Juventus, Inter
Milan, Barcelona, AC Milan dan Paris SaintGermain adalah klub-klub yang pernah dibela
pemain ini sebelum bergabung dengan United.
Jose Mourinho konon sejak awal ditunjuk
menjadi manajer United langsung menginginkan
pemain ini menjadi bagian dari skuad United.
Gol cantiknya ke gawang timnas Inggris
membuatnya meraih penghargaan FIFA Puskas
Award 2013. Siapakah pemain tersebut?
Jawaban :
Zlatan Ibrahimovic

5

United pertama kali menjuarai piala Champions
tahun 1968 saat mengalahkan Benfica 4-1 di
partai final. Gol United saat itu dicetak oleh
Bobby Charlton, George Best dan Brian Kidd.
Apakah nama stadion tempat laga tersebut
berlangsung?
Jawaban :
Stadion Wembley, London (Inggris)
Salah satu momen aksi David Beckham paling
terkenal dan tidak terlupakan selama membela
United adalah ketika dirinya mencetak sebuah
gol spektakuler dari tengah lapangan pada 17
Agustus 1996. Bertanding melawan klub apakah
United saat itu?
Jawaban :
Wimbledon
Kesuksesan United juara liga Champions 2008
dilanjutkan dengan menjuarai Piala Dunia Antar
Klub FIFA 2008 yang berlangsung di Yokohama,
Jepang. Dalam partai final, United menang tipis
1-0 atas klub asal Ekuador, LDU Quito. Siapakah
pencetak gol tunggal United dalam pertandingan
tersebut?
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Jawaban :
Wayne Rooney
Meskipun dikenal sebagai pecandu alkohol dan
gemar berpesta mewah, George Best masih
dianggap sebagai salah satu pesepakbola terbaik
dunia tahun 1960-an. Best turut menyumbangkan
sebuah gol dari empat gol United ke gawang
Benfica yang akhirnya mengantarkan United
menjuarai piala Champions 1968. Penampilan
yang luar biasa tersebut membuatnya menerima
penghargaan Ballon d’Or 1968. Berapa kali Best
tampil membela Irlandia Utara dalam ajang Piala
Dunia?
Jawaban :
George Best tidak pernah tampil di Piala Dunia
Sir Alex Ferguson dan David Moyes ternyata
memiliki banyak kesamaan. Selain sama-sama
berasal dari Skotlandia, keduanya ternyata pernah
memperkuat klub sepakbola yang sama ketika
masih aktif sebagai pemain. Klub Skotlandia
apakah yang sama-sama pernah diperkuat oleh
Sir Alex dan Moyes?
Jawaban :
Dunfermline Athletic
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Pasca pensiun sebagai manajer United, Sir Alex
Ferguson merilis sebuah buku yang sangat laris
di pasaran. Buku tersebut menceritakan tentang
kisah perjalanan hidup serta penilaian pribadi
terhadap sejumlah pemain United yang pernah
dilatihnya. Apakah judul buku Sir Alex yang
dirilis pertama kalinya pada Oktober 2013?
Jawaban :
My Autobiography
Debut perdananya bersama United adalah ketika
tampil menghadapi Torpedo Moscow dalam
ajang piala UEFA tahun 1992. Cedera yang tak
kunjung sembuh membuat pemain belakang ini
memutuskan pensiun dini meskipun pada saat itu
musim kompetisi 2010/2011 tengah berjalan.
Pasca pensiun, legenda dan mantan kapten
United ini sempat menjadi asisten pelatih timnas
Inggris serta manajer klub Spanyol, Valencia.
Siapakah pemain yang adik kandungnya juga
pernah membela United tersebut?
Jawaban :
Gary Neville
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Dalam skuad United yang tampil pada final liga
Champions 2008, terdapat dua orang pemain
United yang bukan berasal dari benua Eropa.
Mereka berasal dari Argentina dan Brazil.
Siapakah kedua pemain United tersebut yang
berasal dari benua Amerika?
Jawaban :
Carlos Tevez (Argentina) dan Anderson (Brazil)
Permainan yang memukau serta perannya yang
cukup besar selama memperkuat Lazio membuat
Sir Alex Ferguson mendatangkan Juan Sebastian
Veron ke Old Trafford tahun 2001. Meskipun
sempat merasakan manisnya gelar juara Premier
League musim 2002/2003, namun sayangnya
Veron dianggap tidak mampu tampil maksimal
selama membela United. Berasal dari negara
manakah Veron?
Jawaban :
Argentina
Sebagai bentuk penghargaan dan terima kasih
klub terhadap perjalanan 25 tahun karir Sir Alex
Ferguson, pada 5 November 2011 diresmikan
sebuah tribun baru yang dinamakan Sir Alex
Ferguson Stand yang terletak di stadion Old
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Trafford menggantikan nama tribun yang lama.
Apakah nama dari tribun tersebut sebelumnya?
Jawaban :
North Stand
Tidak ada yang meragukan kualitas seorang Sir
Matt Busby dalam melatih dan membangun
kekuatan United pasca Perang Dunia II. Seperti
pelatih sepakbola pada umumnya, Busby juga
pernah menjadi seorang pemain. Uniknya dua
dari tiga klub yang pernah diperkuatnya
merupakan rival utama United hingga saat ini.
Apakah nama kedua klub yang dimaksud?
Jawaban :
Manchester City dan Liverpool
Tidak ada yang bisa melupakan momen ekspresi
kekecewaan legenda United, Mark Hughes ketika
United berhasil mengalahkan tim asuhannya saat
itu, yakni Manchester City dalam laga derby
Manchester musim 2009/2010. Apakah nama
julukan yang diberikan fans untuk Hughes
sepanjang karirnya?
Jawaban :
Sparky
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