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BAB I

Pemain dan Pelatih

Pengantar Bab:

Pemain Bola Muslim Semakin Bertambah 

 Skripsi  saya  mengenai  pemain  bola  Muslim 

menyadarkan saya mengenai hal penting. Dari rubrik "Super 

Ball  Edisi  Khusus  Ramadan"  saya  melihat  semakin  banyak 

pemain  bola  Muslim yang  memiliki  skill  hebat.  Selain  skill 

yang  hebat  mereka  pun  tergolong  Muslim  yang  taat.  Dan 

jumlah mereka pun semakin banyak. Jika pada tahun 2002 

baru ada Zinedine Zidane yang begitu fenomenal, semakin ke 

sini timnas Perancis memiliki banyak pemain Muslim. Sebut 

saja  Hatem  Ben  Arfa,  Karim  Benzema,  Eric  Abidal,  Samir 

Nasri, dan juga Franck Ribery.

Tak  hanya  timnas  Perancis,  timnas  Jerman  pun 

memiliki  fenomena serupa.  Pada Piala  Dunia  2006 tak ada 

pemain Muslim yang berlaga. Lihat pada Piala Dunia 2010, 

ada Mesut Ozil, Sami Khedira, dan Serdar Tasci. Begitu pun 

dengan  sang finalis  Belanda.  Ada  Ibrahim Afellay  dan juga 



Robin van Persie.  Hal ini  tentunya menimbulkan fenomena 

tersendiri.

Lebih  menarik  lagi  dari  dua  tim  besar  Spanyol, 

Barcelona dan Real Madrid terdapat 7 pemain Muslim, dua 

dari Barcelona dan lima dari Madrid. Hal ini menjadikan duel 

penuh  gengsi  El  Clasico  melibatkan  tujuh  pemain  Muslim. 

Pemain  Muslim di  Barcelona ialah  Eric  Abidal  dan Seydou 

Keita.  Sedangkan  Los  Galacticos  menyumbangkan  nama 

Mesut  Ozil,  Sami  Khedira,  Mahammadou  Diarra,  Lassana 

Diarra, Karim Benzema.

Bagaimana dengan penduduk lainnya? Ternyata sama 

halnya  dengan  pemain  bola,  tiga  negara  tersebut  memang 

memiliki pertumbuhan Islam tertinggi.  

Ada video yang menarik dari You Tube. Berikut poin 

penting dari video tersebut:

“Rata-rata  pertumbuhan  umat  Kristiani  di  Eropa  1.38, 

imigrasi  90  persen  merupakan  Muslim.  Di  Prancis  30  % 

anak muda adalah Islam, tahun 2027 1dari 5 org Perancis 

Muslim,  dan  39  tahun  lagi  Prancis  akan  menjadi  negara 

Muslim.Di  Belanda  50  persen  bayi  yg  dilahirkan  ialah 

Muslim, 15 tahun lagi setengah penduduk Belanda Muslim 

Jerman akan menjadi negara Muslim pada 2050”

Memang  benar  sesuai  video  tersebut  "Dunia  telah 

Berubah", saya pun tertarik melanjutkan S2 di Jerman karena 

perkembangan Muslim di negara ini termasuk tinggi :)



Belum  lagi  adanya  pelatih  Muslim  seperti  Kurban 

Berdyef  atau Arcan Iurii  yang menjad Mualaf  di  Indonesia. 

Tulisan-tulisan dalam bab ini akan mengangkat pemain dan 

juga  pelatih  Muslim  yang  taat  menjalankan  agamanya 

sehingga bisa menjadi inspirasi kita semua. 

Kamis, 7 Oktober 2010

Low Profile (Tari)

Lionel Andress Messi. Nama itu sudah tak asing lagi 

bagi  insan  sepak  bola.  Yups,  pemain  asal  negeri  Tango 

tersebut  tak  perlu  diragukan  lagi  keampuhannya  dalam 

menggocek bola.  Gelar demi gelar pun berhasil dia rengkuh 

karena  kehebatannya  dalam mengolah  si  kulit  bundar.  Tak 

pelak,  namanya  pun  kerap  dielu-elukan  fansnya.  Yang 

sekarang  tengah  hangat-hangatnya  dibicarakan  adalah 

keberhasilan  pemain  yang  disebut-sebut  sebagai  titisan 

Maradona  menyabet  sepatu  emas  lantaran  produktifitas 

golnya di musim 2009-10.  Gelar  tersebut tentunya semakin 

melengkapi  sederet  prestasi  Messi  seperti  Pemain  Terbaik 

FIFA dan  Ballon d'Or.  Namanya sekarang bisa disejajarkan 

dengan C. Ronaldo (Portugal) dan Ronaldo (Brasil) .  What a 

fantastic man!

Tapi satu hal, yang membuat Messi berbeda dengan 

pebola pada umumnya.  Rendah hati.  Ya,  dia sangat  rendah 

hati  dan  jauh  dari  kesan  glamour  walau  sederet  prestasi 



sukses dia raih dan gaji tinggi sukses dia kantongi. Dia jauh 

dari kesan sombong alias angkuh alias takabur.

"Negeri  akhirat  itu,  Kami  jadikan  untuk  orang-

orang yang tidak ingin menyombongkan diri  dan berbuat  

kerusakan di (muka) bumi." (28 : 83)

Tak ada ruginya kita bersikap rendah hati walau kita 

diberi  suatu  kelebihan  oleh  ALLOH.  Bersikap  rendah  hati 

pada sesama, tidak akan menurunkan derajat kita di hadapan 

siapapun.  Justru  dengan  bersikap  rendah  hati,  orang  lain 

akan  semakin  respek  ke  kita  (Tapi  jangan  bersikap  rendah 

hati karena ingin disegani orang lain ya! Niatkan semua untuk 

menggapai ridho ALLOH..^^..). 

Jadi untuk apa sombong? Toh yang ada pada diri kita 

adalah  milik  ALLOH  dan  akan  kembali  kepadaNYA. 

Seharusnya  orang  yang  bersikap  sombong  tuh  justru  malu 

kepada ALLOH. Dia menyombongkan sesuatu yang sejatinya 

bukan  mutlak  miliknya.  ALLOH  lah  yang  mempunyai  hak 

milik mutlak. Manusia hanya memiliki hak guna pakai.

"AKU  akan  memalingkan  orang-orang  yang 

menyombongkan  dirinya  di  muka  bumi  tanpa  alas  yang 

benar dari tanda-tanda kekuasaan-KU." ( 7 : 146)


