
KUALA LUMPUR - 
Tunggal putra Indonesia, 
Christian Adinata, mem-
buat kejutan dengan me-
langkahkan kaki ke semi-
final Malaysia Masters 
2023. Ini menjadi pertama 
kalinya bagi Christian 
dengan menembus semifi-
nal di BWF World Tour 
Super 500.

Pada babak perempat fi-
nal yang berlangsung di 
Axiata Arena, Kuala Lum-
pur, Jumat (26/5) pagi 
WIB, Christian mengan-
daskan perlawanan Ki-
dambi Srikanth asal India. 
Melalui pertarungan tiga 
game, pemain berusia 21 
tahun itu menang dengan 
skor 16-21, 21-16, dan 21-
11. Adinata Tembus Semi-
final Pertama di Turna-
men Super 500

Sejauh ini pencapaian 
terbaik Christian ketika 
tampil di BWF World Tour 
Super 500 adalah lolos ke 
babak 32 besar. Hal itu di-
raihnya di Indonesia Mas-
ters 2023 pada Januari lalu.

Hasil ini pun terbilang 
mengejutkan karena Chris-
tian mengawali langkah di 
Malaysia Masters 2023 dari 
babak kualifikasi. Bahkan, 
pemain asal Pati itu masih 
belum puas dan berhasrat 

bisa melaju jauh.
”Ini hasil yang sudah cu-

kup baik untuk saya tapi 
masih ada pertandingan 
besok, saya mau lebih jauh 
lagi. Saya tidak mau cu-
kup puas dengan ini. Teri-
ma kasih untuk semua 
yang terus mendukung 
saya,” ucap Christian da-
lam keterangan pers PB-
SI, Jumat (26/5).

Selain itu, di balik keme-
nangannya hari ini, Chris-
tian menyebut ada peran 
pelatih, Irwansyah dan 
para seniornya. Sebab, se-
belum pertandingan me-

reka melakukan diskusi 
untuk memberi dukungan 
kepada sang junior.

”Setiap malam sektor 
tunggal putra mengada-
kan kumpul sebelum ti-
dur, di sana kita bisa sha-
ring tentang pertanding-
an. Tadi malam saya 
mendapat banyak saran 
dari senior-senior, koh Jo 
(Jonatan Christie), a Gin-
ting (Anthony Sinisuka 
Ginting), bang Chico (Chico 
Aura Dwi Wardoyo) dan pe-
latih tentunya, bang Aboy 
(Irwansyah),” lanjutnya.

Sementara itu, berbicara 

mengenai laga kontra Ki-
dambi, Christian mengaku 
bisa tampil baik ketika me-
masuki game kedua. 
Dengan semangat dan ke-
percayaan diri, ia akhirnya 
bisa membalikkan keadaan 
di game kedua sekaligus 
menyelesaikan pertanding-
an hingga game ketiga 
dengan kemenangan.

”Mengucap syukur Puji 
Tuhan atas pertandingan 
hari ini. Di gim pertama 
agak berjalan kurang lan-
car karena tempo saya ter-
lalu pelan, terlalu 
mengiku ti irama permai-
nan lawan. Di gim kedua 
saya coba memaksa untuk 
semangat lagi, lebih baik 
lagi,” kata Christian.

”Setelah kemenangan di 
gim kedua, di gim ketiga 
saya lebih percaya diri, da-
pat motivasi untuk ber-
main lebih agresif dan 
mengontrol lawan,” tutur 
pemain binaan PB Tang-
kas tersebut.

Pada semifinal, Christian 
akan bertemu wakil India 
lainnya, Prannoy H.S. Pe-
main peringkat sembilan 
dunia itu lolos ke semifinal 
usai mengalahkan wakil 
Jepang, Kenta Nishimoto 
dengan skor 25-23, 18-21, 
dan 21-13. (opl/rak)

ROMA - Pelatih Gli Azzurri Italia, 
optimistis para wakil Serie A akan 
sukses pada tiga final ajang antar-
klub Eropa. Dia yakin Inter Milan, 
AS Roma, dan Fiorentina bisa me-
nyapu bersih gelar juara.

Dalam pandangan Mancini, kans 
terbuka di final karena tak ada tim 
yang betul-betul superior. Manches-
ter City yang dianggap sebagian pi-
hak akan melumat Inter pada final 
Liga Champions pun dinilai masih 
bisa dikalahkan.

“Tiga final nanti akan sangat ter-
buka. Final Liga Champions dipan-
dang semua orang akan mudah, tapi 
saya tak sepakat,” urai Roberto 
Mancini seperti dikutip dari Roma 
Giallorossa.

Eks striker Sampdoria itu menam-
bahkan, “City memang favorit. 
Namun, melihat cara main mereka, 
Inter bisa menyulitkan mereka. La-
ga nanti akan terbuka. Roma vs Se-
villa juga jelas terbuka. Demikian 
pula Fiorentina (vs West Ham).”

Sebagai orang Italia, Roberto Man-
cini sangat senang melihat tiga klub 
negerinya berada di final ajang an-

tarklub Eropa musim ini. Namun, 
sebagai pelatih Gli Azzurri, dia juga 
melihat itu sebagai sebuah masalah 
tersendiri.

Mancini mengeluhkan jadwal fi-
nal, terutama Liga Champions, yang 
berdekatan dengan kalender FIFA. 
Inter Milan bermain pada 11 Juni 

dini hari WIB, sementara Italia me-
lawan Spanyol di semifinal Nations 
League pada 16 Juni dini hari WIB.

Roberto Mancini mengeluhkan 
jadwal final Liga Champions yang 
berdekatan dengan FIFA matchday.

“Saya akan lebih senang bila jad-
walnya agak berbeda agar timnas 
punya kesempatan mempersiapkan 
diri lebih baik untuk menjalani 
pertandingan,” kata dia. “Jadi, ini 
situasi sulit dan kami butuh bantu-
an lebih dari semuanya.”

Terlepas dari hal itu, Mancini me-
nyebut kesuksesan wakil Italia be-
rada di final tiga ajang antarklub 
Eropa adalah sinyal bagus. “Para fi-
nalis punya setidanya 12 atau 13 pe-
main Italia. Itu jadi catatan pen-
ting,” pungkasnya.

Jadwal tiga klub Italia, Inter Milan 
akan menghadapi Manchester City 
(Inggris) di final Liga Champions, 10 
Juni. Kemudian AS Roma akan me-
nantang Sevilla (Spanyol) di Liga Eu-
ropa pada 31 Mei, selanjutnya Fioren-
tina akan berjumpa West Ham United 
(Inggris) di  Europa Conference Lea-
gue, 7 Juni mendatang. (dai/rak)

Layouter: Andy Firawan
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Lawan Bali United Untuk Mengukur 
Kekuatan Skuad Green Force 

SURABAYA - Pelatih Perse-
baya Surabaya, Aji Santoso, 
memberi peringatan kepada pa-
ra pemainnya jelang menghada-
pi Bali United, Minggu (28/6). 
Dia menyebut kalau pemainnya 
harus serius, karena uji coba itu 
bukan sekadar fun football.

Persebaya Surabaya akan 
menggelar uji coba melawan tim 
selevel sesama kontestan Liga 1 
2023-24, Bali United FC. Laga 
itu digelar pada tanggal 28 Mei 
2023 mendatang dalam laga ber-
tajuk Surabaya Game 730, seba-
gai rangkaian dari hari jadi kota 
Surabaya.

Laga uji coba melawan Bali 
United menjadi ajang untuk 
memanaskan mesin tim sekali-
gus mengukur sejauh mana ke-
kuatan tim menghadapi kom-
petisi musim mendatang. Maka-
nya, Aji berharap pasukannya 
tak boleh main seadanya. Meski 
sebatas laga uji coba, dia mene-
kankan bahwa laga melawan 
Bali United bukan seperti laga 
fun football tetapi untuk melihat 
dan mengukur kekuatan tim.

“Kita berjuang maksimal 
mes kipun uji coba tak boleh ki-
ta enak-enakan biar kalah. Te-

tap kita maksimal kalau bisa 
menang ya tetap harus me-
nang,” kata Aji Santoso. 

“Tetapi tujuan utama saya 
adalah bagaimana kekuatan fi-
sik pemain, bagaimana adaptasi 
pemain yang saya inginkan di 
kompetisi nanti,” sambung pela-
tih berlisensi AFC Pro itu.

Selain itu uji coba melawan 
Bali United akan menjadi ajang 
mencoba sejumlah rekrutan 
 anyar Persebaya musim ini. Aji 
kemungkinan akan menurun-
kan semua pemain secara ber-
gantian untuk melihat per-
kembangan anak asuhnya.

“Rencananya semua saya co-
ba. Kalau memungkinkan saya 
coba semua. Ini kan sekadar uji 
coba saya akan berusaha me-
mainkan semua,” beber pelatih 
berusia 53 tahun itu.

Walau persiapan tim belum 
sepenuhnya maksimal, dia me-
negaskan tetap akan mengu-
sung gaya permainan khas 
Green Force saat berhadapan 
dengan Bali United. “Tetap ki-
ta bermain bola menyerang, 
meskipun saya belum memberi-
kan materi penyerangan,” 
pungkasnya. (sam/pps/rak)

JAKARTA – Pelatih tim 
nasional Indonesia Shin 
Tae-yong (STY) menyam-
but gembira FIFA Match-
day Juni 2023. Menurut-
nya Indonesia akan meng-
hadapi lawan yang berat 
dan ini cocok untuk Tim 
Merah Putih.

skuad Garuda memang 
bakalan menghadapi 
dua tim yang tak main-
main. Pertama, mereka 
bakalan menghadapi Pa-
lestina yang akan dihe-
lat di Stadion Gelora 
Bung Tomo, Surabaya, 
Rabu (14/6). 

Lalu, tentu saja timnas 
Indonesia bakalan meng-
hadapi Argentina, Senin 
(19/6) di Stadion Utama 

Gelora Bung Karno 
(SUGBK), Jakarta. Shin 
Tae-yong pun merasa 
gembira dan mengapresi-
asi PSSI yang telah ber-
hasil mendaratkan dua 
tim itu untuk lawan tim-
nas Indonesia.

“Saya senang, timnas 
mendapat dua lawan se-
padan dalam FIFA 
matchday. Ini penting 
untuk menguji kekuatan 
Indonesia. Palestina tim 
kuat. Apalagi Argentina, 
juara dunia dan banyak 
pemain bintang di skuad 
itu. Saya juga ucapkan 
terima kasih kepada Pak 
Erick Thohir akhirnya 
bisa datangkan tim Ar-
gentina. Luar biasa Pak 

Erick,” ungkap Shin 
Tae-yong dalam laman 
resmi PSSI.

Shin Tae-yong sendiri 
akan segera mengumpul-
kan para pemain timnas 
Indonesia dalam waktu 
dekat. Dijadwalkan, para 
pemain akan dikumpul-
kan dalam pemusatan lati-
han yang akan dihelat mu-
lai 5 Juni 2023.

Tak hanya itu, Shin su-
dah memanggil sejumlah 
pemain, baik itu yang 
bermain di luar negeri 
maupun dalam negeri. 
Karena dua laga ini ber-
tajuk FIFA matchday, ti-
dak ada alasan bagi klub 
untuk tidak melepas pe-
mainnya. (pps/rak)

FIFA Matchday Juni, STY 
Kumpulkan Pemain 5 Juni 

Singkirkan Kidambi, Christian 
Adinata Melaju ke Semifinal 

Roberto Mancini Optimistis 
Klub Italia Sapu Gelar Juara

FOOTBALL ITALIA

Roberto Mancini 
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LOLOS: Christian Adinata bikin kejutan di Malaysia Masters 2023. 

PERSEBAYA

SERIUS: Meskipun hanya ujicoba tapi Aji Santoso minta pemain Persebaya tampil all out saat lawan Bali United. 


