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Inter Milan                                              
Tertular Terpuruknya Timnas

Inter Milan lagi-lagi menerima kekalahan yang ke-15 
di ajang Serie A Italia musim ini, usai ditaklukkan Lazio 3-1. 
Tim yang dulu diakui sebagai tim terbaik di musim 2009-
2010, sejak datang ke Indonesia kok Inter semakin menurun? 
Awalnya duduk di peringkat 4 atau 3 klasemen, lama-lama 
turun, usai bertemu Timnas menjadi peringkat 5, 6, dan 7.

Mungkin saja Inter Milan frustrasi, karena hanya 
menang 4-2 saja, bukannya 3-0, 4-0, atau angka yang lebih 
besar lagi. Kini Inter Milan duduk di peringkat 7 klasemen 
Serie A Italia. Lima belas kekalahan telah diterima Inter 
Milan. Harapan Inter Milan hanya lolos liga Eropa musim 
depan, usai melepas bintang andalannya, Wesley Snejder, 
Samuel Eto’o, dan Julio Cesar. Inter Milan yang awalnya baik-
baik saja, jadi tertular oleh Timnas nasibnya. Dulu Timnas 
menggila di Piala AFF 2010 tapi hasilnya Indonesia dibantai 
di fi nal dengan agregat 4-2. Sama nasibnya, Inter dulu 
duduk di peringkat atas, lambat laun turun di peringkat 
7, kemudian ditaklukkan sama tim papan bawah seperti p p



2

Parma dan Bologna. Apa saja faktornya hingga Inter Milan 
tertular Timnas, mungkin karena latihan yang kurang, atau 
mungkin terjadi penurunan performa hingga akhirnya 
terpuruk musim ini, atau karena kehilangan pelatihnya, Jose 
Mourinho.

Opini terhadap kekalahan Inter Milan dari Lazio 
(Inter Milan 1-3 Lazio)
9 Mei 2013 @Kompasiana
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Akhir Tahun                                                      
Messi Direncanakan                                                 
Datang ke Indonesia

Kerja sama Blaugrana dengan perusahaan teleko-
munikasi di tanah air, yaitu Indosat, telah resmi terjalin 
usai ditandatanganinya kesepakatan antara Indosat dan El 
Barca 25 April lalu. Ikatan kerja sama antara Los Culles dan 
Indosat berjalan lancar. Menyusul hal tersebut, sang CEO, 
Alexander Rusli, menjelaskan rencana untuk mendatangkan 
mega bintang Barcelona, Lionel Messi, ke Indonesia pada 
akhir tahun. Hal itu pun disetujui oleh perusahaan Indosat. 
Kedatangan Messi itu sebagai bagian dari promosi untuk 
memperkenalkan brand baru setelah berganti nama dari 
Qatar Telkom Group menjadi Ooredoo.

Selain untuk memperkenalkan brand baru, Ooredoo 
Indosat juga membidik 1,05 juta pelanggan atau sekitar 13 
persen dari delapan juta fans klub sepak bola asal Catalan 
itu di Indonesia untuk berlangganan layanan Value Added 
Services (VAS) yang bernuansa Barcelona. Fans Barcelona 
yang melebihi 8 juta di tanah air, kini sebagian dari fans 
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Barcelona sudah mendaftar di layanan VAS Barcelona ini. 
Kerja sama ini disambut baik oleh CEO Barcelona, Antoni 
Rossich sebagai perkenalan buat Loz Blaugrana dengan 
fans-fans-nya di Indonesia.

Indosat juga dianggap sebagai FCB Offi cial Telecom 
partner di Indonesia. “Kami sangat senang bertemu dengan 
fans-fans di Indonesia dan disponsori oleh perusahaan 
telekomunikasi terbesar di Indonesia,” ujar CEO Barcelona, 
Antoni Rossich.

#Harapan seorang fans Barcelona yang ingin bertemu 
Messi.
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Sir Alex Ferguson                                       
Pahlawan United

Siapa yang tak kenal Sir Alex Ferguson, pelatih 
Manchester United paling sukses dan sangat terkenang 
di Old Trafford. Kini Fergie memutuskan agar pensiun 
dalam kariernya, Sir Alex Ferguson kini memasuki usia 
72, bisa dibilang Manchester United menjadi klub terbaik 
Liga Inggris karena adanya Fergie. Melatih di Stadion Old 
Trafford selama 26 tahun tanpa pernah meninggalkan klub 
kesayangannya, Manchester United. Sang Profesor United 
atau Pahlawan United ini juga mendapat sanjungan dari 
beberapa pemain hebat seperti Cristiano Ronaldo (mantan 
anak asuhnya), Radamel Falcao, dan David Beckham 
(mantan asuhannya).

Sebagai penghormatan dari publik United, Stadion Old 
Trafford kesayangan Kota Manchester telah dihiasi patung 
Sir Alex Ferguson. Keputusan Fergie sangat menyedihkan 
bagi fans-fans United, di mana Sir Alex Ferguson mengantar 
Manchester United mencapai gelar ke-20 sekaligus 
membawa Manchester United dua kali menjuarai Liga 


