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ilipina, yang menantang Arif Suyono dan kawan-kawan dari Indonesia dalam semifinal
kejuaraan antarnegara Asia Tenggara, Piala
AFF, pada 16 dan 19 Desember mendatang, bukanlah lawan yang enteng.
Mengalahkan tuan rumah penyisihan Grup B,
Vietnam 2-0, menahan Singapura 1-1, dan bermain tanpa gol melawan Burma di partai terakhir kemarin, adalah bukti bahwa tim sepak bola negara
itu bukan lagi pecundang seperti sebelumnya.
Filipina kini tak hanya terkenal oleh ketangguhannya karena bola basket dan tinju dengan atlet
legendarisnya, Manny Pacquiao. Dengan sekumpulan pemain “asing”-nya dan pelatih asal Inggris, Simon McMenemy, tim itu bakal menjadi kekuatan baru di sepak bola di Asia Tenggara. “Kami pantas dihormati,” kata bek tengah Filipina,
Rob Gier, yang juga mantan pemain klub Inggris
yang pernah tampil di Liga Primer, Wimbledon.
Indonesia akan tampil di kandang Filipina lebih
dulu. Tapi, karena mereka tak punya stadion yang
memenuhi syarat, ada dua pilihan, yaitu bertanding di tempat netral atau di Indonesia. Setelah
itu, Arif dkk baru akan menjamu mereka di Stadion Utama Gelora Bung Karno. ● BAGUS WIJANARKO | PRASETYO
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Berziarah ke Makam Ayah di Manado
JAKARTA — Kapten tim nasional

sepak bola Indonesia, Firman
Utina, memanfaatkan jadwal libur latihan tim nasional untuk
pulang ke kampung halamannya di Manado kemarin. Firman
ingin berziarah ke makam ayahnya, Fance Utina, sebelum pertandingan semifinal Piala AFF
Suzuki 2010, 16 Desember mendatang.
“Saat pertandingan melawan
Malaysia dan Laos, saya ditemui
bapak saya di mimpi, mungkin

dia ingin ditengok,”kata Firman
kemarin. Gelandang Sriwijaya
FC ini menjadwalkan berziarah
pagi ini.
Pertemuan Firman dengan
keluarganya hanya akan berlangsung singkat. Pemain yang
menjadi motor kemenangan Indonesia dalam membungkam
Malaysia 5-1 dan menggilas Laos 6-0 ini langsung terbang ke
Jakarta siang ini.“Saya akan fokus di tim nasional menjelang
semifinal,” kata pemain berusia

28 tahun itu.
Pelatih tim nasional Alfred
Riedl memberi jatah libur dua
hari kepada para pemain setelah skuad Merah Putih menutup laga penyisihan grup
dengan menaklukkan
Thailand 2-1 pada Selasa malam lalu. Firman dan rekan-rekannya akan kembali berlatih seperti biasa mulai
besok.
● RINA WIDIASTUTI

Firman Utina

