
JAKARTA - Asosiasi Sepak Bo-
la Thailand (FAT) siap melakukan 
langkah tegas dengan menjatuh-
kan hukuman kepada pemain dan 
ofisial tim buntut keributan lawan 
Indonesia pada final SEA Games 
2023. Bentrok Indonesia vs Thai-
land yang berakhir dengan skor 
3-2 di Stadion Olimpiade, Phnom 
Penh, Selasa (16/5) malam WIB, 
berlangsung panas. Puncaknya 
ofisial Thailand melakukan pemu-
kulan kepada manajer Indonesia 
U-22, Sumardji pada awal babak 
pertama perpanjangan waktu.

Selain dua ofisial yang dikartu 
merah, kiper Soponwit Rakyart 
juga diusir wasit Matar Ali Al Hat-
mi. Soponwit dikartu merah ber-
sama bek tengah  Indonesia U-22, 
Komang Teguh Trisnanda karena 
terlibat baku pukul.

Dilansir dari Thairath, FAT 
memastikan siap menjatuhkan 
sanksi kepada ofisial dan pe-
main. Sebelum menjatuhkan 
sanksi, FAT akan lebih dulu 
membentuk tim investigasi un-

tuk menyelidiki secara utuh insi-
den baku pukul yang terjadi. 
”FAT kecewa dan meminta maaf 
atas adegan buruk yang terjadi 
tadi malam yang telah merusak 
sepak bola Thailand. FA Thai-

land percaya staf pelatih Thailand 
seharusnya tidak bertindak tidak 
tepat dan harus tetap tenang di ba-
wah tekanan. Mereka seharusnya 
bertindak dengan sopan dan mewa-
kili tim nasional Thailand dengan 

lebih baik,” bunyi pernyataan FAT.
Ofisial Thailand yang melaku-

kan pemukulan sendiri telah me-
minta maaf secara langsung. Ofi-
sial tersebut meminta maaf sam-
bil menangis dan memeluk Su-
mardji yang jadi korban padahal 
saat itu hendak melerai keribu-
tan yang terjadi antara pemain 
dan ofisial kedua tim.

Dalam video yang beredar di me-
dia sosial, Rabu (17/5), terlihat ofi-
sial timnas Thailand yang memu-
kul Sumardji langsung minta 
maaf. Hal itu terjadi saat Sumar-
dji sedang berbicara dengan Indra 
Sjafri di ruang makan hotel.

Datang didampingi asisten pe-
latih  Indonesia U-22, Bima Sak-
ti, terlihat sang ofisial timnas 
Thailand itu memeluk Sumardji 
sambil menangis. Dia minta 
maaf secara langsung karena te-
lah memukul manajer Timnas 
U-22 itu. ”Saya minta maaf,” 
ucap sang ofisial Thailand dan 
direspons Sumardji dengan me-
nga  takan No problem. (pps/rak)
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PHONEM PENH -  Indonesia menempati posisi 
ketiga dalam klasemen akhir perolehan medali SEA 
Games 2023 yang ditutup Rabu (17/5) malam. Indo-
nesia berada di urutan ketiga setelah Vietnam dan 
Thailand dengan raihan 87 emas, 80 perak, dan 109 
perunggu. Raihan ini sesuai dengan yang ditarget-
kan yakni bertengger di posisi tiga besar.

Sedangkan juara umum pada SEA Games XXX-
II/2023 Kamboja ini adalah Vietnam yang meraih 
136 emas, 105 perak, dan 114 perunggu. Thailand di 
peringket kedua dengan torehan 108 emas, 96 
perak, dan 108 perunggu.

Pemenuhan target ini dilengkapi dengan keber-
hasilan Indonesia menyabet emas dari cabang se-
pak bola yang sudah 32 tahun dinantikan. Marceli-
no Ferdinan dkk sukses menjadi juara setelah me-
lewani laga dramatis dan sangat menegangkan se-
belum menundukkan Thailand, 5-2.

Terakhir kontingen Indonesia merebut medali 
emas dari cabang olahraga sepakbola di SEA Games 
1991 Manila. Kala itu, Indonesia yang ditangani 
Anthony Polosin merebut medali emas setelah me-
nang adu penalti lawan Thailand. 

Saat itu, Kontingen Indonesia dianggap sempur-
na karena tidak hanya medali emas sepakbola tapi 
juga menjadi juara umum SEA Games dengan tore-
han 92 medali emas, 86 perak, dan 67 perunggu. 
Yang menarik pada 1991 lalu, Vietnam hanya me-
raih  7 emas, 12 perak, dan 10 perunggu. 

Filipina berada satu tingkat di bawah Indonesia 
dengan 58 emas, 86 perak, dan 106 perunggu. Sing-
apura di urutan kelima dengan koleksi 51 emas, 42 
perak, dan 64 perunggu. Timor Leste menjadi satu-
satunya negara yang tidak mendapat satu pun 
emas. Mereka hanya membawa pulang delapan 
medali perunggu. (pps/rak)

Kontingen 
Indonesia Tempati 
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Kapten Milan Tidak Mau 
Larut Dalam Kekecewaan 

Thailand Akan Hukum Ofisial dan Pemain Yang Terlibat Keributan 

JAKARTA -Tim  Indonesia U-22 
tidak boleh terlalu lama terlena da-
lam euforia usai merebut medali 
emas SEA Games 2023. Pasalnya, 
skuad Garuda Muda sudah ditunggu 
dua turnamen besar lainnya di ta-
hun ini. Indonesia U-22 sukses 
menggondol medali emas usai pecun-
dangi Thailand U-22. Bermain di Na-
tional Olympic Stadium, Phnom 

Penh, Selasa (16/5), skuad Garuda 
Muda menang telak dengan skor 5-2 
usai lewati extra time.

Setelah melewati drama dan kontro-
versi, Rizky Ridho dan kawan-kawan 
dengan mental baja mampu menyu-
dahi perlawanan Gajah Perang. Gelar 
tersebut akhiri puasa gelar 32 tahun 
Indonesia di SEA Games. Usai laga, 
sang pelatih, Indra Sjafri ingin anak 

asuhnya tidak terlalu lama larut da-
lam euforia. Sebab perjalanan karier 
para pemain masih panjang.

”Nasihat, hargai ilmu padi. Setelah 
keluar dari sini satu minggu sampai 
dua minggu masih ada euforia. Sete-
lah itu kembali fokus untuk karier ka-
lian,” kata Indra Sjafri dilansir dari 
video Instagram PSSI, Rabu (18/5). 
Bukan tanpa alasan,  Indonesia U-22 

sudah ditunggu event-event besar di 
tahun ini. Setelah SEA Games 2023,  
Indonesia U-22, yang nantinya beru-
bah format ke U-23, akan mengikuti 
Kualifikasi Piala Asia U-23 2024.

Adapun ajang tersebut berlang-
sung pada 4 sampai 12 September 
2023. Indonesia U-23 berpotensi ma-
suk grup neraka sebab mereka bera-
da di pot 3. Selanjutnya,  Indonesia 

U-23 akan melakoni Asian Games 
2023 di Hangzhou, China. Event itu 
berlangsung dari 23 September hing-
ga 8 Oktober 2023.

Nantinya, kursi pelatih Indone-
sia U-23 akan kembali diserahkan 
kepada Shin Tae-yong. Sementara 
Indra Sjafri akan kembali menja-
bat sebagai Direktur Teknik (Dir-
tek) PSSI. (pps/rak)

MILAN - Davide Calabria kece-
wa dengan kegagalan AC Milan 
melangkah ke final Liga Champi-
ons. Namun, ia tidak mau larut 
dalam kekecewaan dan mengaku 
mendapat banyak pengalaman 
berharga.

Perjalanan AC Milan di Liga 
Champions 2022-23 dihentikan ri-
val abadinya, Inter Milan. Rossone-
ri gagal tampil maksimal dalam dua 
partai semifinal dan dipaksa 
mengakui keunggulan agregat 3-0.

“Ini adalah titik awal bagi kami 
semua. Tidak ada yang menyang-
ka kami bisa melangkah sejauh 
ini,” ujar Calabria dilansir dari la-
man resmi UEFA. “Kami telah 
memberikan segalanya. Saya ti-
dak ingin kegagalan ini dibayangi 
dengan pikiran-pikiran negatif. 
Sekarang, kami harus fokus 
mengejar empat besar di liga,” ka-
tanya menambahkan.

Lebih lanjut, Calabria menilai 
Rossoneri gagal melangkah ke fi-
nal Liga Champions karena tampil 
buruk pada partai leg I pekan lalu. 

Ia juga merasa Rossoneri terlalu 
banyak membuang peluang.

“Kami sebenarnya tidak tam-
pil buruk di leg II. Tapi, di level 
setinggi semifinal Liga Champi-
ons, kami seharusnya bisa me-
manfaatkan setiap peluang 
menjadi gol.”

“Penyesalan terbesar saya 
adalah, kami tampil buruk pada 
babak pertama pertandingan 
leg I,” tuntas bek berumur 26 
tahun itu. Akhir pekan ini, Ros-
soneri akan melanjutkan perja-
lanannya di liga. Mereka dijad-
walkan bakal menantang Samp-
doria di San Siro.

Inter Milan menembus final 
Liga Champions. Kepastian ini 
didapat usai mengalahkan AC 
Milan 1-0 di semifinal leg kedua 
lewat gol Lautaro Martinez. Ke-
menangan ini membuat Inter 
unggul dengan agregat 3-0.  Bagi 
La Beneamata ini menjadi final 
pertama setelah 2009-2010 si-
lam. Dan kala itu mereka keluar 
sebagai juara. (dai/rak)

KEMENPORA

KONTINGEN: Presiden Jokowi saat mau melepas kontingen 
Indonesia ke Kamboja. 

DAILYMAIL

LOLOS: Lautaro Martinez bawa Inter Milan melaju ke final Liga Champions. 

CNN

MINTA MAAF: Federasi sepakbola Thailand minta maaf atas terjadinya keributan dan 
mereka membentuk tim investigasi untuk menghukum yang terlibat.  

PSSI

JANGAN TERLENA: Tim Indonesia U-22 harus segera bersiap untuk event yang lebih besar pasca meraih medali emas di SEA Games XXXII/2023 Kamboja. 

Jangan Lama Euforia, Indonesia 
U-22 Sudah Ditunggu Event Besar 


