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Tiga gol 
yang dia cetak 

ke gawang Swedia 
mengantarnya mengemas 

47 gol. Ia kini berada di 
posisi pertama klasemen 
pencetak gol terbanyak 

Portugal, bersama 
Pedro Pauleta.

Nurdin Saleh

nurdin@tempo.co.id

Ketika pertandingan mendekati ujung, 
suporter Portugal yang berada di Friends Arena, 
Stockholm, Swedia, serempak melagukan kor, 
”Kamu adalah yang terbaik di dunia.” Nyanyian 
serupa terus dikumandangkan ketika laga 

sudah usai, menyertai selebrasi para pemain Portugal.
Nyanyian itu adalah sanjungan buat Cristiano Ronaldo, 

yang dalam pertandingan kemarin dinihari itu tampil 
sensasional. Ronaldo memborong tiga gol untuk me-

mastikan Portugal mengalahkan Swedia 3-2 dalam laga 
playoff kedua itu. Ia sekaligus mengantar Portugal lolos 
ke putaran fi nal Piala Dunia 2014 dengan kemenangan 

agregat 4-2 karena, dalam laga pertama, timnya sudah 
menang 1-0, juga berkat gol yang dia cetak. 

Brilian. Tapi juga tak mengejutkan. “Apa lagi yang 
harus dikatakan? Ia adalah yang terbaik di dunia,” kata 

Joao Moutinho, gelandang Portugal, seusai pertandingan 
itu, saat ditanya soal aksi Ronaldo.

Bahkan Zlatan Ibrahimovic, bintang Swedia, ikut memuji 
Ronaldo. Setelah CR7 mencetak gol ketiga, Ibra ikut berte-
puk tangan untuk menyelamatinya. Seusai laga itu, pemain 

Paris Saint-Germain tersebut juga melontarkan pujian. 
“Ronaldo mendapat tiga kesempatan melalui serangan 
balik, dan dia mencetak tiga gol. Permainan seperti itu 

yang paling disenangi Ronaldo,” ujarnya.
Ronaldo memang mencetak ketiga gol itu dari serang-

an balik. Ia memulai pesta golnya pada menit ke-50 de-
ngan memanfaatkan Moutinho. Ibra sempat membalikkan 
keadaan dengan memborong dua gol (menit ke-68 dan 

ke-72). Tapi lagi-lagi dua serangan balik cepat Seleccao, 
pada menit ke-77 dan 79, berujung di kaki Ronaldo, yang 

kembali sukses membobol gawang Andreas Isaksson.
Ketiga gol itu mengantar Ronaldo mengemas 47 gol, 

menyamai rekor gol terbanyak untuk Portugal milik Pedro 
Pauleta. “Saya hanya melakukan tugas saya seperti yang 
dilakukan selama ini,” kata Ronaldo seusai pertandingan 

itu. “Saya tahu Portugal membutuhkan saya dalam pertan-
dingan ini dan saya menunjukkan bahwa saya ada di sini.”

Portugal melaju ke putaran fi nal Piala Dunia untuk 
keenam kalinya. Prestasi terbaik mereka sebelumnya 
adalah fi nis di urutan ketiga, pada 1996. Dengan 

Ronaldo yang tampil kian tajam, tahun depan mereka pun 
berharap bisa meraih hasil lebih baik. 

 AP | REUTERS | BBC 

CRISTIANO RONALDO 
Lahir: Madeira, Portugal, 
5 Februari 1985  
Tinggi: 186 sentimeter  
Posisi: Penyerang  
KLUB:
Sporting CP (2002-2003) 
31 laga, 5 gol
Manchester United (2003-2009) 
292 laga, 118 gol
Real Madrid (sejak 2009) 
216 laga, 225 gol
TIMNAS 
Portugal (sejak 2003) 
109 laga, 47 gol
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SBY 
TEKAN 
TONY ABBOTT

JAKARTA - Keretakan hu-
 bung  an diplomatik Indo-
nesia-Australia, yang dipi-
cu oleh isu penyadapan, 
memasuki babak baru. 
Setelah mengecam lewat 
akun Twitter dan mena-
rik pulang Duta Besar 
Indonesia di Canberra, 
kemarin Presiden Susilo 
Bambang Yudhoyono 
meng  ultimatum Perdana 
Men teri Australia Tony 
Abbott.

Di Istana Negara, Ja kar-
ta, Yudhoyono me nya  ta kan 
menuntut penjelasan resmi 
mengapa pihak intelijen 
Australia menyadap per-
cakapan teleponnya dan 
orang-orang dekatnya, ter-
masuk istrinya, Kristiani 
Herawati. Presiden segera 
mengirim surat kepada 
Abbott untuk menuntut 
penjelasan tersebut.

“Kalau Australia ingin 
menjaga hubungan baik, 
saya masih tetap menung-
gu penjelasan dan sikap 
resmi Australia berkait-
an dengan hal itu,” kata 
Yudhoyono kemarin. Presi-
den menginstruksikan agar 
semua kerja sama mili ter, 
intelijen, dan pertukaran 

informasi dengan peme-
rintah Australia di hen-
 tikan sampai ada pen je-
 lasan yang tepat me nge nai 
penyadapan tersebut. 

Dari Canberra, Abbott 
menyampaikan “penyesal-
an mendalam dan tulus” 
atas rasa malu yang dira-
sakan Presiden Yudhoyono. 
“Saya akan menanggapi 
surat Presiden (Indonesia) 
secepatnya, secara lengkap 
dan dengan sopan,” kata 
Abbott, di depan anggota 
Parlemen Australia, tak 
lama setelah keluarnya 
pernyataan SBY.

Skandal penyadap-
an ini terbuka ke publik 
setelah The Guardian dan 
kelompok Fairfax Media, 
Senin lalu, melansir berita 
bahwa Australian Signal 
Direc torate menyadap 
per ca kapan telepon Yu -
dhoyono dan orang dekat-
nya, setidaknya selama 15 
hari pada Agustus 2009. 
Informasi ini didasari 
dokumen bocoran eks 
analis di Badan Keamanan 
Nasional Amerika Serikat, 
Edward Snowden.
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ABDUL MANAN

PERDANA MENTERI AUSTRALIA MENYAMPAIKAN “PENYESALAN 

MENDALAM DAN TULUS” ATAS KASUS PENYADAPAN.

ILUSTRASI: INDRA FAUZI

“Kalau 
Australia ingin 

men jaga hubungan 
baik, saya masih tetap 
menunggu penjelas-
an dan sikap resmi 
Australia berkait an 

dengan hal itu.”

“Ini Bisa 
Jadi Tragedi 
bagi 
Australia”
HALAMAN 4


