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Menjelang Piala Dunia, Amerika 
Serikat merasa perlu membentuk 

tim nasional baru. Tim yang terbentuk mayoritas 
pemainnya berasal dari dua kelompok besar yaitu 
kelompok yang berasal dari The Hill di St Louis Missouri, 
sebuah kawasan yang banyak keturunan Italia, sementara 
kelompok lain yang berasal dari distrik Corky Row di Fall 
River Massachusetts. 

Film tersebut bercerita bagaimana tradisi keluarga 
dan semangat yang dimiliki membentuk kekompakan 
para pemain, sehingga tim yang sama sekali tidak 
diperhitungkan bisa melakukan sebuah keajaiban 
dengan mengalahkan tim unggulan. Film yang dikisahkan 
dengan cara flashback ini diakhiri dengan film 
dokumentasi saat sebagian pemain yang masih hidup 
diundang untuk menghadiri acara penghormatan bagi 
mereka di 2004, 54 tahun setelah peristiwa bersejarah 
tersebut terjadi.

Dalam coaching session, saya pun menyinggung 
tentang apa yang dapat kita pelajari dari sepakbola 
dalam kaitannya dengan manajemen dan sukses 

Piala Dunia 2010 baru saja berakhir 
dan Spanyol menjadi sang juara baru. 
Terus terang saya tidak menonton pertandingannya 
secara langsung. Hal itu bukan saja karena pada hari yang 
sama saya harus melakukan coaching session di sebuah 
perusahaan, melainkan juga karena memang kurang 
suka menonton pertandingan langsung acara olahraga, 
khususnya di jam yang berbentrokan dengan jam tidur.

Uniknya, ketidaksukaan saya menonton pertandingan 
olahraga berbanding terbalik dengan kesukaan saya 
menonton film dengan tema olahraga. Hampir semua film 
yang bertemakan olahraga sudah saya tonton. Ketika 
orang hangat membicarakan bagaimana hasil final Piala 
Dunia 2010, ingatan saya justru melayang ke sebuah 
film keluaran 2005 yang berjudul Miracle Match (The 
Game of Their Live untuk versi video). Film ini dibuat 
berdasarkan kisah nyata pada Piala Dunia 1950, saat 
tim nasional Amerika Serikat yang tidak diperhitungkan 
sama sekali berhasil mengalahkan tim unggulan Inggris 
1-0 dalam sebuah pertandingan yang bersejarah di kota 
Belo Horizonte, Brasil. 
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Belajar dari Sepakbola
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