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Menggapai mimpi di ajang ‘Jagoan Bola Giant Untuk Indonesia’
Jagoan bola untuk Indonesia merupakan ajang pencarian bakat yang di
selenggarakan oleh Futbal Momentum Asia dengan bekerjasama dengan RCD
Espanyol klub sepak bola asal Barcelona. Setelah sukses menggelar seleksinya di
kota Palembang dan Makassar, Jagoan Bola Giant Untuk Indonesia kini kembali
melakukan seleksi di kota Surabaya 16 September 2017. Antusiasme para peserta
dapat terlihat dari kehadiran peserta yang memenuhi lapangan Kodam Brawijaya
sejak pukul 05.30 pagi. Sekitar 980 anak muda berbakat mencoba peruntungannya
demi meraih kesempatan emas mendapatkan beasiswa ke RCD Espanyol di Spanyol.
Ajang ini dapat memberikan peluang untuk anak-anak Indonesia untuk
mengembangkan bakatnya di dunia sepak bola. Salah satu tim pelatih Scouting di
dalam ajang ini yaitu Rochi Puttiray mengatakan bahwa sebenarnya anak Indonesia
mempunyai tehnik yang bagus dalam bermain sepak bola hanya saja rasa takut
mereka menguasai diri mereka sehingga mereka merasa tidak pecaya diri pada saat
seleksi berlangsung. Sehingga, hal ini menjadi tantangan khusus bagi para pelatih
untuk menghilangkan rasa takut pada diri peserta dan memotivasi para peserta untuk
dapat meraih mimpi mereka.
Masing-masing peserta terlihat bersemangat pada saat mengikuti seleksi.
Mereka berharap dapat menggapai mimpinya menjadi pemain bola professional.
Salah satu peserta yang terlihat sangat gigih adalah Wilbert. Perjuangannya terbayar
pada saat ia berhasil masuk ke babak Final di Jakarta. Meskipun telah lolos ke babak
final tidak membuatnya berbangga hati. Wilbert mengatakan bahwa “Bagi saya,
latihan dan latihan terus.. kerja keras lagi! Karena ini buah awal dari hasil kerja keras
saya, dan ke depannya masih banyak kerja keras yang harus saya lakukan untuk
menjadi lebih baik lagi”. Prestasi dari Wilbert tentunya membuat orang tuanya
mereasa bangga. Ibu dari Wilbert merasa terharu anaknya dapat lolos ke babak final.
Ia berharap bahwa anaknya terus berusaha lebih keras lagi untuk menggapai
mimpinya menjadi pemain bola dan dapat mengharumkan nama Indonesia suatu saat
nanti.
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Tak hanya Wilbert, terdapat 9 peserta lainnya yang berhasil lolos ke babak
final di Jakarta.Melalui seleksi yang telah dilakukan, terpilihlah 10 peserta terbaik
yang lolos ke babak final. Berikut adalah daftar nama 10 peserta dengan score
tertinggi yang maju ke tahap final di Jakarta, pada 1 Oktober 2017:
1. Gardhika Arya Putra
2. Rifqi Arya Pradana
3. Mus'ab
4. Ragil Satrya Jati
5. Wilbert Gilchrist Syaranamual
6. Gabriel Jawsuldriandi
7. Rachmad Maulana Yusuf
8. Rio Fernando Dwi Ardiansyah
9. Muhammad Ikbar Ifthikhurdin Fadhil
10. Trio Setyo Agung.
Futbal Momentum Asia berusaha untuk memberi kesempatan dan
mendukung impian pemuda Indonesia menjadi atlet sepak bola internasional. Melalui
ajang pencarian bakat ini diharapkan anak-anak Indonesia mendapatkan pengalaman
di akademik Espanyol dan dapat mengharumkan nama baik Indonesia kedepannya.
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