Tak Perpanjang Kontrak, Akhir Musim
Ini Buffon Resmi Tinggalkan Juventus
Realitarakyat.com – Penjaga gawang legendaris asal Italia, Gianluigi Buffon,
resmi akan meninggalkan Juventus pada akhir musim 2020-2021.
Buffon resmi hengkang setelah tidak memperpanjang kontraknya di Juventus yang
selesai akhir musim ini.
“Masa depan saya jelas dan pasti. Pengalaman yang indah dan sangat panjang
dengan Juve akan berakhir tahun ini,” katanya dilansir beIN Sports, Selasa
(11/5/2021) malam WIB.
Buffon sekarang berusia 43 tahun. Kendati sudah sangat berumur, sang kiper belum
memastikan keputusan ini adalah akhir dari kariernya.
“Entah saya berhenti bermain, atau jika saya menemukan situasi yang memotivasi
untuk bermain atau memiliki pengalaman hidup yang berbeda, saya akan
mempertimbangkannya,” kata Buffon.
“Saya merasa telah memberikan segalanya untuk Juve. Saya telah meraih segalanya
dan tidak dapat melakukannya lebih dari ini,” ucapnya.
Ogni inizio ha anche una fine. E questa è la fine del mio secondo tempo alla
Juve.
Una decisione presa, maturata e comunicata già da mesi.
Ma non una decisione facile.
Kala itu, transfernya menjadikan dia sebagai kiper termahal dengan mahar 52,88
juta euro atau berkisar Rp 913 miliar.
Pemilik 176 caps di timnas Italia tersebut begitu loyal dengan Bianconeri.
Bahkan, Buffon tetap bertahan ketika Juve sempat terkena skandal Calciopoli dan
dihukum tampil di Serie B pada 2006.
Kesetiannya pun berujung manis dengan membawa tim asal Kota Turin itu kembali ke
Serie A semusim berikutnya.
Sempat hengkang ke Paris Saint-Germain pada musim 2018-2019 karena kontraknya
habis, Buffon kembali lagi ke Turin setahun kemudian.

Secara keseluruhan, Buffon telah membela Juventus selama 19 musim atau sekitar
dua dekade (20 tahun).
Kiper berjuluk The Superman itu punya catatan begitu luar biasa di bawah mistar
gawang Bianconeri.
Berdasarkan 656 penampilan di semua ajang, Buffon mampu meraih 299 cleansheet
atau nirbobol.
Kontribusinya pun membuat Juve meraih berbagai gelar di antaranya, 10 trofi
Serie A, dan tujuh titel Coppa Italia.
Gigi Buffon juga berpotensi menambah pundi-pundi trofinya jika berhasil membawa
Juve menang atas Atalanta di final Coppa Italia 2020-2021. (ndi)

