


Kenny Dalglish adalah salah satu pemain sepak bola terhebat 

sepanjang masa, dijuluki ‘Sang Raja’ oleh penggemar sepak bola di 

seluruh dunia sebagai bentuk pengakuan atas sumbangsihnya yang 

begitu besar bagi Liverpool Football Club, sebagai pemain 

dan manajer.

‘Raja Kenny’ menceritakan kisah tentang legenda sepak bola ini, 

menangkap pelajaran berharga dari perjalanan karier sepak bola dan 

hidupnya yang penuh inspirasi. Kenny menunjukkan bahwa menjadi 

seorang pemimpin sejati selalu membuka jalan bagi orang lain.

Sebagai Sponsor Utama Klub Liverpool FC, Standard Chartered 

dengan bangga meluncurkan ‘Raja Kenny’ untuk merayakan warisan 

- satu hal yang terus dibuat oleh Kenny, dan sesuatu yang terus 

diupayakan oleh Bank agar dapat ditinggalkan kliennya bagi

generasi mendatang.

“Bagi saya, arti sebenarnya menjadi Raja besar,

adalah selalu melakukan hal yang benar tanpa sesumbar.”

Kenny Dalglish
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Ambil secangkir teh dan jangan ceriwis

sambil aku menceritakan kisah Kenny Dalglish.

Ia lahir tahun 1951 di Skotlandia, 

anak biasa yang belum dikenal seluruh dunia.
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Cintanya pada sepak bola dimulai dengan menjadi kiper

tapi ia belum menyadari bakatnya yang super.

Lalu ia meninggalkan gawang dan mulai bermain di lapangan,

sejak itu ia tampil cemerlang di pertandingan.
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Dengan ayahnya di sampingnya dan bola di kakinya

mereka bermain di taman dan di jalan seadanya.

Bill adalah pahlawan, guru, dan pembimbing bagi Kenny, 

dengan penuh rasa bangga ia selalu menemani.
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Di stadion Ibrox, tidak peduli cuaca bagaimana,

mereka mendukung Rangers dan menonton pertandingan bersama.

Mereka berbicara tentang taktik dan memenangkan liga, 

semangat dan minatnya pada sepak bola semakin besar juga.
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Ia berlatih bersama temannya di dekat rumah.

Suatu kali ayahnya berkata,”Jaga bolanya tetap di tanah.

Ingat kamu tidak terlalu tinggi,” lagi katanya, 

“Selalu mainkan bola di kaki dan lihat terus bolanya.” 
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Setiap harinya ia terus bermain dan berjuang, 

ayahnya selalu hadir di pertandingan kandang dan tandang.

Ayahnya berkata, “Kenny, kamu benar-benar berbakat. 

Ayah selalu mendukungmu. Ayo semangat!”
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“Melihatmu bermain membuatku sangat bangga, 

aku selalu menonton dengan penuh senyum saat kamu berlaga.”

Kenny begitu girang, ia merasa aman dan senang hati, 

baginya dan ayahnya keluarga sangatlah berarti.
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Saat Kenny tumbuh dewasa ada satu impian yang tak pernah lenyap;

sepak bola profesional – pemain tengah atau sayap.

Ia mencoba mendaftar ke Liverpool yang menyukainya,

tetapi karena masih sangat muda, ia menolaknya.
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Di kamarnya ia berbicara dengan ayahnya

yang begitu senang dan bangga dengan anaknya. 

“Kenny, coba dengarkan,” kata ayahnya. 

“Semua yang terjadi pasti ada hikmahnya.”



“Sean Fallon dari Celtic berkata ingin menemuimu.

Ia berkata kamu genius dengan bola di kakimu.

Ayo sekarang ambil sepatu, kaos kaki dan bolamu, 

dan turunkan semua poster itu dari dindingmu.”



11

Setelah itu, Kenny ikut dengannya, 

tetapi itu tidak menghilangkan impian besar dalam dirinya.

Memakai seragam Liverpool dan mendengar penonton 

bernyanyi suatu saat nanti, 

tetapi sekarang Celtic dan liga Skotlandia menanti.
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Ia berlatih di stasiun saat Skotlandia memanggilnya. 

Saatnya Dalglish bermain bagi negaranya.

Ia bermain melawan Belgia tahun 1971, 

penampilan debutnya sungguh bermutu.
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Pemain terbaik yang menjadi panutan,

bakatnya sebagai pemain semakin kelihatan.

Ia bermain melawan Denmark, Spanyol dan Belanda,

30 golnya membuat lawan porak-poranda.
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Kenny yang penuh kasih dan murah hati, 

kemudian menikah setelah menemukan cinta sejati.Namanya 

Marina, seorang yang rendah hati dan manis. 

Empat buah hati membuat keluarganya semakin harmonis.
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Setelah mencetak lebih dari seratus gol dan menjadi pemain bintang.

tawaran bergabung dengan Liverpool datang.

Saat itu ayahnya menasihati dengan halus, 

“Kenny, tawaran itu kelihatannya sangat bagus.”
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“Jangan berfokus pada kesuksesan dan ketenaran,

tetapi selalu berikan yang terbaik dan dengan kehormatan.”

Dalam tujuh menit di pertandingan melawan Middlesbrough,

nama Raja Kenny menggema dengan riuh.



Kata orang waktu cepat berlalu saat kamu senang.

Piala, trofi dan ratusan golnya membuktikan

Kenny seorang pemenang.

Setiap kali ia menendang bola, suporter menyanyikan namanya.

Dinding kamar setiap anak ditempeli posternya.
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Anfield menjadi rumahnya, ia menyukai setiap pertandingan, 

tetapi ia tidak peduli tentang uang atau sanjungan.

Gelandang, sayap atau penyerang, 

saat ia memakai Nomor Tujuh, ia selalu menjadi bintang.
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Di Mersey, banyak pertandingan dimainkannya. 

Menang atau Kalah, semakin kuat semangatnya.

Dengan trofi, medali dan penghargaan yang berlimpah, 

siapa sangka ia masih bisa lebih berkiprah.
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Saat para pemain memilih Pemain Terbaik Tahun Ini,

hampir semua memilih Kenny.

Sepak bola membuatnya menjadi terkenal, 

Semua orang akan mengingat permainannya yang sensasional.
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Suatu pagi di tahun 1984, 

di depan pintunya ada sebuah surat.

Matanya terbelalak saat ia membacanya.

Surat itu ditulis Sang Ratu kepadanya.
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“Kenneth Dalglish, saya Ratumu. 

Akhir tahun ini datanglah ke istana untuk bertemu.

Kamu adalah pahlawan yang berharga bagi negara. 

Aku ingin memberi penghargaan atas jasamu yang tiada tara.”
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Kenny melompat tinggi dengan riangnya, 

celana, sepatu dan pakaian dalam baru pun dibelinya.

Saat ia bertemu Sang Ratu dan keluarga kerajaan, 

Nama Raja Kenny, M.B.E. diberikan sebagai penghargaan.
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Menyadari bakatnya sebagai pemimpin ulung

Kenny diminta menjadi manajer saat berusia 34 tahun.

Memimpin semua pemain menghadapi semua pertandingan, 

bersama Kenny, mereka pasti meraih kemenangan.
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Di final piala FA, ia berkata kepada timnya,

“Kita pasti punya satu impian setidaknya.

Ayahku pernah berkata hidup ini adalah warisan, 

jadi ayo beri yang terbaik dan raih kemenangan.”
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“Ini bukan soal uang atau ketenaran, 

tetapi bagaimana setiap kita bermain dalam pertandingan.

Jadilah rendah hati, ramah, bermain habis-habisan, 

dan jangan berhenti bermain sampai akhir pertandingan.” 
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Setelah 22 tahun bermain semaksimal mungkin. 

ia memutuskan sudah saatnya berhenti bermain.

Setelah lebih dari 500 pertandingan dan 200 gol dicetaknya.

Kenny terus berkarya karena ini bukan akhir kisahnya.
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Sejak itu, ia tidak lagi bermain di lapangan, 

tetapi ia memimpin timnya dalam pertandingan.

Ia mengatur taktik, menunjukkan cara bermain, 

ikut melatih dan menyemangati para pemain.
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Tim adalah keluarga baginya, 

lebih dari itu ia peduli dengan orang di sekitarnya.

Bersama istrinya, Marina, ia mendirikan balai derma 

menggalang dana untuk kanker, yang membuat semua orang terkesima.
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   Ia menjadi pemimpin dan panutan, 

 ia adalah orang yang sungguh membanggakan

Setelah membaca kisahnya, kamu setuju kan?

Raja Kenny meninggalkan warisan yang     

tidak terlupakan. 



Kenny’s Photo
Kenneth Mathieson Dalglish, MBE, lahir pada tanggal 4 Maret 1951 di Glasgow, 

Skotlandia. Ia telah menorehkan prestasi yang luar biasa sebagai pemain dan 

manajer Liverpool FC yang akan terus dikenang sepanjang masa.

Sebelum menikmati dua periode sukses sebagai pelatih, Dalglish bermain 

sebanyak 515 kali dan mencetak 172 gol. Secara keseluruhan, ia memenangkan 

delapan piala juara liga, tiga Piala Eropa, dua Piala FA, lima Piala Liga dan 

satu Piala Super UEFA. Dalglish masuk menjadi bagian Galeri Reputasi

(Hall of Fame) Sepak Bola Skotlandia dan Inggris.  

Di luar lapangan, dukungan yang diberikannya bagi para keluarga korban 

Hillsborough setelah bencana tersebut dan tahun-tahun sesudahnya 

menunjukkan komitmennya bagi penggemar Liverpool dan warga Merseyside.

Kualitas itu juga terlihat nyata dalam apa yang ia lakukan untuk Marina 

Dalglish Appeal, sebuah badan amal yang dibentuk bersama dengan istrinya,

yang membantu penderita kanker dan keluarganya di Merseyside.

Kenny Dalglish, seorang yang cemerlang di lapangan tetapi juga penuh 

dengan belas kasih. Bagaimana ia menginspirasi banyak orang di lapangan 

dan di luar lapangan membuat semua penggemarnya memberinya julukan 

Raja Kenny. 



Kenny’s Bio



Ia bernama Kenny Dalglish – salah satu pemain sepak bola paling berpengaruh di dunia.
Lahir di Skotlandia, Kenny bermimpi untuk menjadi pemain sepak bola profesional. 

Ia tidak pernah menyerah untuk menggapai impiannya itu. Dengan ketekunan,
kerja keras serta melalui kasih sayang dan dukungan ayahnya, 

Kenny menunjukkan kepada kita bahwa apapun mungkin terjadi, 
mengubah impiannya menjadi kenyataan, menorehkan namanya di

dunia sepak bola dan meninggalkan warisan sejati. Mencetak ratusan gol
bagi klub dan negaranya, Kenny Dalglish menjadi pemain favorit

banyak orang, satu-satunya ‘Raja Kenny’ bagi mereka. 


