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NAKHON RATCHASIMA - Timnas voli pria sukses mengawali SEA Games ke-24 dengan hasil manis. Meski harus
bekerja keras, Erwin Rusni dkk akhirnya berhasil mengalahkan Myanmar dengan kemenangan tipis 3-2 (23-25, 26-28,
25-20, 25-20, 15-9) dalam babak penyisihan di Stadium Indoor 2 His Majesty The Kingâ€™s Birthday 80th Anniversary
kemarin (7/12).
"Anak-anak masih terlalu tegang pada dua set pertama. Untung memasuki set ketiga, mereka bisa membalikkan
keadaan dan memenangi pertandingan," kata Machfud Irsyada, asisten pelatih tim nasional voli indoor pria, setelah
pertandingan.
Kesalahan banyak dilakukan para pemain. Di antaranya Muhammad Riviansyah yang kerap memberikan angka kepada
lawan. Rivi -sapaan karib Muhammad Riviansyah- yang hampir selalu mendapat predikat servis terbaik di berbagai ajang
tak mampu menunjukkan kepiawaiannya dalam laga perdana itu.
"Ini adalah SEA Games pertama bagi dia, wajar kalau dia grogi," kata Machfud.
Kemenangan kemarin tak lepas dari primanya penampilan Joni Sugiyatno. Dia sekaligus menjadi blocker terbaik dalam
pertandingan tersebut. "Saya hanya berusaha sebaik-baiknya," ujar Joni merendah.
Kemenangan tersebut menjadi bekal untuk menjegal tim tuan rumah sore ini. Dua tahun lalu, Indonesia dipermalukan
Thailand di laga final hingga hanya memperoleh perak. Kondisi itu berbalik dalam Kejuaraan Asia Voli di Jakarta Agustus
lalu. Merah Putih mampu mengandaskan Thailand dengan kemenangan tipis, 3-2.
Sayang, kubu wanita tak sanggup mengikuti jejak tim besutan pelatih Tiongkok Hu Xi Nyu itu. Susanti Martalia dkk
dipaksa mengakui ketangguhan Vietnam dengan skor telak 3-0 (25-18, 25-17, 25-15). Hasil tersebut sebenarnya terbaca
sejak Kejuaraan Asia lalu. Di antara tim-tim Asia Tenggara, wanita Indonesia hanya mampu berada di urutan ketiga, di
bawah Thailand dan Vietnam.
Hasil buruk juga dituai pasangan voli pantai wanita Indonesia I (Yokbeth Kapasiang/Devota Rahawarin) yang ditekuk
pasangan Thailand Tenpaksee/Sannok 2-0 (21-12, 21-18). Untung Indonesia II yang diperkuat Ayu Cahyaningsiam/Eva
Tris Susilowati berhasil memetik kemenangan perdana atas pasangan Vietnam (Loan/Hong) 2-0 (22-20, 21-12).
(*)Sumber : Jawa Pos Online
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