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YOGYAKARTA, (PR).-Tim bola voli putri Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP) Jabar melumat tim PPLP
Yogyakarta 3-1 (21-25, 25-19, 25-17, 25-16) pada pertandingan uji coba di GOR Graha Purba Buana Patalan, Parang
Tritis, Bantul, Yogyakarta, Selasa (11/8) sore. Meskipun memuji permainan Rindy Puspaningrum dkk., pelatih tim bola
voli PPLP Jabar Wandi Paweka mengaku belum puas dengan penampilan anak didiknya itu.
Evaluasi Wandi terfokus pada penampilan buruk tim PPLP Jabar pada set pertama, ketika kalah 21-25. Selain bermain
terlalu santai dan menyepelekan lawan, menurut Wandi, tim Jabar juga terjebak kepada pola permainan lambat yang
diterapkan tuan rumah."Selain itu, blocking mereka juga kurang bagus karena tidak mau menunggu lawan menyentuh
bola dulu. Servis juga tidak terarah dan sering gagal," katanya kepada wartawan Pikiran Rakyat, Lia Marlia.Pada Pekan
Olah Raga Pelajar Nasional (Popnas) 2009 di Yogyakarta November mendatang, Wandi menegaskan, tidak akan
memberikan toleransi lagi bagi sikap-sikap seperti itu. Apalagi tahun ini Jabar ingin mempertahankan gelar juara voli
Popnas. Setelah melihat penampilan anak didiknya dalam pertandingan uji coba kemarin, Wandi optimistis dapat
mencapai target tersebut. "Saya lihat anak-anak ini punya potensi yang luar biasa. Yola itu pemain pelatnas, Rindy dan
Reny Meilinda posturnya sangat ideal. Mereka ini aset dan saya harap pembinaan mereka di PPLP bisa berlanjut pada
tahun-tahun mendatang," ujarnya.Penanggung Jawab Teknis PPLP Jabar 2009 Tries M. Hafid mengatakan, tim tidak
boleh cepat berpuas diri atas kemenangan dalam pertandingan mana pun. Penetapan target yang tinggi serta evaluasi
secara terus-menerus, harus dilakukan demi menjaga kualitas prestasi tim.Sementara itu, pelatih tim voli PPLP
Yogyakarta Yulianto menyampaikan apresiasinya terhadap penampilan Jabar. Menurut dia, secara materi pemain, Jabar
sangat bagus karena didukung oleh para pemain jangkung. Kemenangan timnya pada set pertama lebih karena mereka
sudah lebih mengenal lokasi dan situasi pertandingan ketimbang keunggulan teknik bermain."Kami sangat berterima
kasih atas kunjungan tim PPLP Jabar karena kami bisa mengambil banyak pelajaran, terutama menjelang Popnas
November nanti," tuturnya.Rasa percaya diri tim Jabar baru tumbuh memasuki set kedua. Mereka berusaha keluar dari
tempo permainan lambat, dengan memainkan bola-bola cepat yang diakhiri smes menukik. Pemain jangkung Rindy,
Reny Meilinda, dan Yola menjadi andalan strategi tersebut. Jabar kemudian menyamakan kedudukan menjadi 1-1
dengan menutup set kedua 25-19.Selepas memenangi set kedua, permainan Rindy dkk. berubah menjadi lebih lepas
dan tanpa beban. Berkali-kali mereka menjerit hanya untuk mengekspresikan kepuasan pascamematikan serangan
lawan. Melihat situasi tersebut, Wandi mulai menarik para pemain inti dan menggantikannya dengan pemain lapisan
kedua, seperti Desty Oksaviali. Sebaliknya, tim tuan rumah terpaksa kehilangan dua pemain utamanya pada set ketiga,
yaitu Monica Lana dan Shinta, yang harus mengikuti pertandingan lain. Dua set berikutnya dimenangi Jabar dengan
mudah, 25-16, 25-17.Selain tim voli putri, tim renang putra PPLP Jabar juga menggelar pertandingan uji coba bersama
tim PPLP Yogyakarta. Rencananya, pertandingan akan berlangsung Rabu (12/8) pagi ini di Depok Sport Center
Yogyakarta.***
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