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Palembang, 28/9 - Timnas Indonesia akhirnya memastikan satu tempat di semifinal Islamic Solidarity Games (ISG) 2013
setelah menang dari Turmenistan 3-1(25-16, 25-20, 19-25, 25-19) di Palembang Sport and Convention Center (PSCC),
Sabtu.

Di semifinal anak asuh Ibarsjah Djanu yang merupakan runner up pool B ini ditantang juara pool A Iran. Berdasarkan
catatan yang ada Timnas Indonesia mempunyai catatan buruk jika bertemu dengan skuat asal Timur Tengah itu.
"Sudah sesuai dengan target, yaitu menang atas Turmenistan. Akan tetapi, di depan sudah ditunggu Iran yang selama
10 tahun menjadi raja Asia. Kita harus maksimal besok, Minggu (29/9)," kata Ibarsjah Djanu usai pertandingan.
Dituntut menang, Timnas Indonesia langsung bermain garang. Ayip Rizal, Agung Seganti, maupun Putu Randu segara
bergantian mengumpulkan poin lewat smes-smes kerasnya. Hasilnya anak asuh Ibarsjah unggul cepat 8-3.
Turmenistan juga tidak ketinggalan memberikan tekanan. Namun, rapinya blok pemain timnas membuat perolehan poin
tertahan. Ayip, Khasoni dan Putu Randu selalu konsisten di depan net sehingga terus membawa timnas unggul.
Dominasi tim yang dipersiapkan untuk SEA Games 2013 ini terus berlanjut. Turmenistan yang berusaha mengejar
ketertinggalannya tertahan. Akhirnya Ayip Rizal dan kawan-kawan mampu mengakhiri set pertama dengan skor 25-16.
Memasuki set kedua perjuangan Indonesia mulai tersendat. Turmenistan memberikan perlawanan yang sengit. Bahkan,
anak asuh Ibarsjah Djanu sempat tertinggal 9-10 dari Turmenistan. Namun, pelan tetapi pasti Bagus dan kawan-kawan
mampu bangkit dan mampu berbalik unggul 16-14.
Meski mampu unggul bukan berarti Indonesia aman. Turmenistan terus menempel dalam pengumpulan poin. Akan
tetapi, Ayip memimpin teman-temannya untuk bermain tenang dan akhirnya mampu mengakhir set kedua dengan skor
25-20.
Tidak ingin langsung kalah, Turmensitan mencoba bangkit. Dua poin pun langsung didapat dengan mudah. Indonesia
langsung mengejar. Namun, raihan poin kedua tim selalu ketat hingga kedudukan 14-14. Persiangan tidak sampai di
sini. Poin ketat hingga kedudukan 18-18.
Kedudukan sama kuat ternyata mental Turmenistan lebih bagus. Terbukti tim ini mampu unggul dan sulit dikejar oleh
Indonesia yang permainanan mulai terbaca. Hasilnya Turmenistan mencuri set ketiga dengan skor 25-19.
Mampu membuat kedudukan 1-2, Turmensitan bermain ganas di awal set keempat. Bahkan, langsung unggul 8-5 di
technical time out pertama. Setelah itu kejar mengejar poin terus terjadi hingga kedudukan 15-15.
Sama kuat, ratusan suporter tuan rumah terus memberikan dukungan. Akhirnya, Indonesia mampu bangkit dan unggul
21-18. Pelan tetapi pasti Agung Seganti menemukan ritmenya yang sempat hilang dan mengakhiri set keempat dengan
skor 25-19.
Sementara itu, dua tim lain yang lolos ke semifinal adalah Mesir dan Turki. Sesuai dengan jadwal pertandingan dimulai
pada pukul 16.00 WIB dan dimulai pertandingan Indonesia melawan Iran.
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