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JawaPos.com - Dua kakak beradik, Amasya dan Aprilia Manganang akan kembali berduel pada grand final Proliga
2016. Keduanya pun sepakat akan memboyong orang tua ke Jakarta guna menyaksikan pertarungan tersebut.

Seperti pada musim lalu, Amasya dan April akan kembali bertarung untuk menjadi juara bersama tim-timnya masingmasing. Amasya bersama Jakarta Pertamina Energi, April bersama Jakarta Elektrik PLN.
Laga ini menjadi ulangan musim lalu meski dengan tim yang berbeda. Pada grand final Proliga 2015, April sukses
membawa JE PLN juara usai mengalahkan Jakarta PGN Popsivo yang diperkuat Amasya. Musim ini, Amasya berganti
seragam, tapi tidak dengan April.
Sesuai nazar yang disepakati, keduanya akan memboyong orang tua ke Jakarta untuk menonton pertandingan grand
final di Istora Senayan pada Minggu (15/5). Kebetulan, kedua orang tua mereka memang menetap di kampung halaman
di Sangir, Sulawesi Utara.
"Kalau aku dan April sudah sepakat seandainya masuk grand final mau bawa orang tua ke Jakarta," bilang Amasya
kepada JawaPos.com.
Ibunda Amasya dan April sejatinya sempat dirawat karena sakit. Bahkan, Amasya sempat minta izin kepada klubnya
untuk pulang kampung menjenguk sang ibu. namun, kondisinya kini sudah membaik.
"Orang tua pernah juga datang menonton kami bertanding waktu tahun 2014. Ketika itu April masih membela Manokwari
Valeria Papua Barat bertanding di final, dan aku membela Elektrik PLN perebutan tempat ketiga. Sejauh ini baru itu
saja," imbuh Amasya.
Soal peluang di grand final, pevoli berusia 26 tahun itu mengaku sudah siap tempur. Trauma akibat kekalahan pada laga
final musim lalu tak lagi membekas. Apalagi, musim ini JE PLN dan JPE sudah saling mengalahkan sejak putaran
pertama. Pada laga terakhir final four di Yogyakarta, JPE bahkan bisa menang 3-0 atas JE PLN.
"(Kemenangan) itu jadi motivasi untuk grand final nanti. Semoga aku bisa balas kekalahan (dari April) pada final musim
lalu," pungkasnya.
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