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Samsul Latih Putra, Risco Tangani Putri
Jawapos.com, JAKARTA - Pengurus Pusat Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PP PBVSI) kemarin (8/5)
mengumumkan nama-nama calon penghuni pemusatan latihan nasional (pelatnas) proyeksi SEA Games 2017. Total,
terdapat 36 pemain, baik putra maupun putri, yang dipanggil. Mereka menjalani seleksi selama dua minggu di
Padepokan Voli di Sentul, Bogor, mulai 14 Mei mendatang.

"Rencananya, penetapan 12 pemain inti dilakukan saat deadline entry by name ke panitia pada awal Juni. Nanti, enam
pemain yang tidak lolos dipulangkan ke klub masing-masing. Tapi, mereka tetap dimonitor," jelas Ketua Umum PBVSI
Imam Sudjarwo.
Dia menyatakan, pemilihan skuad tersebut dilakukan sejak PON 2016. Selain itu, PBVSI menilai performa mereka saat
menjalani Livoli 2016 dan Proliga 2017. PBVSI juga menyiapkan hukuman pemain yang mangkir dari pemanggilan
tersebut. Sanksinya, tidak diperbolehkan mengikuti event nasional selama setahun.
"Itu bentuk ketegasan kami. Soalnya, pernah ada atlet yang dipanggil, tapi malah kabur dari pelatnas dengan alasan
beragam. Kami hanya mencari pemain yang memiliki komitmen bagi timnas," tegasnya.
Selanjutnya, Imam menyerahkan pemain kepada tim pelatih. Dia berharap pelatih juga membenahi mental para pemain.
"Kalau bicara skill permainan, saya yakin kemampuan anak-anak tidak kalah dengan negara lain. Hanya, mereka masih
sering minder saat melihat lawan yang lebih bagus. Saat bermain pun, mereka cepat dropkalau sudah tertinggal dalam
set pertama," jelasnya.
Samsul Jais, pelatih yang berhasil mengantar Palembang Bank Sumsel Babel menjadi runner-up Proliga 2017, didapuk
melatih timnas putra. Dia bertekad membawa kesuksesan tersebut ke tubuh timnas putra. "Lawan berat kami adalah
Myanmar, Thailand, dan Vietnam. Saya ingin anak-anak bermain cepat biar sulit diantisipasi lawan," katanya.
Di sektor putri, Risco Herlambang dipercaya menjadi asrsitek tim. Pada SEA Games 2015, Risco menjadi trainer di timnas
putri. "Bersyukur saya masih diberi kepercayaan buat megang timnas. Saya akan berjuang mewujudkan target yang telah
diberikan," katanya.
Dari nama-nama yang muncul, beberapa di antaranya merupakan muka lama di timnas. Misalnya, Berlian Marsheilla,
Aprilia Manganang, Wilda Siti Nur Fadhillah, dan Nandita Ayu Salsabila. Namun, terdapat pula nama-nama pemain
muda seperti Yollana Betha Pangestika, Rika Dwi Latri, dan Megawati Hangestri Pertiwi yang turut mendapatkan
kesempatan. Pembuktian kualitas kombinasi senior-junior tersebut tentu layak dinantikan dalam SEA Games 2017.
Mereka akan menjalani test event saat tampil di Vietnam Open pada Juli mendatang.
Tri Retno Mutiara, setter utama Pertamina di Proliga lalu, mengungkapkan telah mengusung target pribadi dalam seleksi
timnas mendatang. "Siapa sih yang tidak ingin menjadi pemain inti? Saya harus memperbaiki penampilan di Proliga lalu
dan berusaha maksimal saat seleksi besok," ujarnya.
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