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Vietnam - Timnas bola voli putri Indonesia melangkah ke final Turnamen Bola Voli Internasional Piala VTV 2017 yang
berlangsung di GOR Nha Thi Dau, Hai Duong, Vietnam, setelah berhasil mengalahkan tuan rumah lewat pertandingan
dramatis Vietnam 3-2 (21-25, 20-25, 25-23, 25-19, 15-12), Kamis (13/7) malam.
Bermain di bawah tekanan supporter tuan rumah, tim besutan Risco Herlambang tertinggal lebih dulu di dua set awal.
Serangan yang mudah dibaca block Vietnam dan banyaknya kesalahan sendiri yang dilakukan pemain timnas menjadi
faktor yang penyebab.
Risco menurunkan skuad terbaiknya di set pertama, yakni kapten tim Wilda Siti Nurfadhilah Sugandhi, Tri Retno
Mutiara Lutfi, Yolla Yuliana, Ayu Nandita Salsabila, Hanny Budiarti, Aprilia Manganang dan libero Berlian Marshella
mampu menyaingi tuan rumah dalam perolehan angka. Dari tertinggal 7-8, 12-16 hingga mampu menyamakan
menyamakan 16-16, 18-18 hingga 20-20 dan diselesaikan tuan rumah 21-25.
Set kedua, Risco memasukkan Asih yang menggantikan Yolla dan Novia Andriyani yang dimasukkan sejak
pertengahan set pertama dengan menggati Hanny Budiarti. Set ini kembali berjalan seimbang dengan saling kejar
angka di awal-awal. Bahkan, Ayu Nandita dan kawan-kawan sempat memimpin 8-6, 10-8. Namun kemudian tertinggal
lagi hingga 16-19 dan akhirnya kalah 20-25.
Tertinggal dua set, tak membuat Indonesia patah arang. Memainkan Yolana untuk menggantikan pengumpan utama
Mutiara membuat serangan timnas menjadi lebih hidup dan bervariasi. Di awal set ketiga timnas langsung menggebrak
4-1 dan 8-6, sebelum akhirnya set ini dimenangkan timnas 25-23.
Set keempat, tim yang disiapkan menuju SEA Games XXIX/2017 Kuala Lumpur, Malaysia ini memaksa tuan rumah
bermain lima set setelah menyamakan skor 2-2 dengan keunggulan 25-19.
Vietnam yang tak ingin kehilangan muka dihadapan publiknya sendiri terus menempel ketat perolehan angka Indonesia
di set penentuan. Sempat unggul 8-11 lewat spike keras Aprilia Manganang yang tak mampu dibendung para Vietnam.
Indonesia memastikan meraih tiket Final usai bola sodoran Wilda Nurfadillah jatuh di sisi lapangan kosong lawan.
Meski mampu melenggang ke final pelatih timnas putri, Risco Herlambang mengakui jika anak asuhnya masih memiliki
kelemahan, terutama dengan banyaknya kesalahan yang dilakukan.
"Memang banyak kesalahan yang dilakukan anak-anak pada dua set awal," kata Risco usai pertandingan.
Lebih lanjut, pelatih yang sukses membawa Jabar meraih medali emas PON di Jabar tahun lalu itu mengatakan set
ketiga dan seterusnya mulai banyak melakukan rotasi pemain. "Di Vietnam ini kan ujicoba, yah kita harus coba-coba
pemain," tukasnya.
Indonesia masih harus menunggu lawan di Final yang akan dihelat pada Sabtu (15/7). Lawan yang akan dihadapi
adalah pemenang Jepang versus Suwon City Korea Selatan yang berlangsung Jumat (14/7) malam ini.
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