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Volimania.org- Penantian panjang tim voli putri Indonesia untuk menyicipi partai Final SEA Games akhirnya terjawab.
Pada semifinal SEA Games 2017 yang berlangsung Sabtu (26/8) Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam dengan skor
tipis 3-2 (18-25, 25-21, 29-27, 15-25, 15-13) untuk melaju ke Final.

Pertandingan semifinal antara Indonesia kontra Vietnam berjalan ketat sejak set pertama. Wilda Siti Nurfadilah dkk terus
menempel perolehan angka Vietnam. Sayangnya, mendekati akhir set pertama Indonesia gagal membendung
perolehan angka dan menyerah 18-25.
Indonesia kembali mengalami kesulitan mengatur ritme permainan dan tertinggal cukup jauh 1-6 di set kedua. Namun,
usai jeda paruh set, perlahan penampilan anak asuh Risco Herlambang tersebut semakin baik bahkan mampu unggul
11-10 sebelum akhirnya berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 usai menang 25-21.
Pada set ketiga tensi permainan semakin meninggi. Jual beli serangan dan ketatnya perolehan angka mewarnai set ini.
Timnas Indonesia yang semakin percaya diri kembali bangkit usai tertinggal 21-23 hingga memaksakan terjadinya
deuce pada poin 24-24. Set ini berhasil kembali dimenangkan oleh Indonesia dengan skor 29-27 setelah serve tajam
Yolla Yuliana tak mampu dikembalikan oleh pemain Vietnam.
Tertinggal 1-2 tak lantas membuat tim Vietnam menyerah. Memimpin 8-3 di awal set keempat, Thanh Thuy dkk sama
sekali tak memberi celah pada Indonesia untuk mengembangkan permainan. Set ini mutlak menjadi milik Vietnam 2515, sekaligus menyamakan kedudukan menjadi 2-2.
Megawati Hangestri menjadi bintang yang membawa Indonesia akhirnya memastikan diri tampil di Final SEA Games
setelah spike kerasnya tak bisa dibendung duet blocker Vietnam dan membuat pertandingan berakhir dengan 15-13.
Indonesia menang 3-2.
Risco Herlambang, pelatih Indonesia mengaku senang dan bangga atas perjuangan yang ditunjukan anak asuhnya di
laga menentukan ini.
"Saya berterima kasih dan bangga atas apa yang ditunjukan para pemain di pertandingan kali ini, terutama untuk
mereka yang baru pertama kali ikut (SEA Games) dan bisa memperlihatkan permainan yang bagus." ujarnya
Saat ditanya mengenai performa anak asuhnya yang nampak kedodoran di awal-awal set. Pelatih asal Jawa Barat
tersebut mengatakan jika para pemainnya nampak terlalu berhati-hati di awal hingga sering membuat kesalahan.
"Anak-anak bukan lambat panas, tapi terlalu berhati-hati. Lawan juga begitu, sampai akhirnya saya katakan untuk lebih
yakin dan percaya diri. Akhirnya kami mampu memenangi set 2 dan 3." ungkapnya.
Ini adalah kemenangan kedua yang diraih timnas voli putri Indonesia atas Vietnam. Sebelumnya pada Juli lalu,
Indonesia juga berhasil mengalahkan Vietnam dihadapan publiknya sendiri dengan skor 3-2 (21-25, 20-25, 25-23, 2519, 15-12) pada turnamen VTV Cup 2017.
Selain mampu mematahkan mitos tak pernah menang dari Vietnam, timnas putri Indonesia juga mengakhiri penantian
panjang lolos ke babak Final setelah 26 tahun. Terakhir timnas voli putri Indonesia berhasil melaju ke partai puncak
adalah pada SEA Games 1991 lalu.
Lolos ke Final juga membuat timnas putri Indonesia mampu mencapai target yang dibebankan oleh PBVSI.
Pada Final yang berlangsung Minggu (27/8) Indonesia sudah ditunggu oleh Thailand yang pada pertandingan
sebelumnya menghentikan Filipina 3-0 (25-21, 25-17, 25-17). Final Indonesia versus Thailand akan dimulai jam 16.00
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