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Volimania.org- Tim voli putra Indonesia memastikan diri tampil di Final SEA Games 2017 dan berpeluang meraih medali
emas. Indonesia sukses membekuk Myanmar di laga Semifinal yang berlangsung Sabtu (26/7) malam di Hall 11 MITEC,
Kuala Lumpur dengan skor 3-2 (22-25, 25-17, 24-26, 34-32, 15-12).

Myanmar yang di atas kertas tidak diunggulkan tampil lebih lepas dan bermain baik di set pembuka. Myanmar bahkan
terus memimpin perolehan angka di sepanjang set pertama hingga membuat Indonesia harus merelakan set 1 ini dgn
22-25.
Pelatih Samsul Jais memasukan Dio Zulfikri untuk menggantikan setter Aji Maulana di set kedua. Pergantian setter
tersebut ternyata mampu mengubah pola serangan tim putra. Indonesia membalas dengan merebut set ini 25-17.
Imbang di dua set awal membuat pertandingan berjalan semakin alot di set ketiga dan keempat. Indonesia yang selalu
tertinggal dalam perolehan angka di awal-awal set, mampu memaksakan pertandingan berlanjut sampai set kelima.
Agung Seganti cs yang lagi-lagi kecolongan di set ketiga 24-26, berhasil menyamakan kedudukan 2-2 usai menang 3432 di set ke 4.
Kepercayaan diri dan keinginan tinggi untuk mempersembahkan medali emas untuk kontingen Indonesia membuat
permainan Indonesia semakin baik dan menekan di set 5. Indonesia bahkan terus memimpin perolehan angka dan tak
memberikan kesempatan bagi Myanmar untuk bangkit.
Puncaknya adalah ketika service pemain Myanmar melebar dan membuat pertandingan yang berlangsung selama 2
jam 13 menit tersebut berakhir dengan 15-12, sekaligus menghantarkan Indonesia ke Final SEA Games 2017.
Dihubungi usai pertandingan selesai, pelatih Samsul Jais mengatakan jika sebenarnya anak asuhnya bisa menang
cepat jika mereka tampil lebih tenang dan tidak lambat panas.
&ldquo;Dari segi teknis kita masih unggul dari Myanmar, anak-anak lambat panas dan bermain kurang sabar kali ini.
Saat ketinggalan selalu buru-buru ingin menyamakan kedudukan. Saya katakan pada mereka untuk tenang, ambil poin
satu per satu sambil terus memupuk rasa percaya diri.&rdquo; ucap Samsul.
Lambat panas dan bermain kurang tenang juga diakui oleh kapten timnas, Agung Seganti jadi faktor yang
memengaruhi penampilan dia dan teman-temannya di laga menentukan ini.
&ldquo;Kami memang bermain kurang lepas di pertandingan ini, mungkin karena terlalu memikirkan target untuk lolos
ke Final, mainnya jadi terbebani. Sementara Myanmar bermain bagus dan kami hampir saja kecolongan.&rdquo; Kata
Agung.
Indonesia sudah ditunggu Thailand di Final yang akan berlangsung Minggu (27/8) jam 18.00 sore masih di MITEC Hall
11, Kuala Lumpur. Jirayu Raksakaew dkk sebelumnya juga harus melewati pertandingan ketat melawan Vietnam di
semifinal sebelum akhirnya merebut tiket Final pertama usai menyudahi laga dengan 3-2 (22-25, 15-25, 29-27, 25-15,
20-18). (ndy)
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