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Volimania.org- Timnas voli putri mempersembahkan medali perak untuk kontingen Indonesia. Pada pertandingan Final
yang dihelat di Hall 11, MITEC, Kuala Lumpur pada Minggu (27/8), Indonesia tak mampu membendung keperkasaan tim
putri Thailand dan menyerah 0-3 (18-25, 24-26, 24-26).
Laga Final dibuka oleh tim putri Indonesia yang jumpa ratu voli Asia Tenggara, Thailand sebenarnya mampu
memberikan perlawanan yang sengit. Meski sempat tertinggal di set 1 dengan 18-25. Tim putri Indonesia mampu
menempel ketat perolehan angka bahkan memaksakan terjadinya deuce di set 2 sebelum menyerah 24-26.
Penerimaan bola yang kurang baik pada awal set 3 membuat tim putri Indonesia tertinggal jauh 3-8. Indonesia terus
berusaha untuk mengejar ketertinggalan dan berhasil mendekat 12-13. Pasca jeda technical time out kedua, lewat
service Wilda perlahan tapi pasti Indonesia mampu menahan laju angka dan kembali memaksakan deuce. Sayangnya,
di poin-poin kritis, umpan setter Tiara yang kurang sempurna membuat Putri Andya tak mampu melakukan quick spike
menutup set 3 lagi-lagi dengan skor tipis 24-26.
Ini adalah kekalahan kedua yang diderita anak asuh Risco Herlambang dalam gelaran SEA Games 2017. Pada
penyisihan pul A, Indonesia juga kalah dengan skor yang terpaut jauh 0-3 (18-25, 16-25, 10-25).Meski kembali menelan
kekalahan, penampilan tim putri Indonesia di partai Final jauh lebih baik dibandingkan saat fase penyisihan pul.
Berlian Marsheilla mengaku dia dan tim tampil lebih lepas dan gigih jika dibandingkan pertandingan sebelumnya.
&ldquo;Setelah mengalahkan Vietnam di Semifinal, kami jadi lebih percaya diri dan berusaha bermain lepas. Saya
senang bisa mendapatkan perak setelah Indonesia menunggu puluhan tahun.&rdquo; ungkap libero Timnas.
Medali perak yang disumbangkan oleh timnas putri Indonesia memang sudah lama ditunggu-tunggu publik voli di tanah
air. Terakhir kali Indonesia lolos ke final SEA Games adalah pada tahun 1991. Kala itu Indonesia juga kalah dari
Thailand dan harus puas dengan medali perak.
Medali perak ini juga menjadi raihan yang ketujuh sepanjang keikutsertaan Indonesia di cabor voli indoor putri. Tercatat
hingga saat ini putri Indonesia sudah mengoleksi 1 medali emas, 7 perak dan 8 perunggu di ajang SEA Games sejak
tahun 1977 hingga 2017.
Sementara itu medali perunggu SEA Games 2017 direbut Vietnam yang kembali menaklukan Filipina dengan skor 3-1
(25-27, 25-22, 25-20, 25-21). (ndy)
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