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Volimania.org, Tangerang - Tim putri Bank Jatim memastikan diri tampil ke partai puncak PGN Livoli Divisi Utama 2017
usai menundukkan Juara bertahan, TNI AU dengan skor telak 3-0 (25-20, 25-22, 25-20) di Semifinal yang digelar di
GOR Dimyati, Tangerang pada Kamis (7/12/2017).
Bank Jatim yang juga merupakan juara Livoli Divisi Utama 2014, memang tampil dengan tim terbaiknya. Di tahun ini,
Pelatih Bank Jatim, Mashudi memadukan pemain senior dan junior yang hampir seluruhnya pernah membela Timnas
Indonesia, seperti Novia Andriyanti, Megawati Hangestri, Asih Titi, Faiska Dwi Permata Ratri, Rianita Panirwan, dan
Yolana Betha Pangestika.
Dihuni deretan pemain yang mumpuni membuat tim Bank Jatim tampil kompak saat menghadapi Semifinal melawan
TNI AU. Salah satu pemain Bank Jatim, Novia Andriyanti mengaku jika kunci kemenangan atas juara bertahan TNI AU
adalah bermain kompak dan penuh semangat.
&ldquo;Kami semua enjoy, dan tadi yakin menang. Tadi malam, saya juga merasa kami akan menang hari ini,&rdquo;
katanya.
Pada Final yang akan dihelat pada Sabtu (9/12/2017) Novia Andriyanti dkk akan kembali berhadapan dengan PGN
Popsivo Polwan yang melaju ke Final setelah mengalahkan Petrokimia Gresik 3-0 (25-16, 25-22, 25-17).
Pertemuan antara Bank Jatim dan PGN Popsivo Polwan pernah terjadi di fase penyisihan pul Q di hari pertama
peyelenggaraan PGN Livoli Divisi Utama 2017 pada Sabtu (2/12/2017) lalu. PGN Popsivo Polwan kala itu sukses
membuat Bank Jatim bertekuk lutut lewat pertandingan yang berlangsung selama 5 set dan berakhir dengan 3-2 (23-25,
25-21, 25-13, 15-25, 15-13).
Bagi Bank Jatim, bertemu kembali dengan PGN Popsivo Polwan akan dimanfaatkan untuk membalas kekalahan
mereka di fase pul, sekaligus mengembalikan kembali gelar juara Livoli Divisi Utama yang gagal mereka raih tahun lalu.
Novia Andriyanti mengaku jika permainan timnya yang semakin baik dan kompak akan mampu membendung PGN
Popsivo Polwan. &ldquo;Kemarin saat bertemu Popsivo, pemainan kami, istilahnya belum ketemu. Belum padu,
sekarang lain, kami terus membaik,&rdquo; kata pemain yang merupakan mantan pemain binaan Petrokimia Gresik ini.
Sementara itu, Sari mengatakan, menghadapi Bank Jatim di final, Popsivo akan tampil habis-habisan. Satu yang
membuat timnya bersemangat, adalah di babak penyisihan grup lalu, Popsivo mengalahkan Bank Jatim 3-2.
&ldquo;Namun, itu bukan acuan lagi, pasti mereka akan mengubah permainan nanti di final. Bank Jatim tim bagus,
tetapi kami juga sudah siap menghadapi mereka. Kemenangan atas mereka di babak grup tentu membuat kami
semakin termotivasi, tetapi kami tidak mau terlalu percaya diri,&rdquo; tambah mantan pemain timnas Indonesia ini.
Menurut Sari, Bank Jatim adalah tim yang serangan membunuh. Mereka mempunyai spiker-spiker yang mempunyai
smes geledek, seperti Megawati Hangestri Pertiwi dan Novia Andriyani.
&ldquo;Saya lihat tadi hampir 90 persen bola dari toser diarahkan ke Mega. Dia memang pemain muda hebat,
tenaganya kuat. Namun, kami akan perkuat pertahanan besok untuk membendung Mega,&rdquo; ujar pelatih kelahiran
Jawa Timur ini.
Popsivo masih akan mengandalkan mantan pemain voli pantai Ayu Cahyaning Siam, Amalia Fajrina Nabila, Arsela
Nuari Purnama, Novita Dinda Pratama, Viola Dwi Elvantini, dan Dwi Wulandari untuk menghadapi Bank Jatim di Final
PGN Livoli Divisi Utama 2017. (ndy)
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