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Contributed by Administrator
Saturday, 20 January 2018
Last Updated Saturday, 20 January 2018

Volimania.org, Yogyakarta- Juara bertahan putri, Jakarta Elektrik PLN dibuat tak berkutik oleh tuan rumah Jakarta
Pertamina Energi dengan skor 0-3 (11-25, 7-25, 14-25) pada laga perdana Kompetisi Bola Voli Proliga 2018 seri satu
putaran pertama yang berlangsung di GOR UNY, Yogyakarta, Jumat (19/1).
Turun dengan komposisi tanpa pemain asing, Jakarta Elektrik PLN, tak mampu berbuat banyak menghadapi Pertamina
yang menurunkan beberapa pemain nasional. Asisten pelatih Elektrik PLN, Abdul Munib mengakui jika di seri pertama
Proliga 2018 ini, timnya memang hanya mengandalkan materi pemain lokal.
"Persiapan kami yang sangat singkat, dua minggu, jelasÂ sulit memang, apalagi kami hanya mengandalkan pemain
lokal. Sementara pemain pertamina sangat merata dalam permainan tim," ujar asisten pelatih Jakarta Elektrik PLN,
Abdul Munib kepada wartawan usai pertandingan.
Sedangkan menurut pelatih Elektrik PLN asal Tiongkok, Hu Xiao Dong, timnya itu akan lebih siap di laga seri keduaÂ
yang berlangsung di Batam, pada 26-28 Januari mendatang. Karena, dua pemain asing mereka asal Tiongkok, Pu Rou
dan Liu Mengya baru bisa bergabung di Batam.
Sementara itu, pelatih Jakarta Pertamina Energi, M. Ansori mengaku puas dengan hasil yang dicapai anak asuhnya.
Meskipun secara permainan, masih banyak yang perlu dibenahi dari tim yang sudah dipersiapkan dua bula lebih itu.
"Ada yang perlu dievaluasi. Banyak kesalahan yang dilakukan dalam receive maupun spike dari anak-anak. Ke depan,
ini yang akan saya benahi nantinya," tutur mantan pelatih timnas ini.
Kapten tim Pertamina, Shinta Aini Fathurrahmi mengatakan kalau dia dan rekan-rekannya tidak menganggap remeh tim
PLN. Â
"Semua lawan di Proliga ini berat. Kami tak mau menganggap remeh lawan mana pun," kata Shinta usai pertandingan.
Pada pertandingan lainnya, tim putri Bandung BJB Pakuan juga memetik hasil positif. Wilda Siti Nurfadilah dkk berhasil
menekuk Bekasi BVN dengan skor meyakinkan 3-0 (25-16, 25-17, 25-15).
Hari kedua seri pertama Proliga 2018 yang berlangsung Sabtu, 20 Januari 2018 akan menyajikan 3 pertandingan di
kelompok putri. Dimulai dengan Jakarta Popsivo Polwan yang jumpa dengan Gresik Petrokimia pada pukul 13.00 WIB,
dilanjutkan dengan Bekasi BVN versus Jakarta BNI Taplus dan Bandung BJB Pakuan yang akan melawan Jakarta
Elektrik PLN.
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