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Performa Semakin Padu, Elektrik PLN Torehkan Kemenangan
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volimania.org, Gresik - Juara bertahan putri, Jakarta Elektrik PLN kembali menorehkan poin tiga angka menyusul
kemenangan 3-1 (25-15, 17-25, 23-25, 21-25) atas Jakarta BNI Taplus dalam lanjutan seri ketiga putaran pertama
Proliga 2018 yang berlangsung di GOR Tri Dharma, Gresik pada Sabtu, 3 Februari 2018.

Sejak dua pemain asing Elektrik PLN asal Tiongkok, Liu Mengya dan Pu Rou bergabung dalam tim, performa Elektrik
PLN semakin meningkat. Kemenangan dari BNI Taplus merupakan kemenangan kedua pada Proliga tahun ini.
Sebelumnya, Gunarti Indahyani dan kawan-kawan ini menang 3-0 (25-17, 25-15, 25-14) dari Bekasi BVN, seri kedua
putaran pertama di Batam, pekan lalu.
Menghadapi BNI Taplus, Asisten pelatih Jakarta Elektrik PLN, Abdul Munib mengatakan kalau tim banyak melakukan
serangan dari servis. "Kita sudah mempelajari permainan BNI sebelumnya yang jelek di receive. Ternyata kita berhasil,"
kata Munib usai pertandingan.
Sementara itu, BNI Taplus yang sejak tidak diperkuat Karina Ocasia karena cedera memang menunjukan grafik
penampilan yang menurun. Kekalahan dari Elektrik PLN tak pelak menambah derita skuad Risco Herlambang yang
belum bisa bangkit sejak kehilangan Karina.
Mengomentari kekalahan dari PLN, Risco mengatakan kalau anak asuhnya tidak ingin menang. "Mau bicara masalah
teknis apa, kalau anak-anak sudah tidak ingin menang, mau apa lagi," kata Risco yang kembali dipercaya PP. PBVSI
menangani timnas putri menghadapi Asian Games 2018 mendatang.
Menurutnya, dalam penampilan terakhir pada putaran pertama ini, Komang Bumi Rekta dan kawan-kawan banyak
gagal dari servis. "Susah kalau sudah tidak ingin menang. Servis saja banyak yang mati. Servis pertama masuk kedua
mati," tutur Risco.
Sehari sebelumnya, BNI Taplus juga harus mengakui kekuatan Bandung BJB Pakuan dan menyerah 1-3 (26-24, 23-25,
20-25, 16-25). Total dari enam laga di putaran pertama ini, BNI Taplus hanya mencatatkan dua kemenangan dan
empat laga lainnya berakhir dengan kekalahan.
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