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Liputan : Hardoko
volimania.org, Gresik- Bermain dihadapan para pendukung yang memenuhi GOR Tri Dharma Gresik pada Sabtu, 3
Februari 2018, Bhayangkara Samator mampu meredam perlawanan Bekasi BVN dan meraih kemenangan 3-1 (24-26,
30-28, 25-18, 25-19).

Pertandingan di hari kedua Proliga 2018 seri Gresik ini memang laik disebut partai big match. Bhayangkara Samator
yang butuh kemenangan untuk mendongkrak peringkat di klasemen diprediksi akan mengalami kesulitan saat
berhadapan dengan Bekasi BVN yang dalam dua pertandingan terakhir menunjukan permainan yang semakin solid.
Sama-sama mengusung misi menang, kedua tim turun dengan skuad terbaik, termasuk dua pemain asing. Tim asuhan
Ibarsyah Tjanu resmi diperkuat kembali oleh Reidel Toiran, outside spiker asal Kuba, sedangkan Bekasi BVN
melengkapi kuota pemain asing mereka dengan mendatangkan Rodrigo Severino.
Ketatnya pertandingan langsung tersaji di set pertama, jual beli serangan diperlihatkan kedua tim. Bekasi BVN yang
selalu tertinggal dalam perolehan angka di awal set, perlahan tapi pasti mendekati perolehan angka Bhayangkara
Samator dan berhasil memenangkan set 1 dengan skor 24-26.
Pada set kedua, baik Samator maupun BVN banyak melakukan kesalahan sendiri terutama pada servis. Bhayangkara
Samator yang kehilangan set pertama berhasil membalas 30-28 dan membuat kedudukan imbang 1-1.
Di set ketiga pemainan Bekasi BVN mulai terlihat menurun. Mahendra Ribka dkk mulai kehilangan fokus, hal tersebut
terlihat dari seringnya mereka melakukan servis yang gagal dan Rodrigo Severino yang mulai menurun staminanya
hingga berpengaruh pada permainan. Seolah memanfaatkan momentum itu, Samator mampu unggul jauh 16-9 di
interval kedua. Alhasil set 3 kembali jadi milik Samator dengan skor 25-18.
Melihat permainan anak asuhnya yang menurun di set 3, pelatih Walfridus Wahyu mengambil keputusan untuk menarik
dan mengistirahatkan Rodrigo, Mahendra, Yudi lalu menggantinya dengan pemain cadangan. Pergantian pemain
tersebut diharapkan agar pemain dapat menyimpan stamina untuk mengambil alih di set 4.
Sayang, permainan Bekasi BVN tak jua membaik di set 4. Keinginan Bekasi BVN untuk menyamakkan kedudukan
kandas setelah Rendy Tamamilang cs menutup pertandingan di set terakhir dengan 25-19.
Pelatih Samator, Ibarsyah Tjanu saat ditemui di akhir pertandingan menyampaikan bahwa meski meraih kemenangan
timnya masih lemah dalam pertahanan.
"Kita tetap harus memperbaiki pertahanan dan blok, serta receive. Set 1 dan 2 banyak melakukan kesalahan sendiri
terutama di servis, untuk di set 3 dan 4 kami fokus untuk memanfaatkan free ball," akunya.
Dari kubu Bekasi BVN melalui Asisten Pelatih, Chairil Mufti faktor penyebab kekalahan timnya karena anak asuhnya
gugup terutama di set 2, beberapa pemain yang baru tampil pertama di Proliga tampak tegang dengan banyaknya
penonton.
&ldquo;Anak-anak nervous, terutama di set 2 dan 3 hingga banyak melakukan kesalahan sendiri yang tidak perlu.
Selain Rodrigo yang baru bergabung pada Senin lalu (red 29/1) turut mempengaruhi permainan BVN,&rdquo; ujarnya
Dengan kemenangan ini Bhayangkara Samator berhasil naik ke posisi kedua klasemen putaran pertama di bawah
Jakarta Pertamina Energi. Sementara Bekasi BVN berada di posisi ketiga. (dok/ndy)
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