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volimania.org &ndash; Keinginan tim putra dan putri Jakarta Pertamina Energi untuk mengawinkan gelar Proliga 2018
bukan sebatas harapan semata. Hal tersebut dibuktikan lewat sederet kemenangan yang diraih Pertamina Energi hingga
membuat mereka kini berada di puncak klasemen dan jadi Juara Putaran 1 Proliga 2018.

Agung Seganti dkk yang mengisi skuad tim putra Pertamina Energi lebih dulu memastikan menjadi yang terkuat di
putaran pertama Proliga 2018 usai melakoni laga kontra Palembang Bank Sumsel Babel yang berakhir dengan
kemenangan 3-0 (28-26, 25-21, 25-23) pada Jumat, 2 Februari 2018 di Gresik.
Dari 4 laga yang telah dimainkan pasukan Andri Widiatmoko menorehkan catatan mengesankan dengan memenangi
semua laga dan hanya kecolongan 2 set. Tak heran jika Pertamina Energi kini berada dipucuk klasemen akhir putaran
pertama dengan nilai maksimal 12.
Nilai ini bahkan terpaut jauh dari rival terdekat mereka, yakni Surabaya Bhayangkara Samator dan Palembang Bank
Sumsel Babel yang menghuni peringkat 2 dan 3 dengan sama-sama mengoleksi nilai 6.
Dominasi serupa juga diperlihatkan Pertamina Energi di sektor putri. Perubahan susunan pemain dan pelatih yang
berbeda dengan tahun lalu, nyatanya yang tak menggoyahkan tekad Pertamina Energi untuk memburu gelar Juara
yang hampir mereka dapatkan di edisi Proliga sebelumnya.

Rekor tim yang kini diarsiteki M Ansori tidak main-main, di putaran pertama tanpa ampun Pertamina Energi
mengalahkan 6 tim lainnya tanpa kehilangan satu set pun. Kemenangan terakhir dicetak Novia Andriyanti dkk saat
meladeni juru kunci klasemen, Bekasi BVN di hari terakhir Proliga Seri Gresik. Laga yang digelar pada 4 Februari 2018
tersebut berakhir dengan 3-0 (25-17, 27-25, 25-15).
Total dari seluruh pertandingan yang dimainkan, Pertamina Energi selalu mengakhiri laga dengan skor telak 3-0.
Ganjaran adalah 18 nilai yang berhasil dikumpulkan dan peringkat 1 klasemen jadi milik mereka.
Meski kini berada di atas angin, tak serta merta membuat kubu Pertamina Energi jumawa. Pelatih Anshori mengaku tak
segan untuk melakukan rotasi pemain untuk menemukan skuad dan stratefgi terbaik.
"Saya harus mencoba pemain. Karena Proliga ini masih panjang. Saya harus mencoba pemain yang lain," ujarnya.
Pesaing terdekat Pertamina Energi, yakni Bandung BJB Pakuan yang mengumpulkan nilai 15 hasil dari 5 kemenangan
dan Jakarta Popsivo Polwan yang kini menduduki peringkat tiga klasemen dengan raihan nilai 10.
Baca: Klasemen Proliga 2018 Putaran I Pasca Seri Gresik
Kerberhasilan tim putra dan putri Pertamina Energi menjadi juara putaran pertama membuat mereka berhak
mengantongi hadiah uang pembinaan masing-masing sebesar Rp 15 juta.
Berakhirnya seri Gresik menandai berakhirnya pula putaran pertama Proliga 2018. Selama tiga minggu ke depan
Proliga akan menjalani jeda kompetisi yang akan rencananya akan diisi dengan test event Asian Games 2018 pada
pertengahan Februari.
Putaran II Proliga akan kembali bergulir mulai 2-4 Maret 2018 dan Bali akan menjadi kota pertama yang disinggahi
kompetisi voli tertinggi di Indonesia ini, lalu dilanjutkan ke Palembang pada 9-11 Maret 2018 dan seri Bandung yang
dihelat 16-18 Maret 2018 akan menjadi seri pamungkas putaran II sebelum kompetisi memasuki babak Final Four. (ndy)
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