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YOGYAKARTA. 12 APRIL 2018 - Kompetisi bola voli paling akbar di Indonesia, Proliga 2018, akan segera berakhir di
GOR Among Rogo, Yogyakarta, pada 15 April besok. Dua tim putra dan dua putri akan berlaga di partai puncak, grand
final.
Tim putri Jakarta Pertamina Energi akan menghadapi Bandung Bank BJB Pakuan pada pukul 11.00. Sedangkantim
putra Palembang Bank SumselBabel akan berhadapan dengan Surabaya Bhayangkara Samator pukul 13.00. Keempat
tim tersebut melenggang ke grand final setelah melalui perjuangan di babak final four, putaran satu dan dua, di Malang
dan Solo. Sebelumnya, empat tim ini juga berjuang di babak reguler yang berlangsung di enam kota di Tanah Air dan
menyingkirkan beberapa tim untuk lolos ke final four.Tim putri Jakarta Pertamina Energi pada musim lalu merupakan
finalis. Pada laga final lalu, tim milik BUMN ini berada di posisi kedua setelah ditumbangkan Jakarta Elektrik PLN di final.
"Kita akan berusaha pada tahun ini meraih gelar juara yang pada musim lalu gagal kita raih," kata manajer tim putri
Jakarta Pertamina Energi, Widi Triyoso.Menurut Widi, persiapan tim besutan M. Ansori itu saat ini memang berbeda
dengan tahun lalu. Kegagalan musim lalu itu menjadikan Novia Andrianti dan kawan-kawan tidak ingin gagal lagi meraih
gelar juara yang pernah diraihnya pada musim kompetisi 2014.Bandung Bank BJB Pakuan merupakan lawan yang tidak
mudah ditaklukkan. Karena materi dari tim asuhan Octavian berintikan mayoritas dari juara musim lalu yakni pemainpemain dari Jakarta Elektrik PLN, seperti Aprilia Manganang, Wilda SN Sugandhi, Berlian Marshella, Yolana Betha
Pangestika, Dian Wijayanti, dan Shella Bernadheta.Kedua tim itu sama-sama pernah saling menundukkan pada musim
kompetisi yang sudah memasuki tahun ke-17 ini. Bahkan, keduanya secara bergantian meraih gelar juara putaran.
Pertamina meraih juara putaran pertama dan Bank BJB juara putaran kedua.Bagi Bank BJB, partai final merupakan
partai hidup mati. Aprilia Manganang yang sempat mengalami cedera saat tampil di Malang, dua pekan lalu, diharapkan
sudah bisa tampil di final. "April kondisinya 80 persen pulih dari cederanya. Dia akan tampil di final," kata manajer Bank
BJB, Ayi Subarna.Pada laga BJB di final four di Solo, pekan lalu, Aprilia tidak diturunkan karena cedera."Selain karena
cedera, April memang disimpan supaya bisa tampil maksimal di final," tambah Ayi yang kerab dipanggil Upay itu
BSB dan SBS sama-sama OptimisDi bagian putra, Bank SumselBabel tak ingin tergelincir lagi dalam meraih gelar juara
musim ini, seperti yang pernah diraihnya pada musim 2011 dan 2013. "Kami benar-benar fokus ingin meraih gelar juara
tahun ini," ujar manajer Palembang Bank SumselBabel, Welsar Lubis.Kegagalan pada Proliga tahun lalu menjadi
pengalaman pahit bagi anak asuh Samsul Jais ini. Pada final tahun lalu di GOR Among Rogo, Aji Maulana dan kawankawan tak berkutik ditekuk Pertamina 0-3. "Tahun ini kami tidak ingin final tahun lalu itu terulang lagi," tambah Welsar.
Meski diakui Welsar, lawan tahun ini juga merupakan lawan yang tangguh yakni Surabaya Bhayangkara Samator.
"Meskipun berat mengalahkan Samator, bukan berarti kita tidak bisa," tukas Welsar.Sementara itu, kubu Samator juga
yakin akan tampil maksimal pada laga final nanti. "Pastinya kita akan tampil maksimal di partai final nanti," ujar manajer
Surabaya Bhayangkara Samator, Nanang Masbudi usai tim asuhan Ibarsjah Djanu Tjahyono menundukkan Pertamina
pada laga terakhir final four putaran kedua, akhir pekan lalu di Solo, yang memastikan Samator juara final four dan lolos
ke grand final.
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