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volimania.org - Perhelatan Proliga 2019 seri Yogyakarta di hari kedua, Sabtu (8/12) menyuguhkan pertandingan yang
seru pada partai terakhir. Saat tuan rumah team putra Jakarta Pertamina Energi menantang team debutan Jakarta
Garuda.
Di awal laga team Jakarta Pertamina Energi langsung menampilkan skuad terbaiknya termasuk dua legiun asing
Alexander Minic dan Vugar Bayramov. Sementara Jakarta Garuda tampilkan pemain-pemain muda dengan setter
senior Mahendra Rikha Buana.
Â Meski menyandang status team debutan dan mengandalkan 90 persen pemain yunior, team Jakarta Garuda mampu
tampilkan permainan yang menawan.Â Di set pertama kombinasi bola quick dari Cep Indra Agustin dan Alif Rajab
Burahman merepotkan pertahanan team Jakarta Pertamina Energi. Â Skor kejar mengejar hingga angka 20-20. Jump
serve dari Doni Haryono di akhir set pertama gagal diredam oleh anak-anak Jakarta Garuda, hingga skor menjadi 25-20
untuk keunggulan team Jakarta Pertamina Energi.Â Kalah di set pertama Jakarta Garuda menggila di set berikutnya.
Pertahanan yang rapat dari libero Fahreza Raka,Â serangan back attack dari Sandy Akbar dan Fahri Septian, serta
ribuan penonton yang malam tadi dengan gegap gempita mendukung Fahri SeptianÂ pemain asli Bantul Yogyakarta
adalah kunci permainan atraktif dari Jakarta Garuda hingga mampu rebut set kedua 25-23 dan set ketiga 25-20. Skor set
menjadi 2-1 untuk Jakarta Garuda.Â Tak mau kehilangan muka di hadapan pendukungnya, Jakarta Pertamina Energi
mengubah komposisi pemain dengan memainkan setter Bangbang Suharto dan Oky Setia untuk menggantikan Antonius
Adi dan Vugar Bayramov. Anak asuh Putut Marhaento itu pun langsung tancap gas hingga skor 16-5. Â Tertinggal point
cukup jauh membuat pelatih Eko Waluyo menarik beberapa pemain inti Jakarta Garuda ke bangku cadangan. Alhasil
Agung Seganti dkk merebut set keempat dengan skor 25-12. Skor set pun menjadi imbang 2-2 dan harus berlanjut ke
set kelima.Â Â Di set kelima team Jakarta Garuda sempat mendapatkan momentum untuk memimpin. Bahkan di awal set
kelima cross spike dari Fahri Septian mengenai muka dari Alexander Minic yang membuat riuh penonton di GOR Among
Raga Yogyakarta. Â Sempat memaksakan deuce 14-14, kematangan pemain senior Pertamina menjadi penentu malam
tadi untuk merebut set kelima dengan skor 16-14. Skor akhir menjadi 3-2 (25-20, 23-25, 20-25,25-12,16-14) untuk
kemenangan Jakarta Pertamina Energi.Â Di akhir laga, pelatih Jakarta Garuda Eko Waluyo mengakuiÂ puas dengan
penampilan anak asuhnya. Meski belum diperkuat pemain asing dan hanya ada Mahendra Rikha sang kapten sebagai
satu-satunya pemain senior, nyatanya Garuda mampu merepotkan Jakarta Pertamina Energi.Â Sementara itu pelatih
Jakarta Pertamina Energi, Putut Marhaento mengakui bahwa Agung Seganti dkk banyak melakukan kesalahan sendiri
ditambah dengan belum optimalnya pemain asing Vugar Bayramov.Â "Dia baru pertama kali main di Indonesia, jadi masih
proses adaptasi dengan kondisi real kompetisi di Indonesia," ujar Putut Marhaento.Â Selanjutnya hari ini Minggu (9/12)
Jakarta Pertandingan Energi akan kembali bertanding menghadapi team debutan Sidoarjo Aneka Gas Industri pada
pukul 20.00 WIB. (dok)
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