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pbvsi, PALEMBANG - Misi tim tuan rumah Palembang Bank SumselBabel (PBS) meraih kemenangan pada laga
pertama seri ketiga Proliga 2020 berhasil terpenuhi.

Tim besutan Mashudi itu mendulang tiga poin setelah mengalahkan tim debutan pada musim ini, Lamongan Sadang
MHS (MHS), melalui laga sengit selama empat set di Gedung PSCC, Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (7/2/2020).
Gunawan Saputra dkk menang dengan skor 3-1 (24-26, 26-24, 25-19, ?)
Pertandingan sengit antara PBS dan MHS langsung tersaji sejak set kesatu dimainkan. Kedua tim saling bergantian
mencetak poin hingga imbang dalam kedudukan 24-24. Namun, pada keadaan krusial ini, MHS mampu tampil lebih
tenang ketimbang tim tuan rumah. Tim pendatang baru itupun mengunci kemenangan set kesatu setelah mencetak dua
poin berikutnya secara beruntun.
Keadaan serupa terjadi pada set kedua. Lagi-lagi, kedua tim tampil ngotot demi memenangi set. PBS lebih dulu
mencapai set point dalam kedudukan 24-23, tetapi MHS belum menyerah. Mereka berhasil menyamakan skor menjadi
24-24.
PBS kemudian mendapatkan set point kedua setelah meraih poin berikutnya. Tak mau mengulang kesalahan, tim tuan
rumah memenangi set kedua setelah smes keras mereka tak mampu diantisipasi tim lawan.
Memasuki set ketiga, performa MHS mulai kendur. Meski masih bisa memberi perlawanan, tetapi perolehan poin
Sadang tak lagi menempel seperti pada set kesatu dan kedua. Situasi ini dimanfaatkan dengan baik oleh PBS, selaku
tuan rumah. Didukung penuh publik Wong Kito, PBS memenangi set ketiga melalui jump serve Fahri Septian Putratama.
Berbalik tertinggal 1-2 membuat konsentrasi dan mental bertanding Sadang runtuh. Alhasil, tak banyak yang bisa
dilakukan Sadang untuk mengimbangi permainan PBS pada set keempat.
Mereka bahkan tertinggal tujuh poin, 16-23, setelah melakukan kesalahan komunikasi. PBS lalu mendapatkan set point
dalam kedudukan 24-19, tetapi Sadang masih bisa "mencuri" satu poin untuk mengubah skor menjadi 20-24.
Tim tuan rumah akhirnya meraih kemenangan setelah smes keras dari pemain asing, Carlos Alberto Araujo, tak bisa
diantisipasi pemain-pemain Sadang.
"Saya rasa hari ini PBS mainnya bagus sekali, sementara finishing touch kami banyak mati sendiri," ucap pelatih
Lamongan Sadang MHS, Putut Marhaento. "Pada set kedua, saat sudah leading jauh, malah berbaik tertinggal," kata
Putut lagi.
Sementara itu, pelatih Palembang Bank SumselBabel, Mashudi mengaku lega karena anak-anak didiknya mampu
memenuhi target awal mereka. Mashudi mengatakan bahwa strategi rotasi pemain yang dia lakukan pada laga melawan
Sadang menjadi kunci kemenangan.
"Saya bilang ke anak-anak, pertandingan malam ini adalah final, grand final. Harus mati-matian di sini untuk bisa
mencapai final four," tutur dia. "Saya minta anak-anak untuk tidak pikirkan hari Minggu, fokus ke hari ini saja," kata
Mashudi lagi.
Palembang Bank SumselBabel masih punya satu pertandingan tersisa pada seri ketiga Proliga 2020. Mereka
dijadwalkan bertanding melawan Jakarta BNI 46 pada hari Minggu (9/2/2020).
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