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volimania.org &ndash; Team Putri Jakarta Pertamina Energi akhirnya berhasil menghentikan rekor 7 kemenangan
beruntun Team Jakarta PGN Popsivo Polwan dengan Skor 3-0 ( 25-16, 25-13, 25-23) pada lanjutan Proliga 2019 Seri
Solo Hari Sabtu 25 Januari 2019 Di GOR Sritex Arena.

Team JPE yang berambisi revans atas kekalahan di putaran pertama dari Popsivo, menampilkan formasi yang sedikit
berbeda dengan pertandingan sebelumnya. Yolana Betha yang biasa menjadi tosser utama kali ini diistirahatkan,
digantikan dengan tosser 'mungil' Milenia Gumilar.
Tampil menjadi starter tak membuat Milenia grogi, berkali-kali umpannya memanjakan barisan spiker JPE Anna
Stephaniuk, Bethania De La Cruz, dkk. Selain memiliki serangan yang apik, anak asuh M. Anshori ini memiliki
pertahanan yang cukup rapat. Berkali-kali serangan Popsivo melalui April Manganang dan Yeliz Basa mampu diredam
oleh Novia Andriyanti dkk. Team JPE menang mudah di dua set awal 25-16 dan 25-13.
Ketinggalan 2-0, team asuhan Chamnan Dokmai mencoba bangkit di set ketiga. Pertandingan lebih seru di set ketiga,
jual beli serangan dari kedua team yang sama-sama bermaterikan pemain timnas Asian Games 2018 cukup membuat
riuh suasana GOR Sritex Arena. Namun kejelian M. Anshori dalam melakukan rotasi pemain akhirnya mampu tuntaskan
set ketiga 25-23 untuk memastikan kemenangan JPE dengan skor 3-0.
Di akhir laga, pelatih M. Anshori menyatakan pertandingan ini dipakai untuk simulasi strategi di Final Four serta
mempercepat adaptasi pemain asing baru mereka Bethania De La Cruz. Soal kemenangan 3-0 langsung, M.Anshori
melihat Popsivo bermain santai di dua set awal. "Mungkin mereka menghindari cedera pemain, karena final four lebih
penting, " ujar M. Anshori.
Sementara di kubu Popsivo melalui sang Pelatih Chamnan Dokmai, mengakui kekalahan dari Pertamina sangat bagus
untuk pembelajaran anak asuhnya. "Mereka bisa tahu kelemahan team, dan bisa diperbaiki di final four nanti," ujarnya.
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