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LAWAN THAILAND, RAWAN KALAH LAGI
KOTA-Indonesia kembali menghadapai Thailand di perebutan juara 3
dan 4, Sabtu (14/7) pukul 15.30 di GOR
Delta Sidoarjo. Pada pertemuan pertama di fase grup, Indonesia dibantai
1-2. Berkaca dari hasil tersebut, peluang Indonesia sangat tipis untuk
dapat mengalahkan Thailand dalam
pertandingan hari ini.
Saat menghadapai Malaysia, Indonesia bermain sangat buruk, umpan-umpan dan gaya permainan Indonesia berubah drastis. Indonesia telalu mengandalkan Egy Maulana Vikri di lini depan
yang membuat pola serangan dengan
mudah dipatahkan. Serangan Indonesia yang selama ini lebih banyak
menusuk tidak terlihat dalam pertandingan melawan Malaysia.

Pelatih Kepala Timnas U-19 Indra
Sjafri mengatakan, kekalahan dari Malaysia apalagi lewat adu penalti cukup
membuatnya kecewa. Apalagi Indonesia sempat memimpin di awal babak
pertama dengan skor 1-0. Tendangan
penalti dari Egy Maulana Vikri berhasil
menjebol gawang Malaysia.
Hingga menit 90, Malaysia berhasil
menyeimbangkan skor menjadi 1-1.
Karena tidak adanya perpanjangan
waktu, maka adu penalti pun dilakukan. Suasana tegang sangat terasa
ketika adu penalti berlangsung. Bahkan lampu stadion sempat padam sebelum tendangan penalti dilakukan.
Indra menyebutkan, saat ini pihaknya fokus untuk memenangkan laga
melawan Thailand. Indonesia merasa

ketar-ketir lagi. Sebab dari pertandingan sebelumnya, tim Garuda Nusantara disuguhi permainan menyerang dari Thailand.
Beruntung, setelah menelan kekalahan, seluruh pemain saat ini masih
dalam kondisi baik. Dirinya meminta
pemain untuk tetap fokus di pertandingan melawan Thailand. Segala
antisipasi untuk permainan menyerang
Thailand sudah disiapkan. Indra tak
ingin mengulang kekalahan lagi.

“Sudah saatnya bangkit dan bermain
di laga selanjutnya,” beber pria yang
pernah melatih Bali United tersebut.
Kemarin (13/7) tim Garuda Nusantara menjalani latihan ringan di
sebuah lapangan futsal di Jalan Pahlawan Sidoarjo. Indra menyebutkan hal
ini dilakukan untuk membuat pemain
merasa rileks setelah kekalahannya
melawan Malaysia dalam semifinal.
“Kami ajak latihan di lapangan futsal
yang agak adem,” ujarnya.

Jelang tanding lawan Thailand Indra
mengatakan setiap pertandingan harus
menjadi pengalaman tersendiri bagi
para pemain. Dia juga menambahkan
usai ditekuk negara jiran Malaysia
lewat adu penalti tidak ada kendala
psikis pada anak buahnya.
Saat melawan timnas Thailand,
Indra Sjafri menyebutkan akan memainkan Saddil Ramdani dan Egy
Maulana Vikri yang cedera saat melawan Malaysia. (sar/sat/nis).
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LATIHAN RINGAN: Punggawa Garuda Nusantara saat berlatih di lapangan futsal di Jalan
Pahlawan, Jumat (13/7) sore
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PETIK PENGALAMAN: Egy Maulana Vikri dikepung pemain belakang timnas Malaysia saat bertanding di Gelora Delta, Kamis (12/7) malam.

SIAP DIGELAR : Dari kiri
Ketua Pengadilan Negeri
Sidoarjo Wayan Karya,
Ketua DPRD Sidoarjo
Sulamul Hadi Nurmawan,
Bupati Sidoarjo Saiful
Ilah, Dandim 0816
Sidoarjo Letkol Inf Fadli
Mulyono, dan
Wakapolresta Sidoarjo
AKBP Pasma Royce usai
penandatanganan MoU.

Sidoarjo Siap 24 Jam Dimulai
Kodim 0816
Sasar Pemuda
Sidoarjo
KOTA -Kegiatan Sidoarjo
Siap 24 Jam kembali diadakan oleh Kodim 0816
Sidoarjo. Acara ini dibuka
dengan upacara yang
dilaksanakan dengan Bupati
Sidoarjo Saiful Ilah sebagai
inspektur upacara, Jumat
(13/7) pagi. Dalam acara
tersebut juga diresmikan
pula lapangan tembak untuk
mengasah keahlian anggotanya dalam menggunakan
senjata api (senpi).
Dalam kegiatan itu,
selaku tuan rumah Dandim
0816 Sidoarjo Letkol Inf
Fadli Mulyono. Hadir pula
Ketua DPRD Sidoarjo Sulamul Hadi Nurmawan,

TEPAT SASARAN : Bupati Sidoarjo Saiful Ilah (kiri) dan Dandim
0816 Sidoarjo Letkol Inf Fadli Mulyono menunjukkan hasil
tembakan senpi saat meresmikan lapangan tembak baru.

Wakapolresta Sidoarjo
AKBP Pasma Royce, dan
Ketua Pengadilan Negeri
Sidoarjo Wayan Karya.
Bupati Sidoarjo Saiful
Ilah mengatakan, kegiatan

Sidoarjo Siap 24 Jam tersebut selama ini bisa membantu menjaga kondusifitas di wilayah Sidoarjo.
Dia juga menilai Kodim
0816 Sidoarjo berperan

aktif dalam setiap kegiatan
pengamanan maupun acara yang diselenggarakan di
Sidoarjo. “Kodim 0816 Sidoarjo sangat tanggap dalam setiap permasalahan
keamanan baik teroris
maupun kegiatan lainnya,”
terangnya.
Dandim 0816 Sidoarjo
Letkol Inf Fadli Mulyono
mengatakan, kegiatan ini
menyasar pada organisasi
dan komunitas kepemudaan di Sidoarjo. Pemuda
ini akan diberikan wawasan nusantara untuk menumbuhkan rasa cinta
tanah air sehingga bisa ikut
serta menjaga kondusifitas
dan keamanan di lingkungannya. “Kami titik beratkan
pada peran pemuda sebagai generasi penerus bangsa,” tuturnya. (gun/nis)
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