
UNY Gagal Juarai Piala Rektor UAD 2017
YOGYA, TRIBUN - Tim se-
pakbola Universitas Siliwa- 
ngi (Unsil) menjuarai Piala 
Rektor Universitas Ahmad 
Dahlan (UAD) 2017. Capai
an ini didapat setelah par
tai final Unsil mengalahkan 
Universitas Negeri Yogya
karta (UNY) 1-0 di Stadion 
Sultan Agung (SSA) Bantul, 
Senin (20/3).

Pelatih sepakbola UNY, 
Qoid Naufal mengatakan 
jika para pemainnya sudah 
melakukan apa yang ia in
struksikan. “Sangat sesuai 
dengan apa yang saya ingin
kan. Kita mendominasi per
mainan dan banyak mencip- 
takan peluang. Tapi faktor 
nonteknis, seperti kurang 
tenangnya pemain jadi salah 
satu kendala,” kata Qoid.

Dengan berat hati, Qoid 
pun merelakan gelar juara 
yang sebenarnya jadi target 
utama UNY dalam turnamen 
ini. Meski demikain, ia tetap 
memberi apresiasi kepada 
seluruh pemain, karena su
dah bekerja keras selama 
turnamen beijalan. Selan
jutnya, UNY akan bersiap 
untuk berpartisipasi dalam 
kompetisi Liga Nusantara 
(Linus).

Pelatih Unsil, Haikal Mil-
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lah menyebut jika bisa berte
mu UNY menjadi salah satu 
target penting berpartisipasi 
dalam turnamen ini. Pamor 
UNY yang selama ini dike
nal punya pemain sepakbo
la berkualitas menjadikan 
tantangan tersendiri untuk 
Unsil. Pamor UNY pulalah 
yang membuat para pemain 
punya semangat lebih.

Dan hasil kemenangan ini 
menjadi semacam pelengkap 
atas target Unsil bisa berte
mu UNY. “Bagi saya, ini ha
sil yang luar biasa, karena 
kita dapat dari melawan tim 
yang luar biasa pula. Saya 
pikir semangat anak-anak 
jadi kunci utama karena 
secara fisik dan kualitas

individu mereka kedah dari 
UNY,” ujar Haikal.

Di laga kemarin Unsil le
bih banyak tertekan di ba
bak pertama. Pressing ketat 
yang dilakukan para pemain 
UNY menjadikan para pema
in tengah Unsil lebih banyak 
turun membantu pertahan
an. Hanya dua winger me
reka, Arman Maulana dan 
Supriatna yang diplot men- 
jadi sprinter saat melakukan 
counter attaek.

Unggul penguasaan bola 
di babak pertama, UNY sem
pat menciptakan beberapa 
peluang emas. Salah satu
nya dari Martua Sandeni me
nit 14 yang berhasil melewati 
kiper Albar. Sayang, sontek
an Martua yang nyaris ber
buah gol mampu disambar 
bek Ganda Dewa. Skor 0-0 
bertahan di babak pertama.

Unsil baru bisa banyak 
menyerang di babak kedua. 
Lewat akselarasi Supriatna, 
peluang tercipta. Salah satu
nya berbuah gol pertengah
an babak kedua ketika keija 
keras Supriatna melewati 
tiga pemain UNY di berhasil 
dimaksimalkan Raden Rizal 
dengan tendangan keras 
yang tak mampu diantisipa
si kiper UNY.

Tertinggal 0-1, UNY tam
pak berambisi menyamakan 
skor dengan banyak mela
kukan serangan sporadis. 
Shooting jarak jauh kerap 
dilakukan para pemain UNY, 
namun tak satupun berbu
ah gol. Salah satunya lewat 
shooting Fajar Tri namun 
masih mampu ditangkap ki
per Unsil.

Penalti gagal
UNY sebenarnya punya 

peluang menyamakan skor 
setelah salah satu pemain
nya, Reza Anshary dijatuh
kan Raden Rizal di kotak 
terlarang. Sayang, Tegar 
Syah yang menjadi ekseku
tor tendangan penalti, ga
gal menjalankan tugasnya. 
Hingga laga usai, tidak ada 
tambahan gol tercipta. Unsil 
keluar sebagai pemenang 
dengan skor 1-0.

Piala Rektor UAD 2017 
sendiri digelar sejak 13-20 
Maret 2017 dengan diikuti 
oleh delapan peserta yai
tu UAD, Unsil, Universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta 
(UMY), Universitas Muham
madiyah Surakarta (UMS), 
Universitas Gadjah Mada 
(UGM), UNY, UIN Sunan Ka- 
lijaga dan STT Kedirgantara
an. (sus)


