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Prolog 

 

Namaku Bobby Tangkasa Widjaja. Aku 

menyukai bagian tengah namaku karena memiliki 

arti yang sama dengan hobi yang Aku gemari saat 

ini yaitu Bulutangkis. Mungkin nama Tangkasa 

yang diberikan oleh kedua orang tua ku diperoleh 

dari kata ‘tangkis’ kemudian diplesetkan menjadi 

‘Tangkasa’.  Sebaiknya, nanti Aku tanyakan saja 

pada kedua orang tua ku untuk memastikan bahwa 

apa yang Aku pikirkan mengenai arti namaku itu 

memang benar dari kata bulutangkis. 

Aku bangga dengan Ayah ku yang begitu 

mahir bermain bulutangkis. Sejak Aku kecil pun 

Ayahku selalu mengajariku apapun yang 

berkenaan tentang bulutangkis dan berpesan 
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kepadaku untuk terus berlatih hingga dewasa 

nanti Aku menjadi sukses karena keahlianku yang 

sudah aku latih sejak aku kecil. Hingga saat ini 

pun Aku terus menekuni hobi ku dan terus 

mengembangkannya. 

Saat ini Aku kelas 11 di sebuah sekolah 

yang berada di daerah Jakarta. Di sela-sela 

kesibukanku sebagai siswa SMA, Aku selalu 

menyempatkan waktu untuk berlatih bersama 

Ayah ku di hari libur sekolah.  

Aku berharap usaha dari kegiatanku ini 

dapat membuahkan hasil yang baik di masa depan 

nanti, karena Aku percaya bahwa usaha tidak 

akan pernah mengkhianati hasil. 

*** 
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Chapter 1 

Aktivitas 

 

Sabtu pagi ketika hari libur, Aku bangun 

pukul 07.00WIB untuk melaksanakan latihan 

rutin bulutangkis di GOR Cipayung bersama 

Ayahku. Sebelum berangkat dari rumah, Aku 

membiasakan diri untuk selalu menyiapkan alat 

tempurku untuk bermain bulutangkis. Diantaranya 

tas raket beserta 3 raket yang ku bawa, air putih 

dan susu, baju salin 1 serta sepatu yang aku pakai 

untuk bermain.  

Ayahku pun sama sepertiku, namun ia lebih 

awal bangun dan lebih dulu menyiapkan alat 



 

 
4 

tempurnya yang keseluruhan hampir sama 

denganku, seperti tas raket dan isi lainnya.  

Sesampainya di GOR Cipayung, Aku dan 

Ayahku segera memilih tempat untuk bertanding 

dan menaruh peralatan yang kami bawa. Disana, 

Aku melihat banyak sekali orang – orang yang 

sedang bermain bulutangkis dengan penuh ambisi 

dan semangat. Mungkin mereka semua para 

pemain dari pelatihan bulutangkis yang ilmu dan 

teknik nya lebih dari diriku. 

 Setelah Aku melihat situasi dan kondisi di 

dalam GOR, lalu Aku dan Ayahku bergegas untuk 

bermain di lapangan 2. Ayahku mengajakku 

bertanding satu set terlebih dahulu untuk 

mengetahui sudah sejauh mana kemampuanku 

dalam segi teknik bermainbulutangkis.  
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 Pertandingan pun dimulai, Aku membuka 

keunggulan poin 1 – 0 dengan smash kencang 

mengarah ke backhand dan Ayahku tidak bisa 

mengembalikannya. Poin Kami berdua pun saling 

berkejaran hingga Ayahku dapat mengembalikan 

keadaan di interval game dengan skor 11 – 8. Kami 

berdua pun beristirahat dahulu di pinggir 

lapangan dengan meminum air putih dan susu 

sebagai penambah stamina mainku melawan Ayah. 

Pertandingan pun dilanjutkan kembali, Lagi dan 

lagi Ayahku lebih unggul dibanding denganku. Ya, 

memang Ayahku jauh lebih mahir dan hebat 

dibanding denganku. Pertandingan di set 1 pun 

selesai dengan skor akhir 21 – 17.  

 Walaupun aku kalah dengan Ayahku, tapi 

Aku tidak kecewa ataupun marah dengan skor 

akhir itu karena ini hanyalah sebuah pertandingan 
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biasa saja untuk diriku. Melainkan Aku semakin 

semangat dan mempunyai ambisi untuk 

mengalahkan Ayah. Semoga di hari libur yang 

akan datang, Aku harus lebih siap lagi dan 

mengembangkan kemampuan dalam segi teknik ku 

untuk mengalahkan Ayah. 

 Setelah pertandingan tadi, Ayahku dan 

Aku duduk di tepi lapangan untuk membahas 

perkembanganku dalam bermain bulutangkis tadi.  

 “Bob, terlepas tadi itu semua, segi 

permainan dan teknikmu sudah bagus dan banyak 

perkembangan menurut Ayah.” 

 “Syukurlah, apa benar begitu Yah?” 

 “Iya benar, karena yang Ayah lihat tadi, 

Kamu itu sudah mulai berani mengeluarkan smash 

kencang baik ke arah forehand ataupun ke arah 
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backhand Ayah. Dan yang lebih hebatnya lagi 

adalah sampai Ayah tidak bisa mengembalikannya 

lagi.” 

 “Yeay, terus perkembangan apalagi yang 

Ayah lihat ketika tadi kita sedang bertanding?” 

 “Ohh iya, ada satu hal lagi yang ingin Ayah 

katakan padamu yaitu ketika tadi bertanding, 

Kamu sudah mulai berani melakukan dropshot dan 

lob serang terhadap Ayah. Ada beberapa 

pengembalian yang berhasil Ayah lakukan dan ada 

juga yang tidak berhasil. Pokoknya kamu sudah 

banyak perkembangan yang cukup pesat, Bob.” 

 “Aku turut senang mendengarnya, Ayah. 

Itu akan menjadi acuan untuk diriku agar ke 

depannya bisa lebih baik lagi dalam segi teknik 

dan lainnya. Satu hal lagi yang paling penting dan 
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harus aku bisa adalah mengalahkan Ayahku 

sendiri di pertandingan selanjutnya nanti ketika 

hari libur.” 

 “Nah begitu Bob, Ayah senang melihat 

dirimu yang penuh ambisi dan semangat seperti 

ini. Semoga ke depannya, Ayah dapat melihat 

banyak perkembangan lagi dari anakku ini.” 

 “Iya Ayah, Aamiin.” 

 “Terima kasih ya Ayah untuk ilmu yang 

telah diberikan kepadaku, Aku pun bangga dengan 

perkembanganku saat ini. Semoga Aku dan Ayah 

ke depannya lebih sering bertanding lagi dan 

menghabiskan waktu bersama lebih banyak lagi.” 

 “Sepertinya latihan kali ini sudah cukup, 

Bob. Minggu depan kita berlatih lagi, ya.” 

 “Siap, Yah.” 



 

 
9 

 Kami pun segera bergegas merapihkan 

peralatan. Setelah itu, kami pulang ke rumah. 

 

*** 
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Chapter 2 

Tawaran 

 

Hari libur telah usai, keesokan harinya Aku 

pun seperti biasa melanjutkan aktivitasku di 

sekolah dengan kawan lainnya. Aku berangkat 

dari rumah jam 06.00WIB. 

Sesampainya di sekolah, Aku pun langsung 

masuk ke kelas karena beberapa menit lagi bel 

akan berbunyi dan menandakan bahwa kegiatan 

belajar mengajar dimulai. 

Hari ini pelajaran di sekolah cukup 

menyenangkan, karena ada  Pendidikan Jasmani di 

jam ketiga dan keempat.  

*Bel istirahat pun berbunyi... 
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Aku mengisi waktu istirahatku kali ini 

dengan hanya baca buku di kelas, karena jam 

istirahat pertama hanya sebentar jika aku 

melakukan aktivitas lainnya. 

*Suara bising pun terdengar... 

Kawanku Tito, Andi dan Juan terdengar 

sedikit bising dengan tatapan mereka mengarah 

ke handphone yang berada di depannya. 

Aku pun segera menghampiri mereka 

bertiga dan bertanya. 

“Tito, Andi, Juan, sedang apa kalian 

bertiga?kelihatannya seru sekali sampai 

terdengar suara bising.” 

“Hai Bob, kita bertiga sedang menonton 

pertandingan bulutangkis nih, memang seru 
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karena ini sedang turnamen Hongkong Open 

Super 500.” Ujar Tito dan yang lainnya.” 

“Waaahh, terdengar seru kelihatannya. 

Bolehkah aku gabung dengan kalian bertiga?” 

“Tentu boleh Bob, ayo sini gabung dengan 

kami dan menonton bersama.” 

“Terima kasih kawan.” 

Aku pun segera duduk di dekat mereka dan 

menonton pertandingan bulutangkis tersebut 

hingga selesai. 

Setelah menonton pertandingan bersama 

di handphone. Tito mengajakku, Andi, dan Juan 

untuk bermain bulutangkis bersama keesokan 

harinya. 
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“Bagaimana kalau besok kita semua 

bermain bulutangkis di GOR Cipayung?” Ujar Tito 

“Ide yang bagus, ayo besok kita bermain di 

GOR Cipayung.” Ujar Andi, Juan dan Bobby 

“Kelihatannya akan seru nih besok, aku 

tunggu ya kalian semua besok, setelah pulang 

sekolah nanti kita berangkat bersama menuju 

GOR.” 

“Siap To...” 

*** 

Lalu, kami bertiga pun melanjutkan 

aktivitas kembali karena bel masuk sudah 

berbunyi.  

*Bel pulang pun berbunyi... Kring.... Kring... 
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Seluruh siswa dan siswi sekolahku ramai 

menghampiri gerbang yang ingin dibuka agar 

segera bisa cepat sampai di rumahnya.  

Sesampainya di rumah, Aku pun 

melanjutkan aktivitasku lainnya, seperti makan, 

shalat, belajar dan istirahat. 

*** 

 

Keesokan harinya, setelah pulang sekolah. 

Aku sudah siap membawa peralatan tempurku 

untuk bermain bulutangkis bersama kawan 

kawanku, karena sebelumnya aku sudah pulang 

terlebih dahulu untuk mengganti baju seragam 

dan sebagainya. Serta izin ke Ayah dan Ibuku 

bahwa aku ada janji dengan kawanku untuk 

bermain bulutangkis di Gor Cipayung. 
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Beberapa saat kemudian, Andi, Tito dan 

Juan pun datang. Lalu Aku langsung mengajak 

mereka untuk segera berangkat ke GOR agar 

tidak terlalu lama sampainya. 

Sesampainya di GOR, Kami berempat 

langsung menaruh peralatan bermain kami di tepi 

lapangan. 

Pada kali ini, Aku dan yang lainnya ingin 

bermain Double. Tim dibagi menjadi 2, Aku 

dengan Tito dan Andi dengan Juan. 

Kami berempat bermain di lapangan 2, 

tempat yang biasa aku pakai ketika Aku bermain 

dengan Ayahku di hari libur. 

Pertandingan pun dimulai, di awal 

permainan kami ber –empat saling serang dan adu 

rally  melalui pukulan Lob.  
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Kedudukan skor di interval game pertama 

dimenangkan oleh tim Juan. ketika Juan 

melakukan Smash menyilang ke arah sisi 

backhand dari Tito dan tidak bisa di kembalikan 

melewati bibir net. 

Pertandingan semakin sengit, tim ku dan 

tim Juan saling kejar mengejar skor hingga pada 

akhirnya di set pertama dimenangkan oleh timku 

dengan skor akhir sangat tipis yaitu 21 – 19. 

Setelah selesai babak pertama, Kami 

berempat pun beristirahat di tepi lapangan. 

*** 

Tiba tiba, ada seorang bapak – bapak 

menghampiri kami berempat. Bapak tersebut 

datang dari arah lapangan 1 menuju lapangan 2 

tempat kami bermain. 



 

 
17 

“Nak, apakah kalian berempat sering 

bermain di sini?” Ujar Bapak tersebut 

“Tidak terlalu sering, Pak. Tapi ada 

diantara kami berempat yang suka bermain ke 

sini di hari libur bersama Ayahnya.” Ujar Andi 

“Ohh, siapa itu?apakah diantara kalian?” 

Lalu, Aku pun menjawab pertanyaan Bapak 

tersebut. 

“Saya Pak, Saya dengan Ayah sering 

bermain disini ketika hari libur, namun kali ini 

Saya bermain dengan 3 kawan sekolah Saya.” 

“Ohh seperti itu, pasti kalian kaget dengan 

kedatangan Bapak yang menghampiri kalian ketika 

sedang beristirahat.” 
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“Perkenalkan, nama Bapak adalah Pak 

Suwardi Joyokusumo. Panggil saja Pak Wardi.” 

“Sebelumnya Bapak belum mengetahui 

nama kalian berempat.” 

“Namaku Bobby, Pak. Mereka bertiga 

kawan sekolahku, yang di sebelah kiri bernama 

Juan, yang di kanan bernama Andi dan yang di 

tengah itu bernama Tito.” 

“Senang bisa berkenalan dan berjumpa 

dengan kalian semua disini.” 

“Bapak disini sedang bermain bulutangkis 

juga?” Ujar Tito 

“Tidak, Bapak disini sedang melatih anak – 

anak murid yang Saya seleksi untuk di rekrut ke 

dalam Club Bulutangkis yang bernama PB Indo 

Jaya.” 
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“Berarti, Bapak ini seorang pelatih 

bulutangkis ya?” Ujar Andi 

“Ya nak, benar sekali.” 

“Waahhh, salam kenal dan hormat Pak dari 

kami semua.” Ujar Juan 

“Iya nak, terimakasih.” 

“Ngomong – ngomong, tadi Bapak lihat 

kalian berempat sangat semangat dan antusias 

sekali bermain bulutangkis dan juga kemampuan 

kalian cukup bagus, apabila kalian terus menerus 

berlatih, pasti suatu saat nanti kalian akan 

menjadi pemain bulutangkis yang sukses.” 

“Iya Pak, kami berempat sangat senang 

dan gemar sekali bermain olahraga bulutangkis 

disini.” Ujar Aku 
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“Kebetulan sekali, Bapak sedang mencari 

beberapa anak lagi untuk bergabung ke dalam 

Club yang Bapak tangani ini.” 

“Apakah kalian berempat bersedia 

menerima tawaran Saya? Karena saya melihat ada 

potensi dan kemampuan dalam diri kalian yang 

harus lebih banyak lagi untuk dilatih dan di 

kembangkan.” 

*Kami berempat pun berdiskusi terlebih 

dahulu sebelum menjawab pertanyaan Pak 

Suwardi. 

Setelah itu... 

“Iya Pak, kami berempat bersedia 

menerima tawaran dari bapa untuk masuk ke 

dalam Club PB Indo Jaya. Terimakasih atas 

tawarannya Pak.” 
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“Saya turut senang mendengarnya jika 

kalian masuk ke dalam Club yang saya tangani.”  

“Sejak kapan Pak kami berempat mulai ikut 

latihan bersama Club?” Ujar Aku 

“Mulai hari sabtu depan, kalian berempat 

sudah mulai bisa mengikuti latihan bersama Club 

kalian.” 

“Siap Pak, hari sabtu depan pasti kami 

berempat akan datang untuk mengikuti latihan.” 

Ujar Kami ber – empat 

“Baiklah, Bapak tunggu nanti yaa, sampai 

jumpa kalian.” 

“Sampai jumpa, Pak Suwardi.” 
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Setelah itu, Kami semua membereskan 

peralatan yang dibawa dan pulang bersama ke 

rumah masing masing.  

*** 

Sesampainya di rumah, Aku pun segera 

menaruh peralatan bermainku dan melanjutkan 

aktivitasku seperti biasanya. 

Setelah selesai itu semua, Aku pun segera 

menghampiri Ayahku yang berada di ruang tengah 

untuk menceritakan semua tentang tawaran dari 

Pak Suwardi sebagai Pelatih dari Club PB Indo 

Jaya. 

Aku pun mulai bercerita kepada Ayah dan 

pada akhirnya Ayahku pun turut senang dan 

bangga mendengarnya. Karena apa yang selama ini 

Ayah ajarkan padaku berguna untuk diriku dan ini 
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sebagai awalan untuk diriku agar lebih baik lagi 

ke depannya dan selalu bersyukur agar tidak 

cepat puas dalam suatu pencapaian apapun. 

*** 
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Chapter 3 

Adaptasi 

 

 *Hari sabtu pun telah tiba... 

 Aku, Tito, Andi dan Juan berangkat 

bersama menuju GOR Cipayung, kami berempat 

datang sesuai kesepakatan yang telah di tetapkan 

minggu lalu ketika kami bertemu Pak Suwardi di 

GOR. 

 Sesampainya di GOR, kami berempat pun 

langsung menemui Pa Suwardi untuk mengetahui 

info selanjutnya. 

 Akhirnya kami berempat pun bertemu 

dengan beliau. Beliau berkata... 
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 “Syukurlah kalian semua telah datang hari 

ini.” 

 “Iya Pak, sesuai dengan obrolan kita 

minggu lalu, akhirnya kita semua sudah sampai ke 

sini untuk mulai berlatih bersama Club.” Ujar Aku  

 Lalu, Pak Suwardi pun menyuruh kami 

untuk bergegas menaruh peralatan dan bersiap 

siap untuk latihan bersama yang lainnya. 

 *Priiiitt.... Priiiittt.... (Peluit berbunyi) 

 Aku dan keempat kawanku segera 

menghampiri Pak Suwardi, lalu teman satu Club 

ku pun ikut berkumpul semua. 

 Pada saat berkumpul, Aku melihat 

sekelilingku banyak orang – orang dengan wajah 

baru yang belum ku kenal. Kawanku pun 

merasakan hal yang sama denganku. 
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 Setelah semua kumpul dan melakukan 

bersama, lalu semuanya segera mengambil posisi 

masing – masing untuk melakukan pemanasan 

sebelum latihan di hari pertama ku ini dimulai. 

 Setelah pemanasan selesai, Aku dan 

keempat kawanku langsung memasuki lapangan 

dan melakukan latihan bersama kawan – kawan 

yang baru lainnya. 

 Akan tetapi, Aku dan keempat kawanku 

lainnya tidak dipisahkan pada saat latihan, 

melainkan harus satu lapangan, karena pada saat 

minggu lalu ketika Pak Suwardi bertemu kami 

semua, Beliau melihat kami ber- empat ini seperti 

memiliki Chemistry sehingga kami semua tidak 

dipisahkan. 

*** 
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 Aku merasa senang di hari pertama 

latihanku ini, walaupun pada awalnya agak sedikit 

canggung dan tidak percaya diri. Tetapi, ketika 

kami bertemu dengan pemain lainnya, kami

 semua sudah mulai akrab perlahan – lahan. 

 Anak – anak didik Pa Suwardi yang lainnya 

sangat ramah dan baik kepada siapapun. Hal 

itulah yang buat kami berempat merasa nyaman 

di Club ini dan mudah beradaptasi dengan yang 

lainnya. 

 Yang aku lihat, anak – anak didik lainnya 

pun mempunyai skill dan teori yang cukup 

mengagumkan dan tidak jauh berbeda dengan 

kami berempat. 

 Setelah selesai latihan, Kami semua pun 

beristirahat di tepi lapangan. 

 *Beberapa saat kemudian, suara peluit 

berbunyi kembali. Priiitttt... Priiittt... 
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 Pak Suwardi mengumpulkan anak – anak 

didiknya semua untuk memberi pemberitahuan 

perihal turnamen sekaligus mengakhiri latihan 

bersama hari ini. 

 Setelah beberapa lama dan telah di beri 

tahu hasil pengumumannya, Kami berempat pun 

turut ikut serta dalam turnamen tersebut. 

 Aku dan Tito bermain di sektor Tunggal 

Putra, sedangkan Andi dan Juan dipasangkan 

untuk bermain di Ganda Putra. 

*** 

 Dengan hasil pengumuman tersebut, Kami 

berempat sangat bangga dan bersyukur karena 

telah diberi kepercayaan oleh Pelatih untuk 

mengikuti Turnamen Macau Open Super 100.  

Kami berempat menargetkan untuk meraih gelar 

juara, dan semoga hal itu tercapai, aamiin. 

 Setelah menghabiskan waktu hari ini di 

GOR Cipayung, Kami berempat segera bergegas 

untuk pulang bersama  ke rumah masing 
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masinguntuk beristirahat dan memulai latihan 

rutin pada sabtu depan nanti sebelum turnamen 

menjelang, begitupun juga dengan kawan – kawan 

satu Club kami yang lainnya.  

*** 
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Chapter 4 

First Tournament 

 

Setelah satu sampai dua bulan kami 

berempat dan yang lainnya berlatih untuk 

persiapan turnamen, akhirnya Aku dan anggota 

Club ku berangkat menuju negara Macau untuk 

mengikuti Turnamen Macau Open Super 100. 

Sebelum pertandingan, Aku dan keempat 

kawanku mengambil urutan atau kocokan bermain 

untuk babak 32 besar nanti.  

Akhirnya kocokan permainan pun sudah 

keluar, Aku bermain melawan pemain Hongkong 

yang bernama Lee Cheuk Yiu. Menurut informasi 

yang Aku ketahui, Lee adalah pemain muda yang 
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cukup stabil dalam permainan dan bagus dalam 

teknik dropshot.  

Oleh karena itu, Aku harus bisa 

mengantisipasi ketika Lee sedang melakukan 

teknik – teknik yang membahayakan ketika 

bermain nanti. 

*** 

Akhirnya, hari pertama turnamen pun di 

mulai, terlihat di setiap sudut Macau Stadium 

dipenuhi oleh riuh suara dan semangat dari para 

penonton. Hal itu membuatku aga sedikit gugup, 

tapi Aku mencoba untuk melawan rasa gugup 

tersebut dan menyemangati diriku sendiri. 

Pertandingan di set 1 pun dimulai, Aku 

sengaja memperlambat tempo dengan memainkan 
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bola lob biasa dan lob serang, agar Aku bisa 

mencermati gaya permainan Lee terlebih dahulu. 

Angka demi angka pun Aku raih terus 

menerus melalui teknik Lob dan beberapa Smash 

lurus dan menyilang dariku, Aku sengaja lebih 

banyak memainkan teknik tersebut agar Lee 

melakukan kesalahan ketika mengembalikan 

pukulan Lob dan beberapa pukulan Smash dariku. 

Akhirnya set 1 pun berakhir dengan skor 

yang cukup membuahkan hasil dari kerja kerasku 

sebelumnya yaitu 21 – 14. 

*** 

Set 2 pun dimulai, kali ini aku agak sedikit 

merubah gaya bermainku. Karena jika Aku terus 

menerus menerapkan pola yang sama dengan set 
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1, Lee pasti sudah mengetahui bagaimana caranya 

untuk mengantisipasi pukulan – pukulan dariku. 

Di set ke – 2 ini, perolehan poin pun cukup 

ketat karena Lee sudah mulai tau caranya 

mengantisipasi gaya bermainku. 

Akan tetapi, Aku pun dapat mengantisipasi 

nya kembali dengan cara mengkreasikan pukulan 

dan teknik ku sebelumnya, Aku mulai memakainya 

di pertengahan game. Salah satu pukulan yang 

Aku kreasikan adalah ketika Aku memainkan bola 

Lob dan bila ada celah lalu Aku kreasikan dengan 

pukulan Dropshot.  

Akhirnya, apa yang Aku rencanakan pun 

membuahkan hasil yang baik dan Aku pun 

memenangkan pertandingan ini dengan 2 set 
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langsung yakni 21 – 14 dan 21 – 17. Hal ini 

memastikan bahwa diriku lolos ke babak 16 besar. 

Di pertandingan lainnya pun, Aku 

mendengar kabar baik bahwa ketiga temanku 

lainnya pun ikut lolos ke babak 16 besar nanti.  

Tito menang 2 set langsung atas lawannya 

yang berasal dari India, sedangkan Andi dan Juan 

memenangkan pertandingan dengan cukup sengit 

karena kalah di set 1 dan menang di set 2 dan  

set 3 melawan pemain ganda putra Jepang. 

Setelah melalui pertandingan yang 

melelahkan hari ini, Aku dan kawan satu Club ku 

serta pelatihku bergegas melanjutkan perjalanan 

ke hotel untuk beristirahat dan mempersiapkan 

penampilan yang prima ketika di babak 16 besar 

nanti. 



 

 
35 

*** 

 *Di hari selanjutnya ketika babak 16 besar 

akan segera dimulai... 

 Aku dan semuanya sudah sampai di Macau 

Stadium kembali untuk melanjutkan babak 16 

besar. Sebelum memulai pertandingan hari ini, 

Pelatih beserta anak didiknya semuanya 

melakukan pembinaan dan berdoa terlebih dahulu 

sebelum pertandingan dimulai. 

*** 

 Kali ini aku akan menghadapi lawanku yang 

berasal dari China yang bernama Zhao Jun Peng. 

 Bila dilihat dari statistik permainan 

lawanku kali ini, Zhao sangat baik di setiap 

turnamen apapun karena dia memiliki ciri khas 

dari teknik smash nya yang terkenal sangat keras 
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dan tajam. Oleh karena itu, Aku harus 

menyiapkan segala cara untuk menahan ketika 

Zhao melakukan Smash baik ke arah Backhand 

maupun Forehand ku. Dan yang lebih mengejutkan 

lagi adalah lawanku masuk jajaran pemain top 

dunia dan menempati ranking 15 dunia.  

 Hal tersebut cukup mengejutkanku dan 

menjadi acuan untukku agar lebih sabar lagi dan 

ulet untuk menghadapi pemain – pemain yang 

memiliki kemampuan yang lebih baik dariku serta 

Aku harus menampilkan penampilan yang terbaik 

di setiap pertandingan. 

 Set 1 pun dimulai, di set ini perolehan poin 

ku cukup tertinggal jauh hingga interval game 

pertama dengan skor 4 – 11. Hal itu membuatku 

agak merasa tertekan dan bagaimana caranya 

Aku harus mengimbangi permainan dari lawanku. 
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 Setelah interval game pertama, akhirnya 

aku bisa memecah kebuntuan dengan menyamakan 

skor menjadi 15 – 15. Namun kali ini lawanku lebih 

menguasai permainan di set pertama dan 

mengakhirinya dengan skor 18 – 21 atas diriku. 

*** 

 Di set ke 2, kali ini Aku lebih mendominasi 

permainan, hingga interval game ke 2 pun 

berakhir dengan skor 11 – 7. Hal ini harus Aku 

pertahakan hingga berakhirnya set ke – 2 nanti. 

 Pertandingan pun dilanjutkan kembali, di 

pertengahan permainan, Zhao mulai mengimbangi 

permainanku tapi tidak sampai menyamai skor dan 

Aku pun bisa mengakhiri set 2 ini dengan 

kemenangan dan berakhir dengan skor sama 

seperti set 1 yaitu 21 – 18. 
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 *Interval game kedua sebelum 

melanjutkan set 3 

 Set 3 pun dimulai dan ini menjadi 

penentuan untuk diriku bisa lolos atau tidaknya 

nanti.  

 Di awal set ke – 3, Zhao melesat cukup 

jauh meninggalkanku dengan skor 3 – 11 di 

interval set 3 ini.  

 Setelah itu, Aku pun mulai menyusul Zhao 

dengan meraih poin perlahan – lahan hingga aku 

bisa menyalipnya dengan skor 17 – 16.  

 Akhirnya, Aku kembali memenangkan 

pertandingan sekaligus memastikan lolos ke 

babak 8 besar. Set ke - 3 tadi berakhir dengan 

skor tipis dan cukup sengit yaitu 22 – 20.  
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 Hal ini menjadi poin plus untuk diriku 

karena bisa mengalahkan pemain terkenal dunia 

ranking 15 dengan seluruh tenaga dan 

kemampuanku tadi. 

 Di sektor lainnya, Tito harus terhenti di 

babak 16 besar setelah di kalahkan pemain asal 

Jepang yang bernama Kanta Tsuneyama dan 

sekaligus menjadi lawanku nanti di babak 8 besar. 

Di sektor ganda putra, Andi dan Juan 

memastikan lolos ke babak 8 besar bersamaku 

karena telah mengalahkan pemain ganda putra 

Indiayaitu Rankireddy dan Chirag Shetty.  

 Setelah melalui pertandingan yang 

melelahkan, Aku, Pak Pelatih dan kawanku pulang 

ke hotel untuk beristirahat dan mempersiapkan 

diri untuk pertandingan babak 8 besar nanti. 
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*** 

 Babak 8 besar pun sudah di depan mata, 

kali ini Aku, Andi dan Juan lebih siap dari 

pertandingan sebelumnya dan seperti biasa diberi 

pengarahan terlebih dahulu oleh pelatih dan 

melakukan doa sebelum dimulainya pertandingan. 

 Pertandingan pun dimulai, di set 1 Aku 

menang dengan skor 21 – 15. 

 Di set ke – 2, Kanta berhasil 

mengembalikan keadaan dan mengakhiri dengan 

skor 17 – 21. 

 Set 3 pun dimulai, perolehan poin di set ini 

sangat ketat hingga harus terjadi setting 20 – 

20 dan pertandingan pun dilanjutkan kembali. 

 Kali ini, lawanku lebih siap dariku dan 

memenangi set ke – 3 ini dengan skor 23 – 25 
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untuk kemenangan Kanta Tsuneyama. Hal ini 

membuat langkahku harus terhenti di babak 8 

besar dalam Turnamen Macau Open Super 100. 

 Di sektor ganda putra, kedua kawanku juga 

harus terhenti langkahnya di babak 8 besar atas 

lawannya yang berasal dari Denmark dan 

memastikan bahwa Club ku tidak ada yang lolos 

ke babak 8 besar. 

 Dari hasil ini, cukup memuaskan untuk 

diriku karena bisa mengalahkan pemain terkenal 

dunia ranking 15 yang berasal dari China yaitu 

Zhao Jun Peng. 

 Pak Pelatih pun memberi applause untuk 

diriku karena perjuanganku sudah maksimal di 

turnamen ini, begitu pula dengan ketiga kawanku 

lainnya.  
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 Menurut Pelatih, Aku dan kawan – kawanku 

dari segi kemampuan maupun teknik sudah sangat 

bagus, hanya saja kalah dari segi pengalaman 

dengan lawan – lawan dari berbagai negara. Dan 

ini pun baru turnamen pertama yang Aku ikuti 

dengan kawanku.  

 Semoga di turnamen selanjutnya yang akan 

datang, Aku dengan kawanku bisa menjadi juara 

dan harus lebih tampil maksimal lagi. 

*** 
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 Chapter 5 

Rahasia 

 

 Setelah sampai di Indonesia, dan telah 

istirahat beberapa hari di rumah, Aku dan ketiga 

kawanku lainnya kembali berlatih di Gor Cipayung 

seperti biasanya. 

 Latihan rutin ini dilakukan guna mengasah 

kemampuan yang dimiliki sekaligus merevisi 

kekurangan dari pertandingan di turnamen 

kemarin. 

 Setelah beberapa bulan berlatih, Aku dan 

ketiga kawanku lainnya di ajak berbicara oleh 

pelatih karena akan ada turnamen lagi, namun 

dengan tingkatan yang agak lebih tinggi dari 
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sebelumnya. Lalu, anak – anak satu club ku yang 

lainnya ikut bergabung untuk mendengar arahan 

dan pembinaan dari pelatih guna mengetahui 

langkah ke depannya nanti. 

 *Priiit... priiit.. (suara peluit pelatiih 

berbunyi) 

 “Anak – anak, hari ini Bapak mengumpulkan 

kalian semuanya kembali di Gor untuk membahas 

sesuatu”. 

 “Siap Pak”. Ujar semua anak didiknya 

 “Memang Bapak ingin membahas hal apa? 

Hingga kami semua dikumpulkan kembali.” 

 “Begini anak – anak, bapak ingin sedikit 

membahas perihal turnamen kemarin dan ingin 

memberi tahu untuk kegiatan selanjutnya.” 
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 *Seluruh anak didik Pak Suwardi 

mendengarkan dengan serius ditemani suasana 

yang hening dan tatapan wajah yang mengarah ke 

depan semuanya... 

 “Bila kita lihat dari statistik permainan 

kalian semua di Macau kemarin, sebenarnya kalian 

semua memiliki potensi dan bakat yang 

terpendam dalam diri kalian dan Bapak melihat 

itu semua ketika kalian bermain baik dari segi 

teknik maupun yang lainnya. Hanya saja kalian 

memang harus berlatih lebih giat lagi dan 

menambah pengalaman di setiap turnamen yang 

ada. Menang atau kalah kan hal biasa dalam 

permainan, tapi hal tersebut jangan sampai 

membuat kalian merasa terpuruk dan berputus 

asa. Jadikan hal itu sebagai acuan untuk diri 

sendiri bahwa kalian bisa melampaui hal yang 
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kemarin terjadi dan buat kejutan kepada orang 

lain yang membanggakan, pasti orang tidak akan 

ada yang menyangka jika kalian mempunyai 

pikiran seperti itu.” 

 “Bapak harap kalian bisa lebih maksimal 

lagi dalam turnamen mendatang, karena Bapak 

sudah tidak meragukan kemampuan yang dimiliki 

kalian, hanya saja kalian harus lebih giat lagi 

untuk berlatih dan menambah jam latihan kalian 

dari biasanya.” 

 “Sampai sini pembinaan Bapak, kalian 

semua mengerti?atau ada hal yang ingin 

ditanyakan untuk ke depannya?” 

 “Siap, jelas dan mengerti, Pak.” Ujar 

semuanya 
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 “Terima kasih atas pengarahannya, Pak.” 

Ujar semuanya 

 “Sama – sama, nak.” 

 “Baiklah, Saya akhiri dulu pengarahan ini 

dan kalian bisa latihan kembali seperti biasa dan 

jangan lupa harus bersemangat serta punya tekad 

yang kuat pada diri kalian semua.” 

 “Siap Pak, kami semua akan berusaha 

memberikan yang terbaik untuk Club ini dan 

Bapak.” 

*** 

 Setelah diberi pengarahan yang panjang 

oleh Pelatih, Aku dan semuanya segera melakukan 

latihan kembali. 



 

 
48 

 *Waktu pun cepat berlalu dan 

menunjukkan pukul 4 sore. Aku segera mengajak 

ketiga kawanku untuk pulang... 

 “To, Andi, Juan, ayo kita pulang.” Ujar Aku 

 “Iya Bob, takut terlalu sore jika kita 

bersantai terlebih dahulu” Ujar mereka bertiga 

 Akhirnya, Aku dan mereka bertiga pun 

pulang ke rumah masing – masing untuk 

beristirahat dan untuk mengumpulkan stamina 

lagi ketika besok melakukan latihan rutin kembali 

di Gor. 

*** 

 

 Keesokan hari nya setelah pulang sekolah, 

Aku kembali berlatih dengan ketiga kawanku di 
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Gor dan menuju ke sana bersama, tak lupa 

sebelum berangkat meminta izin terlebih dahulu 

kepada Ayah dan Ibuku, agar doa dan kerja keras 

mereka untukku tidak pernah hilang dan Aku juga 

harus bisa membuktikannya nanti. 

 Sesampainya di Gor, Aku dan lainnya 

langsung menaruh peralatan di tepi lapangan dan 

mengambil posisi untuk pemanasan bersama 

terlebih dahulu, yang akan memimpin pemanasan 

hari ini adalah Pelatihku langsung. 

 Setelah pemanasan, kami semua langsung 

memasuki lapangan yang biasa kami tempati untuk 

berlatih, begitupun juga dengan yang lainnya. 

 Aku, Tito, Juan dan Andi berada di 

lapangan 1, sedangkan teman yang lainnya 

berpencar tak jauh dari lapangan kami. 
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 Untuk hari ini Aku berinisiatif untuk 

melakukan latihan tetapi bukan match seperti 

biasa, melainkan berlatih adu netting di dekat 

net. 

 Aku melawan Tito dan Andi melawan Juan, 

walaupun kami berempat berbeda sektor 

bermain, tetapi tiap latihan kami selalu bersama. 

 Ketika beradu netting di depan net 

memang terasa susah susah gampang, karena 

ayunan pukulan raket harus benar – benar pelan 

dan penuh perkiraan agar shuttlecock dapat 

melewati net dan jatuh tipis di daerah lawan. 

 Setelah beberapa lama latihan, Aku 

akhirnya tau bagaimana cara melakukan netting 

yang baik ketika nanti menghadapi lawan di 

turnamen mendatang. Netting sendiri merupakan 
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salah satu teknik pukulan dalam olahraga 

bulutangkis yang guna nya untuk mematikan 

pergerakan lawan sekaligus melatih ketangkasan 

pemain agar bisa mengembalikan shuttlecock 

tersebut dan malah berbalik jatuh di daerah 

lawan, terlebih lagi jika lawan memperkirakan 

bahwa kita akan melakukan lob, padahal ingin 

melakukan netting. Pasti lawan akan mati langkah 

dan tak bisa berkutik untuk mengembalikan 

pukulan dari teknik tersebut. 

 Setelah latihan cukup lama, Aku dan ketiga 

kawanku beristirahat terlebih dahulu di tepi 

lapangan sambil meminum minuman yang kami 

bawa masing – masing dari rumah untuk 

menghilangkan dahaga sekaligus menambah 

stamina. Kami beristirahat sambil mengobrol 
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perihal latihan tadi dan kesiapan diri masing – 

masing apabila ada turnamen lagi nanti. 

 *Tiba – tiba suara langkah kaki terdengar 

ketika Kami sedang asik mengobrol, suara itu 

datang dari arah barat tepatnya dari arah 

lapangann 3 ingin menghampiri kami dan ternyata 

itu adalah Pak Wardi. 

 “Ehh Bapak, ku kira tadi itu siapa, ternyata 

Pak Pelatih. Ada apa datang kemari Pak?apa ada 

yang ingin di bicarakan kepada kami berempat? 

 “Ya anak – anak, langsung saja ke pokok 

pembicaraan kita.” 

 “Begini, 1 bulan lagi akan ada turnamen 

kembali yaitu Singapore Open Super 250 di 

Singapura, nah Saya ingin menawarkan kepada 

kalian berempat perihal turnamen tersebut.” 



 

 
53 

 “Apakah kalian bersedia jika Saya harus 

mengikutkan kalian semua kembali ke turnamen 

yang akan mendatang itu? Karena kali ini 

tingkatan turnamen tersebut lebih tinggi dengan 

yang sebelumnya, dan Bapak juga ingin kalian bisa 

lebih dari turnamen yang kemarin. Bila di 

turnamen Macau Open kemarin kalian terhenti di 

babak 16 besar dan 8 besar, kali ini Saya ingin 

kalian bisa lebih dari babak 8 besar dan bahkan 

kalau bisa harus menjadi juara dan membawa 

pulang piala serta hadiah yang telah disediakan 

oleh penyelenggara turnamen tersebut. 

 “Kami semua ingin mengikuti turnamen 

tersebut, Pak. Dengan harapan semoga kami bisa 

juara serta bisa memenuhi keinginan diri sendiri 

dan Pelatih agar bisa mengharumkan nama Club 

ini sekaligus Tanah Air Indonesia.” Ujar Aku 
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 “Saya senang mendengarnya Bobby, kalian 

memang beda dari anak didik yang lain, mulai dari 

sebelum masuk ke club ini, Saya sudah 

mencermati sikap dan perilaku kalian hingga saat 

ini. Kalian memang pribadi yang penuh semangat 

dan antusias ketika ingin melakukan sesuatu dan 

ingin meraih sesuatu.” 

 “Waktu turnamen tinggal 1 bulan lagi, nah 

di 1 bulan itu kalian harus latihan penuh setiap 

hari untuk mempersiapkan diri menghadapi lawan 

– lawan yang tangguh dan mempunyai kemampuan 

yang berbeda – beda pula dan jangan lupa untuk 

memberi tahu kepada orang tua kalian perihal 

turnamen ini yang berlangsung di Singapura, 

karena kalian akan izin sekolah nanti untuk 

beberapa hari. Turnamen ini akan  jatuh pada 

hari sekolah kalian nanti.” 
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 “Siap Pak, pasti kami semua akan 

memanfaatkan waktu 1 bulan ini untuk berlatih 

guna ketika nanti bertanding akan lebih siap dari 

sebelumnya dan kami juga akan memberi tahu 

orang tua kami semua nanti.” Ujar Aku dan 

semuanya 

 “Baiklah nak, Bapak harus pamit ke 

lapangan 3 lagi, good luck untuk nanti!” 

 “Siap Pak, terima kasih atas info dan 

arahannya.” Ujar kami semua 

 “Ya sama sama, nak.” 

*** 

 *Pak Wardi pun meninggalkan kami 

berempat setelah berbicara banyak perihal 

turnamen. 
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 Akhirnya Aku dan kawanku mengakhiri 

latihan hari ini lalu segera merapihkan peralatan 

bermain dan bergegas untuk pulang bersama ke 

rumah masing – masing. 

 Sesampainya di rumah, Aku langsung 

menaruh peralatan dan segera mandi sore, 

walaupun latihan tadi tidak terlalu menguras 

tenaga, tetapi aku selalu membiasakan mandi 

sore. 

 *Setelah selesai semuanya, lalu Aku 

melihat Ayah sedang menonton tv di ruang 

tengah sendirian sambil ditemani kopi dan 

biskuit, lalu Aku pun menghampiri Ayah. 

 “Ayah... sedang menonton siaran apa?” 
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 “Hey Bob, ini Ayah sedang melihat siaran 

olahraga bulutangkis. Ayo sini temani Ayah 

menonton..” 

 “Iya Ayah, Aku juga sekalian ingin 

membicarakan sesuatu dengan Ayah perihal 

turnamen mendatang.” 

 “Turnamen lagi? wah, sudah hebat kamu ya 

Bob sering ikut turnamen.” 

 “Ahh biasa saja Ayah, Aku juga kan masih 

harus banyak berlatih dan belajar lagi untuk 

menjadi seorang pemain bulutangkis profesional.” 

 “Memangnya dimana turnamen itu akan 

berlangsung?” 

 “Di Singapura, Yah. Namanya itu Singapore 

Open Super 250. Turnamen itu memiliki 
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tingkatan yang lebih tinggi dari sebelumnya dan 

akan berlangsung 1 bulan lagi, Yah.” 

 “Apakah Aku boleh mengikutinya, 

Yah?karena Pak Pelatih menawarkanku hal 

tersebut dan harus memberi tahu dulu kepada 

orang tua masing – masing anak didiknya.” 

 “Singapore Open?!” 

 “Iya Ayah, memangnya kenapa?” 

 “Tidak boleh! Lebih baik kamu sekolah saja 

atau mengisi kegiatanmu dengan hal lainnya.” 

 *Raut wajah Ayahku langsung berubah 

ketika Aku memberi tahu sekaligus meminta izin 

kepada nya, yang tadinya tenang sekarang Ayah 

aga sedikit kelihatan seperti mengingat sesuatu 

dengan ekspresi wajah yang sedikit marah dan 

khawatir. 
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 “Tapi Yah, Aku sangat berharap tadinya 

kepada Ayah untuk memberikanku izin mengikuti 

turnamen tersebut, lagi pula tidak ada salahnya 

ketika aku mencobanya terlebih dahulu kan 

Ayah.” 

 “Sekali lagi, Ayah bilang tidak boleh. Kamu 

tidak usah mengikuti turnamen itu, Bob. Lebih 

baik kamu sekolah.” 

 “Iyaaa.. tapi kenapa Yah?apakah Ayah 

menutupi sesuatu dariku?” 

 “Tidak, Bob. Pokoknya kamu turuti saja 

perkataan Ayah dan jangan nanya terus tentang 

perihal yang sama lagi.”  

 “Ayah jahat dan berbeda!!, ini bukan Ayah 

yang ku tahu sebelumnya, kenapa Ayah jadi aneh 

seperti ini, Aku sudah bertanya berulang kali 
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tetapi tetap saja tidak dijawab oleh Ayah. Ayah 

jahat!!!” 

 *Suasana pun berubah seketika menjadi 

pertengkaran antara Aku dan Ayah, lalu aku pergi 

ke kamar untuk membenahi pakaian dan pergi 

dari rumah. 

 *Ayah terlihat beda sekali, ketika aku 

ingin pergi keluar rumah, Ibuku bertanya padaku 

berulang kali “ingin kemana kamu, Bob?” tetapi 

disitu aku menjawab “tanyakan saja pada Ayah, 

Bu. Aku pamit dulu, paling – paling aku ke rumah 

temanku.” Lalu aku pergi meninggalkan rumah. 

Ibuku terlihat khawatir dan penasaran atas apa 

yang terjadi denganku dan Ayah. Lalu Ibu 

menghampiri Ayah yang masih berada di ruang 

tengah. 



 

 
61 

 “Ayah, ada apa dengan Bobby?ingin ke 

rumah siapa dia?” Ujar Ibu 

 “Itu Bu, tadi Bobby menghampiri Ayah 

ketika sedang menonton siaran bulutangkis di tv 

dan dia meminta izin kepada Ayah untuk 

mengikuti turnamen di Singapura yang bernama 

Singapore Open Super 250. Apakah Ibu 

mengingat sesuatu tentang turnamen itu 

beberapa puluh tahun yang lalu? 

 “Iya Ayah, Ibu mengingatnya, waktu itu 

Ayah mengalami cedera kaki bagian hamstring 

akibat kondisi lapangan bermain yang kurang 

diperhatikan terlebih dahulu oleh panitia 

penyelenggaranya. Tapi apa hubungannya dengan 

anak kita, Yah?” 
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 “Begini Bu, Ayah takut apa yang terjadi 

padaku beberapa tahun yang lalu di turnamen itu 

akan terulang kembali dan menimpah kepada anak 

kita, terlebih lagi ketika cedera membutuhkan 

waktu yang lama untuk pemulihan hingga bisa 

bermain kembali. Apakah Ibu ingin seperti itu?” 

 “Tidak ingin, Yah. Tapi yang Ayah perlu 

ketahui adalah zaman mu dulu dan sekarang pasti 

sangat jauh berbeda, jika di zaman mu dulu 

banyak kecerobohan dari pihak turnamen, 

mungkin di zaman sekarang ini lebih di tingkatkan 

lagi pengawasannya sebelum turnamen 

diselenggarakan. Buktinya saja sudah tidak ada 

lagi berita di tv yang menyatakan bahwa masih 

ada kecerobohan di turnamen apapun oleh pihak 

penyelenggara, coba Ayah pikirkan apa yang Ibu 

bicarakan.” 
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 *Lalu Ayah terdiam untuk memikirkan apa 

yang Ibu bicarakan tadi, setelah itu... 

 “Setelah Ayah pikir – pikir, ternyata 

omongan Ibu ada benarnya juga, memang zaman 

Ayah dan Bobby sekarang ini jauh berbeda 

ditambah sudah tidak ada lagi berita tentang 

cedera nya pemain bulutangkis akibat 

kecerobohan penyelenggara. Oleh karena itu 

Ayah nanti akan bicara kepada Bobby dan 

memberi izin dia sekaligus memberi dukungan 

agar dia bisa menjadi juara di turnamen tersebut 

dan melampaui Ayahnya karena gagal pada saat 

itu karena cedera.” 

 “Syukurlah Ayah berpikir seperti itu, Ibu 

senang mendengarnya dan Ayah harus buat 

Bobby kembali terlebih dahulu ke rumah ini.” 
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 “Iyaa.. Bu, nanti Ayah akan membujuk 

Bobby untuk pulang kembali ke rumah ini dan 

membicarakannya baik – baik, karena sekarang ini 

pasti dia sedang berada di rumah teman 

sekolahnya sekaligus teman satu club nya yaitu 

Tito, nanti Ayah akan menelpon Tito sekaligus 

ingin berbicara kepada Bobby.” 

 “Baiklah Ayah, lebih cepat lebih baik 

semuanya.” 

 “Iya.. Bu..” 

*** 

 Setelah Aku kabur dari rumah, kini Aku 

berada di rumah Tito. Karena Tito sedang sendiri 

di rumah sebab orang tua nya sedang kerja di 

luar kota. 
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 Di rumahnya, Aku menjelaskan semua 

kepada Tito perihal yang Aku alami.  

 Respon Tito kepadaku baik, dia berkata 

padaku bahwa mungkin saja orang tua ku memiliki 

alasan tersendiri dan belum ingin memberi tahu 

nya kepadaku atau belum saatnya. Di situ, Aku 

berpikir sambil mendengar perkataan Tito dan 

memang ada benarnya juga kalau Aku harus 

mengerti situasi itu. 

 *Tiba – tiba suara telpon rumah Tito 

berbunyi... kring... kriiing... 

 Lalu Tito segera mengangkat telpon 

tersebut dan telpon itu berasal dari Ayahku yang 

katanya ingin berbicara padaku perihal turnamen 

yang telah ku beri tahu. 
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 Tidak ada salahnya aku mendengarkan 

terlebih dahulu dan Aku mulai menjawab Ayah. 

 “Bob, Ayah ingin berbicara serius 

denganmu perihal turnamen itu dan mengapa 

Ayah melarangmu untuk mengikutinya, maukah 

kamu pulang terlebih dahulu ke rumah?” 

 “Baiklah Ayah, 30 menit lagi Aku akan 

sampai rumah.” 

 “Iya nak, Ibu dan Ayah menunggumu 

pulang. Hati – hati di jalan, Bob.” 

 “Iya Ayah, Aku pamit dulu ke Tito lalu 

setelahnya langsung pulang ke rumah.” 

 “Okee, nak.” 

*** 



 

 
67 

 Telepon antara Aku dan Ayahku pun 

berakhir, Aku memutuskan untuk pulang ke 

rumah karena ingin mendengar penjelasan Ayah 

tentang turnamen itu. 

 Lalu Aku pun pamit kepada Tito dan segera 

pulang ke rumah. 

*** 

 Sesampainya di rumah, Ayah dan Ibu 

langsung menyuruhku untuk duduk di ruang 

keluarga guna membicarakan hal yang membuat 

Aku dan Ayah jadi bertengkar. 

 *Lalu, Ayahku mulai menjelaskan semuanya 

dari awal dan aku hanya mendengarnya terlebih 

dahulu sebelum meresponnya... 

 “Begini nak, sebelumnya Ayah ingin 

meminta maaf terlebih dahulu karena Ayah 
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melarangmu untuk mengikuti turnamen tersebut 

dengan alasan yang tidak jelas dan kamu tidak 

mengetahuinya. Ayah akan jelaskan itu semua 

sekarang dan kamu perlu mendengarnya terlebih 

dahulu.” 

 “Iya Ayah, Aku akan mendengar semuanya 

terlebih dahulu, setelah itu lalu Aku akan 

merespon omongan Ayah.” 

 “Iya nak, begini, jadi Ayah mu dulu ini 

seorang Atlet bulutangkis di tahun 90-an. Di 

tahun tersebut karir Ayah sedang naik daun 

karena berhasil meraih kemenangan di setiap 

turnamen dan Ayah merupakan juara dunia pada 

saat itu dan menempati posisi ranking 1 dunia 

mewakili negara Indonesia. Tetapi hal itu terasa 

kandas semuanya ketika Ayah mengalami cedera 

kaki bagian hamstring ketika Ayah sedang 
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bermain di partai puncak dalam turnamen yang 

akan kamu ikuti itu, yakni Singapore Open Super 

250. Hal itu disebabkan oleh kondisi lapangan 

yang kurang diperhatikan oleh pihak 

penyelenggara pada saat akan digunakan nanti, 

akibat peristiwa itu Ayah harus mengakhiri karir 

Ayah sebagai seorang Atlet pebulutangkis 

profesinal sekaligus juara dunia. Setelah Ayah 

memutuskan untuk pensiun, yang Ayah lakukan 

hanya ingin fokus terlebih dahulu untuk 

kesembuhan kaki Ayah dan itu membutuhkan 

waktu kurang lebih 3 – 4 tahun untuk kembali 

normal lagi dan bisa bermain seperti semula. 

Tetapi Ayah memutuskan untuk pensiun pada 

waktu itu dan akhirnya menikah dengan seorang 

perempuan yang sangat Ayah sayangi dan cintai 

yaitu Ibu kamu. Oleh karena itu Ayah 

melarangmu untuk bermain di turnamen yang 
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sama dengan yang Ayah pernah coba sebelumnya 

di era tahun 90-an. Karena Ayah takut hal yang 

sama akan terjadi padamu. Tetapi tenang saja, 

karena Ayah sudah berbicara dengan Ibu 

sebelumnya ketika kamu sudah pergi dari rumah, 

dan Ibu meyakinkan Ayah akan hal itu dan Ayah 

mengerti.  

 “Aku turut sedih mendengarnya Ayah dan 

Aku juga sudah memaafkannya, ternyata dibalik 

Ayah melarangku untuk bermain, ternyata itu 

semua karena Ayah sayang kepadaku dan 

khawatir bila terjadi yang tidak diinginkan 

kepada diriku. Sekarang aku sudah mengetahui 

semuanya bahwa Ayahku dulu seorang Atlet 

bulutangkis yang sangat hebat bahkan sampai 

bisa menjadi juara dunia dan mengharumkan nama 

negara Indonesia. Aku sangat bangga 
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kepadaAyah dan sekarang Aku tau apa yang Ayah 

dan Ibu rahasiakan kepadaku selama ini. Dibalik 

itu semua, Aku mengerti situasi dan kondisi nya 

dengan jelas.” 

 “Iya nak, itu yang kami rahasiakan selama 

ini kepadamu dan syukur pada hari ini kamu telah 

mengetahui apa yang terjadi semuanya pada 

waktu itu dan kamu bisa menerima alasan Ayah, 

tetapi Ayah mengizinkanmu untuk mengikuti 

turnamen tersebut dan kabar baiknya adalah 

Ayah dan Ibu akan pergi ke Singapura untuk 

menonton dan mendukungmu nanti agar bisa 

menjadi juara di turnamen itu sekaligus melebihi 

langkah Ayah yang hanya bisa menjadi Runner up 

di tahun 90-an.” 

 “Terima kasih Ayah, Bu. Aku sangat senang 

mendengar semuanya dan Aku berjanji akan 
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meraih gelar juara nanti dengan segala 

kemampuan dan kerja kerasku selama ini yang 

telah Ayah dan Pelatih ajarkan kepadaku 

ditambah lagi dengan dukungan Ayah dan Ibu 

yang akan ikut Aku ke Singapura.” 

“Iya nak, Ayah dan Ibu turut senang dan 

bangga dengan tekadmu ini, semoga cita – cita mu 

tercapai untuk menjadi seorang Atlet bulutangkis 

profesional seperti Ayahmu dulu yang dimulai 

melalui turnamen kelas bawah hingga kelas atas. 

“Iya Yah, Bu, aamiin...” 

*** 

Akhirnya, setelah berbicara panjang dan 

lebar dengan Ayah dan Ibuku, suasana di 

rumahku kembali harmonis dengan kembalinya 
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diriku serta melengkapi kebersamaan kami 

semuanya seperti sedia kala. 

*** 
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Chapter 6 

The winner 

 

 Keesokan hari nya, seperti biasa Aku dan 

ketiga kawanku setelah pulang sekolah langsung 

lanjut ke Gor Cipayung untuk berlatih rutin 

sebelum turnamen yang sebentar lagi akan 

dimulai. 

 Sesampainya di Gor, kami berempat 

langsung menaruh peralatan  bermain dan 

bertemu pelatih dahulu agar bukti bahwa kita 

sering latihan tanpa absen. 

 *Kegiatan pemanasan bersama. 

 Setelah melakukan kegiatan pemanasan, 

kami semua langsung memulai latihan dan 
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mengambil posisi di lapangan yang biasa di 

tempati. Sesi latihan kali ini ialah tentang 

footwork atau yang biasa dikenal dengan 

mengatur langkah kaki ketika bermain ditambah 

lagi dengan penyempurnaan teknik smash baik 

lurus maupun menyilang. 

 Seperti biasanya, kami berempat latihan di 

lapangan yang sama yaitu lapangan 3. Aku dengan 

Tito dan Andi dengan Juan. 

 *Latihan pun dimulai... 

 Setelah beberapa lama latihan, kami semua 

beristirahat di tepi lapangan untuk minum dan 

kali ini ada kegiatan makan bersama sebelum 

latihan dimulai kembali. Terlihat semuanya 

serentak membawa makan dan minum sesuai 

seleranya dan dihabiskan dengan lahap. 
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 Akhirnya, semuanya telah melaksanakan 

makan dan minum bersama di jam istirahat 

latihan dan melanjutkan latihan kembali hingga 

sore nanti. 

*** 

 *Latihan dilanjutkan kembali... 

 Pada saat latihan, memang langkah kaki 

harus kita perhatikan, terlebih lagi jika 

shuttlecock yang dipukul tidak bisa kita ketahui 

arahnya. 

 Apabila diri kita sudah bisa mengatur 

footwork dengan baik, tentu saja kita pasti bisa 

mengontrol jalannya permainan di turnamen nanti. 

Ditambah lagi dengan variasi lob, smash, 

dropshot serta netting yang dapat mematikan 
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pergerakan lawan di turnamen mendatang ketika 

bermain. 

 Setelah sudah cukup lama berlatih, 

semuanya memutuskan untuk mengakhiri latihan 

hari ini dulu dan dilanjut keesokan hari nya serta 

ditutup dengan acara doa bersama yang dipimpin 

oleh Pak Wardi. 

 *Berdoa dimulai.. 

 Setelah selesai berdoa dan pamit, kami 

berempat langsung pulang menuju rumah dan 

mempersiapkan diri untuk latihan di hari 

selanjutnya ketika sudah pulang sekolah. 

*** 

 Keesokan hari nya setelah pulang sekolah, 

Aku langsung menuju Gor dan tidak pulang dahulu 

ke rumah, karena sebelumnya sudah izin kepada 
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orang tua ku dan Aku sudah membawa baju ganti 

sekaligus perlatan untuk latihan. 

 Teman – temanku pun sama denganku, 

mereka tidak pulang terlebih dahulu dan sudah 

meminta izin kepada orang tua nya untuk latihan 

rutin seperti biasanya. 

*** 

 Sesampainya di tempat latihan, kami semua 

melakukan kegiatan seperti biasanya, lalu 

dilanjutkan dengan latihannya. Latihan kali ini 

adalah kombinasi antara pukulan dropshot dan 

teknik jump smash.  

 *Latihan pun dimulai... 

 Aku langsung menerapkan hal yang sudah 

ku ketahui pada saat latihan, ketika Aku mencoba 

teknik kombinasi tersebut dan bergantian dengan 
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Tito, ternyata agak sedikit sulit ketika bagian 

buangan bola lob dari pengembalian drosphot lalu 

disambung dengan teknik jump smash. 

 Teknik smash sambil loncat agak sedikit 

sulit karena harus menyocokkan antara buangan 

bola yang lambung dengan lompatan kita lalu 

melakukan pukulan smash.  

 Setelah beberapa kali percobaan, akhirnya 

Aku dan Tito sudah mulai bisa melakukan 

kombinasi teknik dropshot dan jump smash untuk 

digunakan pada saat turnamen nanti. 

 Akhirnya, sesi latihan hari ini pun berakhir 

dan semua pulang ke rumah masing masing. 

*** 
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 Sesampainya di rumah, Aku langsung 

beristirahat karena latihan sore tadi cukup 

melelahkan. 

 *Setelah hampir 1 bulan latihan, akhirnya 

turnamen pun akan segera dimulai, Aku dan 

semuanya sudah siap untuk mengikuti turnamen 

tersebut dengan segala persiapan latihan rutin 1 

bulan kemarin... 

 *Perjalanan menuju ke negara Singapura 

keesokan hari nya... 

 Aku berangkat menuju Bandara Soekarno – 

Hatta karena semuanya akan berkumpul disana 

bersama kawan satu club ku yang lainnya dan 

Pelatihku. 

 Aku berangkat dari rumah bersama kedua 

orang tua ku menuju bandara menggunakan mobil 
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pribadi yang di supiri oleh supirnya Ayahku. 

Perjalanan ke bandara memakan waktu sekitar 2 

jam dari rumahku, dan sekarang waktu 

menunjukkan pukul 04.30WIB. Pesawat ku 

berangkat sekitar jam 7.00WIB dari Jakarta 

menuju Siangapura serta Aku akan sampai 

bandara sekitar jam 06.30WIB dan Aku masih 

memiliki waktu luang sekitar 30 menit lagi untuk 

berkumpul bersama club maupun keluarga.  

 Setelah beberapa lama kemudian, Aku dan 

keluargaku sampai di bandara. Disana terlihat 

banyak sekali keluarga dari kawan satu club ku 

lainnya yang ingin ikut ke Singapura untuk 

menonton atau hanya mengantarnya saja sampai 

bandara. 

 *Beberasa saat kemudian, terdengar suara 

dari bandara yang menginformasikan bahwa 
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pesawat tujuan Jakarta – Singapura akan 

berangkat sebentar lagi dan para penumpang 

harus segera memasuki pesawat agar tidak 

tertinggal 

 Lalu, Aku dan semuanya begitu pun para 

orang tua dari anak didik jalan buru – buru 

menuju dalam pesawat, karena 10 menit lagi 

pesawat akan berangkat. 

 Sesampainya di dalam pesawat, lalu 

pesawat berangkat menuju Singapura. Perjalanan 

ke sana memakan waktu sekitar 1 jam lebih. 

 *Suasana sangat hening di pesawat, 

terlihat para penumpang pesawat sedang tidur 

sambil menunggu pesawat sampai ke tujuan 

perjalanan. Sepanjang perjalanan, diriku tidak 
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bisa tidur dan terus memikirkan sekaligus berdoa 

untuk turnamen nanti... 

 Akhirnya, pesawat pun mendarat di 

Singapore Airport dan para penumpang segera 

turun dari dalam pesawat lalu berangkat kembali 

menuju tempat turnamen berlangsung. 

*** 

 Sesampainya di Singapore Stadium, Aku 

dan semuanya langsung menuju tempat berkumpul 

sekaligus ganti baju, karena sebentar lagi 

pertandingan akan langsung dimulai. Seperti 

biasanya, sebelum memulai pertandingan Aku dan 

kawan club ku lainnya melakukan doa terlebih 

dahulu agar ketika pertandingan nanti diberi 

kemudahan dan kelancaran oleh Allah SWT. 

Serta membawa pulang gelar juara. 
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 Setelah siap semuanya, lalu para pemain 

dipanggil untuk langsung bertanding sesuai 

dengan kocokan bermain yang sudah ditentukan. 

 Terlihat dan terdengar kondisi di stadium 

sangat gemuruh sorak sorai banyak orang yang 

mendukung jagoannya atau anaknya bertanding. 

Lalu orang tua ku dan yang lainnya memilih 

tempat duduk untuk menonton dan mendukung 

anak – anaknya. 

 Teknis dari pertandingan ini adalah 

dilangsungkannya pada hari ini hingga partai final, 

dan Aku pun terkejut mendengarnya begitu pula 

Pelatihku. Tetapi sebelumnya Aku sudah 

menyiapkan fisikku agar tidak cepat letih ketika 

bermain nanti atau pun beristirahat nanti. 
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 Pertandingan pun dimulai melalui babak 16 

besar terlebih dahulu, terdapat 5 match yang 

harus diselesaikan agar bisa melaju ke babak 8 

besar.  

 Aku bertanding melawan pemain dari India 

yaitu Srikanth Kidambi, dia merupakan pemain 

yang bisa dibilang senior. 

 *Match pun dimulai... 

 Sorak sorai penonton masih terdengar di 

telingaku ketika aku akan memulai untuk serve 

kepada Srikanth Kidambi.  

 Set 1 pun dimulai, Aku membuka 

keunggulan skor melalui teknik flick serve dan 

Kidambi tidak menyangkanya. Beberapa saat 

kemudian Aku pun masih memimpin hingga 

pertandingan set 1 pun usai dengan skor 22 – 20. 
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 Lalu, set 2pun dimulai, Aku saling kejar 

mengejar angka dengan Kidambi hingga interval 

game pertama dengan skor 9 – 11 untuk 

keunggulan lawanku. Setelah itu kembali 

dilanjutkan, tercatat berulang kali lawanku 

melakukan kesalahan sendiri karena pengembalian 

bola yang tidak sempurna dan smash nya yang 

menyamping dari garis tepi lapangan. Dan pada 

akhirnya Aku pun memenangi laga melawan 

Kidambi dengan skor akhir 21 – 15. Hal itu 

sekaligus memastikan langkahku ke babak 8 

besar nanti yang akan dimulai pada pukul 

13.00WIB. 

 Di partai lainnya pun Tito melesat mulus 

melaju ke babak 8 besar setelah bisa mengatasi 

lawannya yang berasal dari Hongkong yaitu Ng Ka 

Long Angus. 
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 *Waktu cepat berlalu dan sudah 

menunjukkan pukul 13.00WIB.. 

 Aku memasuki lapangan kembali untuk 

melanjutkan pertandingan melawan Kenta 

Nishimoto yang berasal dari Jepang. Kenta ini 

termasuk pemain yang sering melakukan pukulan 

reli panjang, lalu ketika lawan lengah biasanya dia 

akan melakukan dropshot. Hal itu harus aku atasi 

ketika berada di lapangan nanti. 

 *Pertandingan pun dimulai... 

 Di awal game, Kenta sudah mulai perlahan 

menekanku dan mendominasi permainan. Dia 

memimpin hingga interval game pertama dengan 

skor 8 – 11. Tetapi, itu tidak bertahan lama 

setelahnya karena aku berhasil membalikkan 

keadaan dan balik menyerang terus menerus 
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kepada Kenta dan merebut set 1 dengan 

perolehan angka yang cukup ketat yaitu 23 – 21. 

 Set 2 pun dimulai, Aku membuka 

keunggulan skor melalui smash lurus memanjang 

mengarah ke belakang pertahanan lawan, hingga 

pada interval game pertama Aku dapat memimpin 

dengan skor 11 – 6. Lalu pertandingan pun dimulai 

kembali, terlihat Kenta agak lengah dalam 

mengantisipasi pukulan smash ku dan hal itu Aku 

manfaatkan untuk bermain bola lob lalu 

menyerang melalui smash – smash keras dariku 

dan upayaku itu membuahkan hasil hingga 

akhirnya aku bisa memenangi babak ini dengan 2 

set langsung yaitu 23 – 21 dan 21 – 14. Hal 

tersebut memastikan bahwa diriku lolos ke babak 

semifinal dan yang menjadi lawanku adalah 

pemain yang sangat senior sekali berasal dari 
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China yaitu Lin Dan yang mempunyai julukan 

sebegai Super Dan. Dia pernah merasakan Juara 

Dunia sekaligus Juara Olimpiade. Namun sampai 

saat ini dia belum pensiun dan ranking nya 

merosot karena usia nya yang sudah tidak muda 

lagi. Akan tetapi, itu merupakan suatu kebanggan 

untuk diriku bisa mengalahkan pemain senior 

mantan Juara Dunia dan Juara Olimpiade itu di 

era kejayaannya. 

 *Pertandingan pun dimulai... 

 Set 1 dibuka dengan keunggulan angka dari 

Lin Dan hingga menutup interval game pertama 

dengan skor 5 – 11. Hal itu membuatku agak 

tertekan karena dia bisa lebih menguasai 

permainan ketimbang diriku sebelum jeda 

pertandingan. 
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Lalu, pertandingan pun kembali dilanjutkan. 

Lin Dan kembali dapat menguasai permainan dan 

membuat perolehan angka semakin jauh hingga 

akhirnya set 1 pun di raihnya dengan skor 12 – 21 

atas diriku. 

Set 2 pun dimulai, kali ini diriku dapat 

mengatasi permasalahan  di babak pertama tadi 

dan Aku dapat menguasai sekaligus mengatur 

jalannya permainan hingga berakhir dengan skor 

21 – 18. Aku melihat seusai set 2 berakhir, Lin 

Dan agak sedikit kecapean karena melayani gaya 

permainanku tadi. Hal tersebut dapat ku 

manfaatkan di set 3 nanti agar aku bisa 

memenanginya. 

 Set 3 pun dimulai, di awal permainan 

perolehan skor cukup ketat hingga jeda 

permainan dengan skor 11 – 10. Tapi itu tidak 
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bertahan lama setelah pertandingan dilanjutkan 

kembali, Aku dapat mengimbangi gaya permainan 

Lin Dan serta menguasai jalannya permainan 

hingga suatu kebanggaan Aku dapat mengalahkan 

Lin Dan walaupun cukup menguras tenaga dengan 

bermain 3 set dengan skor 12 – 21 , 21 – 18 dan 

21 – 16. Hal ini memastikanku masuk ke babak 

final malam nanti pukul 19.00WIB. 

 Di partai lain, sayang sekali kawanku yaitu 

Tito harus mengakui keunggulan lawannya dengan 

bertanding 3 set dengan Kento Momota (Jepang) 

yang merupakan Juara Dunia saat ini. Statistik 

skor nya ialah 17 – 21 , 21 – 14 , 19 – 21 untuk 

kemenangan Kento sekaligus akan menjadi 

lawanku di final nanti. 
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 *Akhirnya, malam pun telah tiba. Saat – 

saat yang kutunggu semakin dekat di depan mata 

untuk menjadi juara di turnamen ini... 

 Aku dan Kento memasuki stadium dan 

disambut dengan sorak riuh penonton yang sudah 

menonton dan mendukung dari awal hingga 

menjelang akhir turnamen ini. 

 Sebelum memulai pertandingan, Aku 

salaman terlebih dahulu dengan Kento untuk 

menentukan siapa yang memilih serve dan 

lapangan untuk bertanding. Akhirnya Aku 

mendapat serve pembuka dan Kento memilih 

lapangan. 

 *Pertandingan pun dimulai, Aku berdoa 

kepada Allah agar bisa keluar sebagai juara di 

turnamen ini dan semoga itu terkabul, aamiin... 
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 Set 1 pun dimulai, kali ini Aku merasakan 

gaya permainan yang beda dengan Kento, dia 

berhasil memimpin hingga jeda permainan dengan 

skor 8 – 11. Lalu dilanjutkan kembali, Kento 

berhasil membuat dirik tertekan dengan gaya 

permainannya yang agak sulit untukku tebak 

karena dia merupakan pemain bertangan kiri atau 

kidal yang ketika melakukan pukulan smash pasti 

akan sulit untuk menebaknya. Akhirnya dia 

memenangkan set 1 dengan skor 15 – 21 dengan 

durasi yang cukup cepat dari pengalamanku 

bermain dengan lawan – lawan sebelumnya selain 

Kento. 

 Set 2 pun dimulai,  di awal permainan dia 

langsung agresi menyerang diriku dengan 

berulang kali dropshot dan smash menyilang yang 

tidak bisa aku kembalikan hingga interval game 
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pertama dia kuasai dengan skor 4 – 11. Hal ini 

membuatku sedikit putus asa, tetapi di sisi lain 

Aku harus membuktikan kepada orang tua ku 

bahwa aku bisa menjadi juara di turnamen ini. 

 Pertandingan pun dilanjutkan kembali, kali 

ini Aku bisa mengimbangi gaya permainan Kento 

dan mulai menyusul perolehan angka demi angka 

hingga Aku dapat memenangi set 2 ini dengan 

skor tipis yaitu 21 – 19. Kento merupakan lawan 

yang sangat sulit aku hadapi dari lawan – lawanku 

sebelumnya. 

 Set 3 pun dimulai, di set ini aku berserah 

diri kepada Allah untuk mengeluarkan semua 

tenaga dan pikiranku untuk bisa memenangi 

pertandingan ini.  
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 Di awal babak ke 3, Aku mulai menyerang 

Kento dengan smash kencang berulang kali ke 

arah backhand dan dia tidak bisa 

mengembalikannya. Dari situ Aku mengetahui 

bahwa kelemahan Kento berada pada backhand 

nya dan Aku perlahan akan sering melakukan 

serangan ke arah itu.  

 Di interval game ketiga ini, Aku melesat 

jauh dengan skor 11 – 5 atas lawanku. Aku 

memanfaatkan waktu istirahat ini dengan 

komunikasi terhadap Pelatihku, dan beliau 

mengatakan hal yang sama denganku untuk 

menyerang terus – menerus ke arah backhand 

Kento dan jangan lupa juga untuk memainkan rally 

panjang. Bukan hanya menguras tenaga melainkan 

juga sekaligus perang mental untuk 

membuktikannya. 
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 *Waktu istirahat pun berakhir dan 

pertandingan dilanjutkan kembali... 

 Aku semakin yakin dengan ucapan Pelatihku 

tadi, dan Aku langsung menerapkannya. Angka 

demi angka Aku peroleh untuk memenangkan 

turnamen ini, namun di sisi lain Kento juga 

perlahan mengejar perolehan poinku, tetapi Aku 

dapat memutus perolehan poin Kento.  

 Pada akhirnya, Aku bisa memenangi laga ini 

dengan skor 21 – 17 sekaligus membuktikan 

kepada orang tua dan pelatihku bahwa apa yang 

Aku usahakan selama ini mendapat hasil yang 

sangat membanggakan dengan mengalahkan juara 

dunia yaitu Kento Momota sekaligus Aku keluar 

sebagai juara turnamen Singapore Open Super 

250. 
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 Suasana di stadium pun sangat bergemuruh 

sekali karena penonton sangat puas dengan hasil 

pertandingan hari ini sambil berdiri dan memberi 

applause kepadaku dan Kento.  

 Aku bangun dari sujud syukurku, lalu 

bersalaman sekaligus berpelukan dengan Kento 

diiringi senyum manis darinya kepadaku. Memang 

sebelumnya Aku sudah mengetahui bahwa pemain 

Jepang terutama lawanku saat ini memiliki sikap 

dan perilaku yang ramah, di negara Jepang 

sendiri memang terkenal akan attitude seperti 

itu, jadi tak heran Aku sangat senang dengan 

attitude nya. Lalu, Aku juga bersalaman kepada 

Umpire dan Service Judge. Sebelum Aku 

membereskan peralatanku, Aku sengaja 

melempar raketku kepada penonton sebagai 

ungkapan rasa syukur dan senang atas pencapaian 
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diriku di hari ini. Lalu, Aku dan Kento naik ke atas 

podium juara untuk menerima hadiah dan 

penghargaan  serta melakukan sesi foto bersama 

Kento dan juga panitia penyelenggara. Hari ini 

sekaligus menjadi saksi sejarah dunia bahwa 

sudah sekian lama pemain indonesia belum ada 

yang bisa menjuarai turnamen ini dan akhirnya 

Akulah yang dapat membuktikan itu semua dan 

keluar sebagai sang pemenang. 

 

- Tamat   - 
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 Epilog 

 

 Pada akhirnya, Aku sangat bersyukur 

kepada Allah SWT. yang telah memberikanku 

nikmat dan karunia kepadaku dari awal berlatih 

bermain bulutangkis dan masuk ke Club PB Indo 

Jaya yang di pegang oleh Pak Wardi hingga Aku 

dapat mengikuti turnamen ini sekaligus  

menaklukan lawan – lawanku dan keluar sebagai 

Juara di turnamen Singapore Open Super 

250yang berlangsung di Singapura seharian 

penuh. 

 Tak lupa pula, dukungan orang tua tercinta, 

Pak Pelatih dan juga kawan terdekatku yang 

menemaniku hingga Aku bisa mencapai yang 

terbaik seperti apa yang diharapkan. 
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 Semoga ini merupakan langkah awal untuk 

diriku memulai karir agar ke depannya bisa 

menjadi seorang Pemain Bulutangkis Profesional 

sekaligus bisa menjajaki rangking dunia bersama 

pemain top dan hebat lainnya, aamiin. 

*** 
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Glosarium 

 

 Set 1, 2 dan 3 : Babak 1, 2 dan 3. 

 Shuttlecock : Bola Kok yang 

digunakan dalam permainan 

bulutangkis. 

 Rally : Lama nya pukulan yang 

berlangsung ketika pertandingan. 

 Lob : Pukulan lambung terhadap kok 

di dalam permainan bulutangkis. 

 Dropshot : Pukulan bola secara halus 

yang mengakibatkan bola itu 

melewati net secara tiba tiba dan 

menukik ketika jatuh. 

 Smash : Pukulan terhadap bola 

menggunakan tenaga yang sehingga 
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bola jatuh di daerah lawan dan tidak 

bisa dikembalikan. 

 Netting : Pukulan pelan dalam 

bulutangkis tepatnya berada di 

depan net agar kok bisa melewati 

net dengan tipis dan tidak bisa 

dikembalikan oleh lawan. 

 Backhand : Pukulan dalam 

bulutangkis, yang dilakukan dengan 

punggung tangan diarahkan ke depan 

dan posisi lengan berada di samping 

badan. 

 Forehand : Pukulan dalam 

bulutangkis, yang dilakukan dengan 

telapak tangan diarahkan ke depan 

dan posisi lengan berada di samping 

badan. 
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 Serve : Pukulan awalan sebelum 

memulainya suatu permainan 

bulutangkis. 

 Flick Serve : Pukulan awalan yang 

dilakukan dengan cepat sehingga 

lawan tidak bisa menduganya. 

 Umpire : Wasit dalam permainan 

bulutangkis. 

 Service Judge : Hakim garis yang 

mengoreksi pukulan awalan. 

 Macau Open Super 100 : Nama 

turnamen yang diselenggarakan. 

 Macau Stadium : Stadion Macau 

tempat menonton pertandingan. 

 Singapore Open Super 250 : Nama 

turnamen yang diselenggarakan. 

 Singapore Airport : Bandara 

Singapura. 
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 Singapore Stadium : Stadion 

Singapura tempat menonton 

pertandingan. 

 Chemistry : Suatu hubungan yang 

berhubungan dengan keharmonisan 

dan keselarasan. 

 Ranking : Peringkat atau urutan. 

 Interval game : Jeda permainan 

yang ada dalam permainan 

bulutangkis guna komunikasi antara 

pemain dengan pelatih dan juga 

digunakan oleh para pemain 

bulutangkis sebagai jam istirahat. 

 Setting : Skor sama dan 

pertandingan dilanjutkan kembali. 

 Net : Jaring dalam olahraga 

bulutangkis. 
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 Applause : Apresiasi melalui tepukan 

tangan. 

*** 
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