SIARAN PERS
GRESIK PETROKIMIA BERAMBISI SAPU
BERSIH POIN DI LAGA KANDANG
Acara
: Proliga 2017
Tempat
: Wisma Kebomas
Hari / Tanggal : Kamis, 2 Maret 2017
GRESIK – Pada putaran kedua seri IV Proliga 2017 yang bakal dilaksanakan di GOR Tri
Dharma, Gresik, Jawa Timur, 3 hingga 5 Maret 2017, tim putri Gresik Petrokimia berambisi
memenangi semua pertandingan yang dilakoni.
Menurut jadwal, tim putri Gresik Petrokimia dipastikan akan menghadapi Jakarta PGN
Popsivo Polwan di hari pertama, pada Jumat sore (3/3/2017), dan kontra Batam Sindo BVN,
pada Minggu siang (5/3/2017).
“Kami harus bisa memenangi pertandingan atas Popsivo dan Batam, karena kemenangan
dari dua pertandingan itu akan mengatrol posisi tim di klasemen sementara, serta membuka
peluang lolos ke babak final four,” ungkap manajer tim putri Gresik Petrokimia, Sasono
Handito.
Hingga putaran pertama berakhir. Tim putri Gresik Petrokimia masih terpaku di urutan
kelima, di bawah Jakarta Elektrik PLN, Jakarta PGN Popsivo Polwan, Jakarta Pertamina
Energi, dan juga Bandung BJB.
“Kalau sampai tidak bisa menang dalam dua pertandingan di kandang sendiri, peluang
untuk bisa lolos ke final four akan cukup berat, karena harus menunggu hingga seri terakhir
di Malang (seri VI, tanggal 17 hingga 19 Maret 2017),” jelas Sasono.
Untuk dapat membuka kesempatan memenangi dua pertandingan di kandang sendiri, tim
putri Gresik Petrokimia sudah melakukan serangkaian evaluasi dan persiapan menghadapi
putaran kedua. Persiapan itu dilakukan pada jeda turnamen selama tiga pekan.
“Selama jeda turnamen kemarin, tim sudah melakukan serangkaian persiapan dan tentunya
evaluasi selama berlaga di putaran pertama. Termasuk, lebih memadukan kekompakan tim
serta variasi permainan,” ungkap Sasono.
Guna memperkuat permainan, manajemen tim putri Gresik Petrokimia juga sudah
menambah amunisi asingnya dengan mendatangkan Veronica Angeloni asal Italia, yang
sebelumnya bermain bersama klub Prancis, Saint Raphael. Sebelumnya, tim putri Gresik
Petrokimia hanya menggunakan tenaga open spiker Hayley Spelman dari Amerika Serikat.
“Veronica sendiri sudah gabung dengan kami sejak putaran pertama, tapi itu di pertandingan
terakhir pada seri di Batam, sehingga masih belum padu. Tapi setelah serangkaian
persiapan selama jeda turnamen kemarin, ia saya lihat sudah banyak kemajuan dan mulai
menyatu dengan tim,” tambah Sasono.
Pelatih tim putri Gresik Petrokimia asal China Li Huanning mengatakan, tim asuhannya
sudah siap mewujudkan target yang dibebankan oleh pihak manajemen, meski di satu sisi
tidak melakukan perombakan pemain.
“Karena putaran pertama kemarin kami bermain jelek dan kehilangan beberapa poin
penting, maka tim ini (Gresik Petrokimia) harus kerja keras untuk dapat menggantikannya.
Kami sudah siap untuk itu, dan sudah memperbaiki kekurangan di putaran pertama,” ucap Li
Huanning.

SIARAN PERS
Untuk lebih memadukan permainan antar pemain, termasuk dengan Veronica yang baru
bergabung, tim pelatih pun menggelar laga uji coba menghadapi tim voli putri Universitas
Surabaya (Unesa), Selasa (28/2/2017).
“Masuknya Veronica akan banyak membantu kami di putaran kedua. Tapi sebelumnya,
karena dia pemain baru, tentu harus beradaptasi dengan pemain lain. Faktor itu pula yang
membuat dia tidak maksimal di pertandingan terakhir putaran pertama kemarin. Tapi semua
sudah saya benahi, dan semua terlihat sudah ada kemajuan saat uji coba kemarin,”
terangnya.
Dalam latihan di jeda turnamen selama tiga pekan, Li Huanning telah memperbaiki kinerja
anak didiknya yang dianggap kurang, mulai dari block, defence, hingga receive. Karena
kelemahan di sektor terakhir disebut, membuat tim putri Gresik Petrokimia menjadi bulanbulanan para lawannya di putaran pertama.
Meski menyatakan tim asuhannya sudah siap mengalahkan Jakarta PGN Popsivo Polwan
dan Batam Sindo BVN di laga kandang nanti, namun Li Huanning masih menutup rapat
strategi apa yang bakal digunakan dalam meladeni permainan kedua tim itu nantinya.
“Pasti sudah ada strateginya, dan itu sudah saya pikirkan. Tapi tidak bisa saya beberkan
saat ini, karena bisa terbaca oleh lawan,” tegas dia.
Kesiapan dan keoptimisan serupa juga ditunjukkan oleh kapten tim putri Gresik Petrokimia,
Bunga Mitasari. Ia yakin, tim yang dibelanya akan mampu tampil baik dan mampu
mendulang angka maksimal saat tampil di hadapan para pendukung sendiri.
“Kami sudah kerja keras dalam berlatih selama jeda turnamen kemarin, semoga saja semua
itu akan bisa keluar saat pertandingan. Sehingga kami akan bisa memenangi kedua
pertandingan, untuk memberikan hiburan menarik bagi para pendukung yang datang
langsung menyaksikan pertandingan,” kata Bunga.
Ia juga menegaskan, jika kelemahan selama menjalani putaran pertama telah diperbaiki.
Khususnya dari segi komunikasi dan kekompakkan tim, yang membuat tim putri Gresik
Petrokimia siap tampil beda di putaran kedua.
“Sebelumnya kami lemah dalam koordinasi permainan. Tapi kini kami sudah lebih kompak
dan padu. Sementara kelemahan kami dalam hal receive, juga sudah mulai tertutup dengan
bergabungnya Veronica,” tambah dia.
Dalam pertandingan yang berlangsung selama tiga hari ini, panitia pelaksana pertandingan
(Panpel) menyediakan sebanyak 3000 lembar tiket ekonomi dan 500 lembar tiket VIP setiap
harinya. Tiket ekonomi dilabeli seharga Rp 50 ribu, dan tiket VIP seharga Rp100 ribu per
lembar.
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