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KRPG SABET JUARA UMUM I DI KEJURNAS JAWA TIMUR OPEN 2019
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Klub Renang Petrokimia Gresik (KRPG) berhasil membawa pulang gelar Juara Umum I
dalam Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Renang Antar-perkempulan se-Indonesia, Jawa Timur
Open 2019 di Kolam Renang GOR Sidoarjo pada tanggal 25-27 Oktober 2019. KRPG
berhasil meraih 4.574,5 poin, jauh mengungguli tim lainnya yang berada di peringkat lima
besar.

Manajer Tim KRPG, Dudy Priharyadi menyampaikan, pihaknya menurunkan 75 atlet di enam
kelompok umur putra-putri dalam ajang bergengsi ini. Tim KRPG turun di semua nomor
lomba, baik perorangan, estafet putra/putri maupun mix. KRPG berhasil menjadi juara setelah
bersaing dengan total 1.508 atlet, terdiri dari 870 putra dan 638 putri di ajang ini.

“Kami bersyukur bisa menjadi yang terbaik diantara 122 perkumpulan renang dari 10 provinsi
yang mengikuti ajang ini. Kejurnas ini menjadi target banyak perkumpulan renang di
Indonesia karena memang dilaksanakan sebagai babak Prakualifikasi PON XX yang akan
dilaksanakan di Papua pada tahun 2020 mendatang,” ujar Dudy Priharyadi, Selasa (29/10).

Selain keluar sebagai Juara Umum I, tim besutan pelatih Candra Fitrianto, Andri Aritianto,
Nikmatul Aini dkk ini juga meraih Perenang Terbaik dari Kelompok Umur (KU) Senior Putra
atas nama Nanda Wahyu Jendro, dan Perenang Terbaik KU Junior Putri atas nama Elsa
Anasyia.

Dudi Priharyadi menambahkan, kunci sukses prestasi KRPG di berbagai ajang adalah
pembinaan atlet mulai dari usia belia. Hal ini tentu tidak lepas dari dukungan Petrokimia
Gresik yang berkomitmen melakukan pembinaan olahraga demi mendukung kemajuan
prestasi olahraga di tanah air.

Terpisah, Direktur Utama (Dirut) Petrokimia Gresik, Rahmad Pribadi menjelaskan bahwa,
Petrokimia Gresik, perusahaan solusi agroindustri anggota holding Pupuk Indonesia tidak
hanya berupaya melakukan transformasi bisnis untuk kemajuan perusahaan, tapi juga
berupaya mendukung pemerintah di berbagai bidang, salah satunya olahraga.

“Petrokimia Gresik memiliki komitmen untuk terus melakukan pembinaan atlet, salah satunya
renang. Semangat ini mengantarkan Petrokimia Gresik tidak hanya menjalankan fungsinya
sebagai korporasi, tapi turut bertanggung jawab dalam mendukung kemajuan dan
peningkatan prestasi bangsa di mata dunia,” ujar Rahmad Pribadi.

Ia pun mengapresiasi prestasi yang ditorehkan tim KRPG dalam ajang Jawa Timur Open
2019. Rahmad Pribadi berharap torehan ini dapat memotivasi atlet binaan KRPG lainnya
untuk terus berjuang meningkatkan prestasi.
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Sementara itu, Jatim Open 2019 digelar oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
(Disporapar) Kabupaten Sidoarjo bekerjasama dengan PRSI (Persatuan Renang Seluruh
Indonesia) Jawa Timur. Dalam ajang ini, KRPG menjadi terbaik setelah berhasil mengungguli
perkumpulan renang Hiu Surabaya yang berada di posisi kedua (dengan perolehan poin
3497,5), kemudian Telaga Biru Denpasar Bali (point 1056,5), Suryanaga Surabaya (poin
1036,5), dan Tiger Aquatic Club Pasuruan (poin 990,5).

Selain renang, Petrokimia Gresik juga melakukan pembinaan usia dini untuk atlet sepak bola
melalui Sekolah Sepak Bola (SSB) Petrogres, pembinaan usia dini atlet voli untuk siswa SMP
dan tim profesional voli putri Gresik Petrokimia yang beberapa kali menorehkan prestasi di
kejuaraan voli nasional, serta pembinaan atlet senam Jawa Timur yang bahkan berprestasi ke
tingkat regional.
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