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Jawapos.com â€“ Pekan Olahraga Nasional (PON) 2012 tinggal menghitung hari. Namun, sisa waktu yang sangat sedikit
itu tidak membuat tim pelatih voli pantai Jatim berhenti mencari formasi yang terbaik bagi tim mereka. Salah satu
caranya adalah merombak pasangan yang berlaga di sektor putri.

Pasangan Athleticha Agustin/Elmi Mufidah yang sebelumnya menjadi andalan Jatim I sengaja tidak dipasangankan oleh
tim pelatih saat berlaga pada PON nanti. Padahal, saat mengikuti Indonesia Series, penampilan Agustin/Elmi cukup
moncer.
Rama Supriyadi, pelatih tim putri voli pantai Jatim, mengatakan bahwa formasi tersebut berubah setelah Dewi Wulandari
bergabung dalam skuad voli pantai PON Jatim pada awal Juni lalu. Selama ini Dewi ikut kompetisi Proliga dengan
membela tim Popsivo Jakarta.
"Misi kami memang seperti itu. Kami tidak akan pernah berhenti untuk mencari yang terbaik bagi tim ini. Jadi, perubahan
pasangan dilakukan berdasar kekompakan dan hasil yang mereka tunjukkan selama latihan," jelas Rama kemarin
(31/8).
Dengan begitu, kata Rama, Jatim I akan diperkuat Dewi/Elmi. Jatim II diperkuat Agustin/Nanda Ragilia. Formasi yang
baru tersebut membuat Rama optimistis membawa pulang hasil maksimal dari PON nanti.
"Target kami adalah satu emas bagi Jatim dari sektor putri. Itu bukan target buta. Kami yakin bahwa mereka mampu
memberikan hasil maksimal pada PON nanti setelah melihat hasil latihan mereka yang sangat maksimal," jelasnya.
Meski melakukan bongkar pasang strategi, Rama optimistis, Jatim I maupun Jatim II tetap memiliki kekuatan dengan ciri
khas bermain masing-masing. "Bahkan, bisa dibilang, pasangan Jatim II (Agustin/Nanda, Red) bisa menjadi kuda hitam
dan mampu membuat kejutan pada PON kali ini," katanya.
Pada PON nanti Jatim menurunkan empat tim. Itu terdiri atas Jatim putra I (Achmad Bastomy/Fariansyah), Jatim putra II
(Candra Kurniawan/Abdul Wachid), Jatim putri I (Dewi/Elmi), dan Jatim putri II (Agustin/Nanda). (dik/c12/diq)
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