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Gantikan Li Huanning sebagai Pelatih Kepala
Jawapos.com, GRESIK - Setelah gagal mencapai target dalam Proliga 2017, tim voli putri Gresik Petrokimia bertekad
bangkit. Ajang Livoli 2017 menjadi salah satu target kebangkitan tersebut. Berbagai evaluasi dilakukan, termasuk
menunjuk pelatih kepala untuk menggantikan Li Huanning yang dipecat.

Nah, manajemen Petro bergerak cepat dalam mencari sosok pengganti. Sosok yang dianggap mampu mengangkat
moral serta prestasi Bunga Mitha Sari dkk. Melalui diskusi yang cukup lama, M. Hanafi ditunjuk sebagai pelatih
karteker Gresik Petrokimia.
Hanafi bukanlah orang baru dalam tim Petro. Dia merupakan asisten pelatih Petro dalam Proliga 2017. Bersama Li
Huanning saat itu, dia mengantarkan tim voli kebanggaan Kota Pudak ke final four.
Manajer Petro Sasono Handito menyatakan, Hanafi dipilih bukan tanpa alasan. Menurut dia, pelatih asal Nusa Tenggara
Timur tersebut mempunyai kemampuan mengangkat prestasi tim. Terbukti, setelah dia menjadi asisten pelatih pada seri
kedua Proliga 2017, Petro punya prestasi yang kian mentereng serta mampu mencapai final four.
"Dia memahami kondisi dunia voli tanah air," katanya. Selain memiliki strategi jitu, Hanafi dianggap mempunyai
komunikasi yang baik dengan para pemain. "Dia bisa jadi ayah, sahabat, sekaligus pelatih," ungkapnya.
Hanafi juga dinilai memiliki motivasi yang kuat untuk mengangkat prestasi Gresik Petro. Berstatus sebagai pengajar di
salah satu sekolah di Gresik, pria 58 tahun itu menjadi warga Gresik sejak lama. "Kelokalannya akan memberikan
kekuatan bagi kami," ucapnya.
Sasono menambahkan, menjelang turun di Livoli 2017, pemain lama tetap diandalkan. Sebut saja Bunga Mitha Sari,
Afifah, dan Rika Dwi Latri. "Mereka sudah sangat matang dan mampu menjadi pemain kunci dalam tim," ujar mantan
penjaga gawang Petrokimia Putra tersebut.
Untuk target dalam Livoli 2017, Sasono menyatakan, pihaknya masih realistis. Setidaknya, target masuk semifinal
dicanangkan. "Kalau sudah masuk, kami baru berani bicara target juara," tuturnya.
Kemarin (20/6) pemain Petro melakukan latihan terakhir sebelum Lebaran. Peningkatan fisik menjadi porsi latihan.
Pemain kemudian diliburkan hingga 3 Juli. "Rumah sebagian pemain jauh. Kami beri kesempatan bertemu dengan
keluarga pada hari raya Idul Fitri tahun ini," katanya.
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