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Surabaya (SurabayaPos OnLine) - RASANYA tiada waktu untuk jeda lama buat Bunga Mitasari. Latihan demi latihan
langsung menghadang sesuai kembali dari Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Bola Voli Junior Jogjakarta. Bunga, demikian
sapaannya, adalah quicker andalan tim voli junior Jatim yang tergabung dalam klub Petrokimia Gresik.

&ldquo;Ya, nggak ada waktu untuk jeda istirahat. Hanya sebentar saat usai pulang dari Jogja saja mas,&rdquo; ujarnya
saat ditemui seusai berlatih di GOR Tridarma Gresik, Senin (17/1) sore kemarin. Hari-hari yang melelahkan memang
menyelimuti dirinya. Setelah bertarung habis-habisan di kejurnas voli junior dan berhasil mempersembahkan trofi juara
untuk Jawa Timur, kini Bunga sudah harus mempersiapkan diri jelang bergulirnya Proliga 2012 Pebruari
mendatang.&ldquo;Meskipun lelah tapi tetap harus latihan mas, demi menghadapi Proliga nanti,&rdquo; ungkap pemain
Petrokimia yang tinggal di jalan Oksigen 2D komplek Perumahan Petrokimia Gresik ini.Anak pertama dari tiga
bersaudara ini menganggap dirinya harus terus mengasah kemampuannya lewat latihan, pasalnya lawan yang akan
dihadapi dalam Proliga nanti bukanlah tim-tim sekelas Kejurnas, jauh lebih tangguh. Meskipun ia sendiri sudah punya
modal juara ketiga bersama klub Petrokimia di Liga Bola Voli (LIVOLI) divisi utama 2011 lalu.&ldquo;Harapan saya, ya
nanti bisa membawa Petro menjadi juara di Proliga,&rdquo; ungkap atlet yang bergabung dengan klub Petrokimia sejak
2008 hingga sekarang ini. Penampilan bagus yang diperlihatkan Bunga di Kejurnas Voli junior yang berakhir pada 15
Januari kemarin diharapkan bisa terulang lagi di Proliga. Meskipun ia dan rekan-rekannya sempat terseok-seok di babak
penyisihan. &ldquo;Saya sebelum lolos ke final kemarin sempat deg-degan mas, apakah Jatim bisa lolos apa tidak,
soalnya harus nunggu laga DKI versus Jogja dulu. Tapi syukur akhirnya bisa lolos dan tak menyangka pula bisa meraih
juara,&rdquo; tambah gadis kelahiran Tuban, 28 Pebruari 1993 ini sambil tersenyum.Postur tubuh yang cukup ideal
dengan tinggi 175 cm dan berat badan 57 kg menjadikan ia bebas memerankan posisi quicker dengan baik. Asisten
pelatih putri Jatim Sudarto pun sempat memuji penampilan bagus yang ditunjukkan Bunga, bahkan sang asisten
tersebut berujar jika ada pemilihan pemain terbaik, mungkin dialah anaknya yang pantas, dia yang menjadi nyawa
permainan Jatim merengkuh kemenangan.&ldquo;Biasa saja mas, saya kira faktor keberuntungan saja yang menjadikan
Jatim juara, tentunya tetap didukung oleh penampilan teman-teman yang bagus juga,&rdquo; ungkap gadis yang
mengaku sejak kelas II SMP sudah mulai berminat menjadi pevoli professional ini. Bunga yang memperkuat tim voli putri
Jatim di Kejurnas junior kemarin didampingi oleh lima rekan se klub Petrokimia Hani, Ari, Titik, Tata dan Norma, ia
merasa senang dengan prestasi juara yang berhasil diraihnya tersebut. Pasalnya tidak sampai seminggu persiapan
latihan yang dijalaninya sebelum berlaga di kejuaraan yang diikuti oleh 7 tim dari provinsi se Indonesia tersebut. Apalagi
bisa pulng dengan membawa gelar juara. Harapan ke depan dari sang quicker ini adalah bisa tampil maksimal di Proliga
2012 Pebruari mendatang dan juga di Kejuaraan daerah (Kejurda) antar klub junior yang dihelat perkiraan pada bulan
Oktober nanti. &ldquo;Semoga saya bisa tampil bagus nanti,&rdquo; pungkasnya.m3

Nama
: Bunga MitasariTempat, tgl lahir : Tuban, 28 Pebruari 1993Alamat
: Jl. Oksigen 2D komplek P
Petrokimia GresikPosisi
: QuickerPostur tubuh
: 175 cm / 57 kgOrang tua
: Muhammad Arifin/Sri Suya
Semester I Universitas Gresik Klub yang dibela : Petrokimia Gresik (2008 &ndash; sekarang)
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Juara III Livoli Divisi utama
Petrokimia
Juara I Kejuaraan bola voli antar SMK nasional bersama Jawa Timur

http://volimania.org

Powered by Joomla!

Generated: 26 June, 2021, 04:08

