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2018 Manjadi Tahun Pembinaan Intensif

Minim Dana, Prestasi Tetap Jos
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MESKI dana pembinaan
KONI hanya Rp 3,5 miliar,
namun Dinas Pemuda dan
Olahraga (Dispora) optimis
jika prestasi olahraga di
Gresik tetap cemerlang. Sela-
in suasana, pemda maupun
keluarga banyak yang men-
dukung, pihak swasta di Gre-
sik cukup awareness terhadap
prestasi olahraga di Gresik.

Kepala Dispora Gresik,
Jairuddin mengatakan ta-
hun ini Pemda memberi alo-
kasi dana pembinaan KONI
dan cabor sebebsar Rp 3,5
miliar. Angka itu jauh dari
pengajuan sebelumnya yang
nilainya di atas Rp 10 miliar.
“Meski jumlah anggaran
sedikit, namun kami optimis
Gresik bisa meraih juara
umum. Kita melihat prestasi
atlet di Gresik cukup bagus,”
kata Jairuddin.

Potensi Gresik dan per-

kembangan olahraga di Gre-
sik paling bagus di Gresik.
“Anggaran boleh kecil, tapi
prestasi kami jos,” kata
Jairuddin.

Menurut Jairuddin, pihak-
nya akan melakukan pem-
binaan demi perkembangan
olahraga Gresik ke depan.
Khusus puslatkab semua di-
serahkan kepada KONI,
selaku korodinator 36 cabor
Gresik. “Kami harapkan se-
mua harus berjalan. Ter-
masuk untuk persiapan
Puslatkab,” kata Jairuddin.
Jairuddin juga meminta
KONI segera melakukan
konsolidasi terhadap cabor.

Puslatkab sebenarnya
adalah metode untuk me-
ningkatkan performa atlet.
Dengan demikian tentunya
banyak metode lain yang
bisa ditempuh. Misalnya
latihan intensif. (han/rtn)
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PEMUSATAN LATIHAN : Cabang olahraga karate memilih meng-
gelar puslatkab yang dipusatkan di Banjarsari.

Minim Dana, Prestasi Tetap Jos

KOTA- Prestasi olahraga
Gresik cukup menggembirakan.
Sebanyak 36 cabor telah mem-
buktikan prestasi. Sehingga atlet
Gresik kini manjadi macan di
tingkat provinsi maupun nasional.

Ketua KONI Gresik, Singgih
Priyanto mengatakan, perkem-
bangan cabor dan atlet di Gresik
sangat bagus. Selain didukung
oleh pemda, juga sebagian atlet
di Gresik punya bapak asuh. "Di-
mana, para bapak asuh ini me-
mang mendukung benar prestasi

atlet di Gresik," kata Singgih.
Beberapa cabor berprestasi yang
menjadi andalan Gresik, seperti
Voli, Tenis Lapanga, Senam,
Renang, Lari, Hoki, Wushu,
Jujitsu dan sebagainya. ,

Anggaran KONI dari peme-
rintah untuk pembinaan cabor Rp
3,5 miliar di tahun ini. Jumlah ini
terdapat pembagian hadiah kepa-
da para atlet berprestasi guna me-
ningkatkan semangat atlet dan
pengurus cabor. Terlebih, tahun
2019, Gresik menjadi tuan rumah

dalam ajang Pekan Olahraga
Provinsi (Porprov) Jatim. "Tahun
2018 ini merupakan tahun in-
tensif untuk pembinaan karena
kita sebagai tuan rumah Pekan
Olahraga Provinsi (Porprov) 2018.
Kami targetnya bisa menjadi jua-
ra umum," kata Sudiono.

Wakil Ketua III Koni, Andik
Wijayanarko menambahkan,
seluruh cabor Gresik sudah
mulai melakukan pembinaan
menjelang ajang Poprov 2019.
"Insyaallah tahun 2018 juga

akan reward terhadap para
atlet dan pengurus cabor yang
berprestasi, kami harap presta-
sinya lebih baik lagi," jelasnya.

Untuk memperkuat pem-
binaan, Koni berharap seluruh
atlet Gresik akan siap bertan-
ding baik di tingkat Kejuaraan
Tingkat Daerah (Kejurda) mau-
pun mempersiapkan Porprov di
Gresik tahun 2019 mendatang.
"Setahun akan kami gembleng.
Tahun fokus dalam mengukir
prestasi," kata Andik.(han/rtn)
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Unggulan : Cabor renang menjadi unggulan. Cabor ini mendapat bapak asuh PT Petrokimia Gresik.


