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►  P S I M  J O G J A

Menunggu Ajakan Mitra Kukar
JOGJA—Manajemen PSIM Jogja 

masih menunggu kejelasan rencana 
Mitra Kukar yang berkeinginan 
un tuk  m enggelar laga uji coba 
dalam waktu dekat.

“Jika pun ada, kami harus 
berkoordinasi dengan tim pelatih, 
apakah berbenturan dengan program 
atau tidak,” kata Ketua Umum 
PSIM Agung Damar Kusumandaru 
kepada H a ria n  Jogja, di wisma 
PSIM, Senin (13/2) siang.

Anggota DPRD Kota Jogja ini 
juga mempertimbangkan mengenai 
lokasi pelaksanaan laga uji coba 
jika nantinya digelar. Sebab, tidak 
mungkin uji tanding dua tim beda 
kasta digelar di Stadion Mandala Krida 
dan UNY. “Jika pun menggunakan 
Stadion Sultan Agung kan juga 
perlu dikomunikasikan terlebih 
dahulu,” im buh Agung.

Agung mengungkapkan, selain 
masih mempertimbangkan soal laga 
uji coba melawan Mitra Kukar, saat 
ini manajemen juga masih menunggu 
kejelasan rencana uji coba melawan 
PSIS Semarang pada akhir bulan 
ini. Sejauh ini, manajemen PSIM

telah mendapatkan kejelasan dari 
tim besutan Subangkit ini yang 
menyatakan siap menggelar laga 
di Semarang m aupun di Jogja.

Sementara itu dari segi persiapan 
tim, meski tengah fokus meningkatkan 
fisik dan kebugaran para pemain, 
Pelatih PSIM Erwan Hendarwanto 
tetap menggelar uji coba. Salah 
satunya menggelar laga uji coba 
melawan PS HW di Lapangan UMY, 
Jumat (10/2) sore. Pada laga tersebut, 
PSIM berhasil meraih kemenangan 
2-0 atas tim di bawah Askot PSSI 
Jogja ini.

M enurut Erwan, uji coba yang 
digelar kemarin adalah untuk 
melihat progres latihan taktik dari 
Dimas Priyambodo dan kawan- 
kawan. Selain itu laga beda kasta 
tersebut juga diharapkan mampu 
menjaga suasana para pemain, 
usai menjalani latihan fisik. 
“Lumayan ada progres dari tim. 
Kekompakan pemain cukup baik 
dan kami harapkan ke depan bisa 
lebih meningkat,” kata Erwan.

Sementara untuk agenda uji coba 
selanjutnya, Erwan memastikan

pihaknya tetap menjadwalkan. 
Namun, uji coba tersebut hanya 
sebatas untuk menjaga sentuhan 
bola para pemain. Hal ini karena, 
hingga akhir Februari, program 
dari tim pelatih adalah peningkatan 
fisik dan kebugaran pemain.

Sebagaimana diketahui, Pelatih 
Mitra Kukar Jafri Sastra sempat 
mengungkapkan keinginannya 
untuk menggelar laga uji coba 
melawan PSIM dan Persiba Bantul.

Laga uji coba ini direncanakan 
digelar jika dalam perkembangannya 
ada penundaan pertandingan 
un tuk  laga terakhif di babak 
penyisihan Grup 1 Piala Presiden. 
Namun, jika nantinya tidak ada 
penundaan Jafri tetap berencana 
un tuk  m enggelar laga uji coba 
dengan PSIM dan Persiba Bantul 
digelar usai babak penyisihan.

Hal ini karena, Naga Mekes 
direncanakan tetap di Jogja sembari 
menunggu kejelasan lolos tidaknya 
ke babak selanjutnya dan juga lokasi 
pelaksanaan babak 8 besar Piala 
Presiden 2017. “Jika bisa tetap di 
Jogja,” katanya. (J u m a ii)


