
BANTUL (KR) - Persiba 
Bantul giulai fokus mengasah 
pola serangan dari lini ke lini di 
jeda kompetisi Liga 2 musim 
ini guna mengejar kemenang
an laga kandang kontra Persi- 
pon Pontianak, usai Idul Fitri 
mendatang. Hal ini terlihat de- 

I ngan diterapkannya pola 4-3-3 
pada laga kontra Guntur FC 
yang berakhir dengan keme
nangan 4-0 di Lapangan Ta- 
mantirto, Kasihan, Kamis 
(1/ 6).

Skema menyerang yang di
terapkan dalam laga ini menu
rut Pelatih Persiba H Purwan- 
to Suwondo kepada KR usai la
ga, memang mulai diterapkan
nya untuk membiasakan anak 

I asuhnya dengan skema me
nyerang. ”Pola menyerang ka- 

I mi maksimalkan di laga-laga 
I uji coba yang akan kami lak

sanakan,” terangnya.
Pada babak pertama, Persi

ba menurunkan skuad Ari 
Kuswanto (kiper), Nova, Reja, 

 ̂ Panji, Sutsuga (bek), Jeni, Ge- 
sang, Bustomi Ĵohan (tengah),

Nunung, Junaidi (Depan). Pa
da babak ini, menurut Pur- 
wanto, permainan sudah cu
kup bagus dengan mengan
dalkan umpan-umpan pendek 
dari kaki ke kaki meski mam
pu mencetak 2 gol lewat Johan 
Manaji dan Nunung (penalti). 
”Hanya saja di babak ini tu
juan untuk mencetak gol, ma
sih belum maksimal dan ku
rang fokus,” terangnya.

Sedangkan pada babak ke
dua, Persiba menurunkan 
skuad, Ridwan (kiper), David, 
M Arif, Slamet, Dhani (bek), 
Andre, Andi, Erdin (tengah), 
Kartiko, Awaludin, Sarjono (de
pan). Di paruh kedua ini, per
mainan sedikit berbeda dan su
dah banyak iriengarah pada 
terjadinya gol. Sayang, sejum
lah peluang yang berhasil di- 
ciptakan kurang bisa dimaksi
malkan karena pemain masih 
tergesa-gesa dan hanya mam
pu mencetak 2 gol lewat Kar
tiko (penalti) dan Awaludin.

Ke depan, lanjut Purwanto, 
dengan terus meningkatnya

Gelandang Persiba Erdin Pratama (merah) mencoba 
melewati pemain Guntur FC pada laga uji coba.

permainan di laga uji coba di
harapkan para pemain se
makin bisa tampil lepas di dua 
laga terakhir putaran pertama.

Sementara itu untuk agenda 
uji coba lanjutan, Persiba akan 
melanjutkan program road 
show ke tim-tim lokal pada 
akhir pekan ini dengan meng
hadapi tim Srimartani, Pi- 
yungan pada Sabtu (3/6). Se

lepas menghadapi 2 tim lokal, 
rencananya, Slamet Widodo 
dan kawan-kawan akan berte
mu tim kontestan Liga 3 region 
DIY, HW di Lapangan UMY, 
Kamis (8/6) mendatang.

"Kemungkinan laga kontra 
HW dilaksanakan di Stadion 
Sultan Agung, "Sabtu (10/6),” 
terang Asisten Pelatih Sam- 
budiana. (Hit)-d
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