
Berita Bulu Tangkis: Nova Widianto
Tinggalkan PBSI Pindah Melatih di
Malaysia, Gabung dengan Rexy Mainaky

Nova Widianto menandatangani kontrak 2 tahun menjadi pelatih ganda campuran di
Malaysia mulai awalnya tahun 2023. Federasi Bulu-bulu Tepis Malaysia atau BAM umumkan
masalah tergabungnya bekas pemain bulu tangkis Indonesia itu pada Rabu, 21 Desember
2022.

https://inksports.art/

"Federasi Bulu-bulu Tepis Malaysia (BAM) ini hari umumkan Nova, 45 tahun, sudah
tanda-tangani kontrak dua tahun dengan tubuh nasional untuk pimpin ganda campuran. Ia
akan melapor ke Direktur Pembimbingan Double, Rexy Mainaky," bunyi pengakuan BAM
yang dibagi lewat account Instagram mereka.

Nova sebagai salah satunya pemain ganda campuran Indonesia yang banyak memiliki
prestasi. Dia memulai profesinya dengan tergabung ke club Terampil Bodasi Jakarta.

Ia berpasangan dengan Vita Marissa saat sebelum diduetkan dengan Liliyana Natsir.
Bersama Vita, ia pernah tampil di Olimpiade 2004 dan capai set perempat final.

Bersama Liliyana, Nova menyikat medali perak di Olimpiade Beijing. Disamping itu,
pasangan ini menulis 2x sebagai juara dunia pada 2005 dan 2007, dan medali runner-up
pada 2009. Disamping itu, mereka jadi runner-up All England 2010. Pasangan ini pernah
menempati rangking 1 dunia pada 18 September 2010.

Selainnya bermain di bidang ganda campuran, Nova sempat berpasangan dengan Candra
Wijaya dan raih rangking dua dalam Kejuaraan Asia 2008.

Ia sempat juga bermain di Piala Sudirman pada 2001, 2003, 2005, dan 2007.

Di tahun 2012, ia sempat juga berpasangan dengan Devi Tika Permatasari dalam Semi
Final Ciputra Hanoi Vietnam International Challenge.

Pada 2013, Nova putuskan pensiun sebagai pemain badminton dan mengawali profesinya
sebagai pelatih dengan jadi pendamping Richard Mainaky yang waktu itu tangani ganda
campuran di Persatuan Bulu-bulu Tepis Semua Indonesia (PBSI). Ia selanjutnya naik jadi
kepala pelatih diperjalanan profesinya.

https://inksports.art/


Rexy Mainaky. (Instagram/@ba_malaysia)

Direktur Pembimbingan Double BAM, Rexy Mainaky, menyongsong baik tergabungnya
Nova. Dia mengharap bisa bekerja bersama secara baik dengannya.

"Beberapa pemain ganda campuran nasional benar-benar suka dengan prospect
mempunyai pelatih sekaliber ia menolong mereka," kata Rexy, diambil dari situs sah BAM.

"Pengetahuan dan jumlahnya pengalaman Nova akan bernilai untuk beberapa pemain
sekarang ini dalam tim, khususnya dengan persaingan kwalifikasi Olimpiade Paris yang
diawali tahun depannya," katanya.

PBSI sudah terima surat penguduran diri Nova dari kedudukannya sebagai pelatih ganda
campuran Pelatnas. Menurut Kepala Sektor Pembimbingan dan Prestasi, Riony Mainaky,
surat yang diberi tanda tangan pada 1 Desember 2022 diberikan ke pengurus teras liga
pada 15 Desember kemarin.

Seterusnya, kata Riony, surat pemunduran diri itu dilanjutkan ke Ketua Umum PP PBSI
Agung Firman Sampurna. Sampai sekarang ini, masih menanti panduan dari pimpinan liga.
Walau demikian, ia memperjelas jika PBSI tidak dapat merintangi kepergiannya.

"Keputusan Nova untuk memundurkan diri dari Pelatnas PBSI itu, sebagai hak sang pelatih.
PBSI pasti tidak dapat menampik," papar Rionny seperti diambil dari launching PBSI.

Federasi Bulu-bulu Tepis Malaysia (BAM) dengan cara resmi umumkan kehadiran Nova
Widianto sebagai staff pelatih Malaysia pada Rabu, 21 Desember 2022.

Sekitar 75 pemain badminton dari beragam club dan propinsi mulai berperang dalam
Penyeleksian Nasional PBSI 2022. Berebutan ticket pelatnas.

Club badminton Jaya Raya telah 7x raih gelar Kejurnas Beregu Dewasa Antar-klub PBSI
2022

Rionny Mainaky menjelaskan keadaan Marcus makin lebih baik. Dia menambah keadaan
Marcus/Kevin makin lebih baik.

Rionny Mainaky mengharap Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti raih semakin
banyak gelar.

Kodai Naraoka memutuskan untuk konsentrasi bermain optimal dibanding jadi tunggal putra
favorit Jepang.

Rionny Mainaky memandang double putra Hendra / Ahsan dapat disiplin jalani kegiatan rutin
harian seperti seorang juara.

Kepala Sektor Pembimbingan dan Prestasi PP PBSI Rionny Mainaky memandang performa
Fajar / Rian telah konstan sejauh 2022.

Greysia Polii mengutarakan gizi, terhitung susu, dan pembelajaran dari kursi sekolah
berperanan dalam kariernya sejauh ini sampai pensiun.



Double Putra Indonesia merampas tujuh titel juara pada tahun 2022. Menurut Christian
Hadinata, prestasi bidang double putra konstan.


