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MUTIARA AYUI{IilGTYAS

Atlet Gulut yang
Suha l{gemil

n fAiIASISWAbaru UniversitasNegeri

lvllf;iffi$m#;i1isffifl,#
55 kg gaya bebas putri. Untut itu, iresti
sibuk dengan aktivitas kulialu ia harus
jetap m.ggaqa-bobotrya agar bisa tretap
Manding di kelas itu.

"Saya ini x4k a ngemil. Selelum
ikut Pekan Olahraga Nasional
(PON) )(IX tahun 2016 difawa
Barat pada 22-29 September
20.L6, saya sempat overweight
3 kg," tutur Mutiara, Kamii
$3/Lq.

,HffiI
makan. .A,lhasil, bobotnva
pun-bisa kemb"ti SS tg.

Mutiara terjun ke dunia
olahraga keras ini bermula dari
rasa penasaran ketika sekolahnya
menyediakan ekstrakurikuler (€l€kul)

tr KE HAIAMAN 16

Atlet,..
n DARI HALAMAN 13

gulatsaat duduk di kelas 9 di
SMPN 1 Tumpang, Kabupa-
ten Malang.

'"V\hktu itu ada ekskul gulat
saatkelas 9 sernester2 di SIvPN
1 Tumpang. Ternan-ternan baik
cowok dan cewek ikut-ikutan
Sebab eskul itu baru' ielas
alumnus SMAN 1 Tumpang ini.

Dari penasaran dengan
cara coba<oba, akhimva
olahraga itu ia serirlsi ielama
tiga tahun tera.khir. Kejuaraan
yang pertama kali ia ikufi
adalah Porkab Malang pada
2012 dan langsung meraih
medali emas.

Prestasi di Porkab mern-
buatrya bersenungat unfu k

terus mmingkatkan preshsi
"Awalnya n ggak petwy a. hy a
kok bisa? Ini berkat dukungan
orangorang dan orangtua,"
t<ata mahasiswa ssnester satu di
jqgaa P.erdidikan |asmani dan
Kesehatan (ITIQ Fakultas Ilrnu
Keolahtapanffi)LIMini

Prestasi terbanrnva adalah
meraihperunggu al fON
Jabar. Namun sebelumnva me-
raih medali emas di keiuaraan
intemasiornl di Thailand pada
201,6'tfi. "Sekarang ini fokus
kuliah dulu setelah mengikuti
lomba{omba," ielas gadi
kelahiran Malang, 24-Agushrs
1998ini.

Menurutdi4 olahraga
gulat masih belum banyak
diminati wanita. Ia melihat
kelas:kelas tertentu kosong tak
diikuii atlet wanita. "KelaJdi

gulat kan berdasarkan berat
badan. Yang paling banyak
atletrya ya kelas dibawah 60
kg," jelasnya. Sementala kelas
dmgan bera t b adan 69 kg" 75
kg sering kosong.

Bagi Mutiar4 derrgan gulat,
selain dapat prestasi juga bisa
untuk menjaga diri. "kri juga
kesibukan positif," tambahnya.

Mutiara masuk UM
dengan jalur SNMPTN. Ia
ingh menjadi guru olahraga.
"Cita-cita saya adalah masuk
pelatnas agar prestasi saya
makin bagus," tandasnya. Di
sela kesibukannya, Mutiara
mengaku doyan nguliner
bersama teman-temannva.
"Atlet gulat itu makannya
banyalg Mbak, hahaha,"
jawab Mutiara disambung
tawa. (vie)


