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Indonesia Akan
Ikut Bangga

DANNY Granger telah menjadi ba-
gian dari sejarah basket Indonesia.
Orang pertama dari NBA yang ber-
kunjung sekaligus membagi ilmunya
bagi pemain basket muda di Indone-
sia. Karena itu, saya pribadi sekaligus
mewakili PB Perbasi berterima kasih
sebesar-besarnya pada Danny. Se-
bagai balasan, kami turut mendoakan
semoga Danny bisa terpilih menjadi
NBA All-Star musim depan. Meski
masih muda, dengan kemampuan
kompletnya, Danny sudah disebut-
sebut bisa menjadi All-Star. Kami se-
mua di Indonesia men-support Danny.
Dengan memperlihatkan kemampuan
yang sebaik-baiknya, kami yakin
Danny bisa terpilih. Bila nanti benar
terpilih, kami semua di Indonesia akan
ikut bangga.

Noviantika Nasution
Ketua Umum PB Perbasi

Sosok Inspiratif
Luar Biasa

TERIMA kasih Danny Granger karena
telah meluangkan waktu untuk datang
ke Indonesia. Honda ikut bangga
Honda DBL bisa jadi bagian dari pro-
gram development NBA. Honda mem-
beri dukungan penuh pada Danny Gra-
nger untuk terus berprestasi dan men-
jadi tauladan bagi remaja di Indonesia
dan dunia. Danny sosok yang inspiratif
dan luar biasa. Mengutamakan sekolah,
berprestasi di basket, bisa menjadi ikon
buat pemain basket muda lainnya.
Sukses selalu buat Danny Granger,
soon to be an NBA All-Star.

Judhy Goutama
Senior Manager Marketing

Promotion Development Department
PT Astra Honda Motor (AHM)

You’re Destined
for Greatness

DANNY, thanks a lot for coming to our
city and be a part of us. Keep on figh-
ting, and don’t ever let anything inter-
fere with what you’ve destined for. Coz,
we believe you’re destined for great-
ness!!! You will always have a special
place in our heart. God Bless you.

Christopher Tanuwidjaja
General Manager CLS Knights

Semakin Berbagi,
Semakin Tinggi

SELAMAT datang Danny Granger di
Surabaya, kota Jasa dan Perdagangan
yang merupakan pintu masuk ke east-
ern Indonesia. Antusiasme para
pecinta basket bukan hanya dari Sura-
baya dan Jawa Timur, namun juga dari
eastern Indonesia sungguh membang-
gakan dan meyakinkan saya bahwa
the First-Ever NBA Event in Indonesia
akan menuai sukses.

Sebagai seorang guru (sebelum
menjadi Wali Kota Surabaya), saya
meyakini semakin kita berbagi ilmu, se-
makin tinggi ilmu yang kita miliki.
Sehingga, pengalaman Danny Gra-
nger untuk berbagi pengalaman dan
skill dengan sekitar 300 bintang muda
dari 11 kota di DBL Arena yang indah,
saya yakini, akan makin meningkatkan
kebintangannya dan segera menjadi
the Real Star dalam NBA All-Star.

Selamat berjuang Danny Granger,
semoga dapat menyerap jiwa ke-
pahlawanan di kota Pahlawan, Sura-
baya. Jadilah top scorer dan bintang
yang paling mempesona dalam se-
jarah NBA.

Bambang D.H.
Wali Kota Surabaya

Doa Kami
Menyertai Danny

KEDATANGAN Danny Granger me-
norehkan sejarah bagi kota Surabaya.
Danny menjadi tonggak sejarah bagi
perbasketan, tak hanya di Surabaya,
namun juga di Indonesia. Kedatangan-
nya memberikan nilai lebih yang luar
biasa bagi para pemain basket muda
di Indonesia. Saya dan seluruh warga
Surabaya, bahkan Indonesia, turut
memberi semangat pada Danny Gra-
nger. Sebagaimana Danny telah mem-
berikan kami semua semangat dalam
basket. Kami optimistis dan yakin
Danny bisa terpilih menjadi NBA All-
Star. Doa kami semua akan selalu me-
nyertai Danny.

Arif Afandi
Wakil Wali Kota Surabaya

Kami Yakin Danny Bisa
UNTUK Danny Granger, kami

ucapkan selamat datang ke Sura-
baya dan DBL Arena, ikon warga Su-
rabaya. Kedatangan Anda menjadi
kebanggaan yang luar biasa bagi
Indonesia. Kami semua di Indonesia
mendukung dan mendoakan Danny
agar dapat menjadi NBA All-Star
segera. Kami yakin Anda bisa! Go
Danny! Anda adalah pemain muda
yang luar biasa dan dapat menjadi
panutan bagi pemain basket di Indo-
nesia. Tuhan memberkati.

Suwito
Direktur PT MPM Motor

Motivasi Pemain
Jawa Timur

KEDATANGAN Danny Granger ke
Surabaya merupakan suatu kehor-
matan dan kebanggaan tersendiri bagi
warga Jatim. Oleh karena itu, kepada
Danny Granger, kami ucapkan terima
kasih sebesar-sebesarnya. Kedatang-
an Anda memotivasi pemain basket
Jatim untuk dapat berprestasi lebih ba-
ik lagi. Kami semua turut mendoakan,
semoga prestasi Danny yang sudah
luar biasa bisa lebih meningkat lagi di
masa yang akan datang. Salah
satunya dengan terpilih menjadi NBA
All-Star. Semangat dan doa kami ber-
sama Anda.

Ridwan Prayogo
Ketua Harian Pengprov Perbasi Jatim

Contoh untuk
Pemain Muda

DARI dulu, saya kagum sama pe-
main NBA. Mereka mainnya hebat-
hebat. Buat jadi hebat seperti itu pasti
latihan serius dan nggak kenal me-
nyerah. Pasti bangga sekali kalau bisa
sampai terpilih jadi All-Star, bintang di
antara para bintang. Saya dengar
Danny diprediksi bisa masuk All-Star.
Wah, saya ikut bangga kalau Danny
bisa terpilih. Soalnya, Danny masih
muda tapi sudah bisa berprestasi he-
bat. Bisa jadi contoh bagi pemain bas-
ket muda lainnya seperti saya. Saya
jadi semangat untuk makin mengasah
kemampuan. Semangat ya! Saya
yakin Danny pasti bisa terpilih.

Sumiati
Bintang Legendaris DBL

Maju Terus Danny
KAMI kagum sekali sama Danny

Granger. Kemampuannya komplet.
Kuliah iya, basket oke. Top scorer pula!
Masih muda tapi sudah berprestasi he-
bat seperti itu. Bisa jadi pemain NBA
saja sudah luar biasa, apalagi nanti ka-
lau bisa masuk All-Star. Kami sampai-
kan sejuta semangat buat Danny. Maju
terus Danny! Tunjukkan prestasimu.
Kamu pasti bisa!

Rainhard Theofilus Sumigar
Kapten Tim SMA Gamaliel Makassar

Tak Ada Yang
Tak Mungkin

TAK ada yang tak mungkin di dunia
ini. Dengan kemauan keras, talent oke,
ditambah dengan terus berusaha mak-
simal, Danny pasti bisa menjadi NBA
All-Star. Kami sudah membuktikan ka-
mi bisa meraih impian kami menjadi
juara dengan semangat yang kuat.
Jadi, terus kejar puncak tertinggi Dan-
ny! Kami semua di sini mendoakanmu.

Ayu Lestari
Guard SMAN 7 Plus Banjarmasin

Kalau Ngotot Kami Yakin
DANNY Granger itu mainnya ulet.

Aku pernah lihat dia main di TV. Shoot-
ing-nya keren abis. Dia selalu tampil
all-out di setiap pertandingan. Aku ya-
kin deh, kalau kamu main ngotot kayak
gitu terus, tahun ini kamu bisa masuk
All-Star NBA. Tetap semangat ya, kami
di sini semua berdoa buat kamu.

Kornelius Saputra,
Forward Team SMA BOPKRI 1

Yogyakarta

waktu aku buka-buka website tentang
NBA, ada yang bilang kalau Granger
itu orangnya religius. Kan jarang ba-
nget pemain religius. Aku jadi nge-fans
banget sama Danny! Kalau di Suraba-
ya nanti, aku mau foto bareng dan min-
ta tanda tangan. Semangat  ya biar jadi
All-Star. Kalau sudah jadi All-Star, ja-
ngan lupakan kami di Indonesia.

Toar Yefta Ryan Wongkar,
Forward Tim Putra SMAN 1 Manado

Tetaplah Inspiratif
TETAP semangat, jangan pernah

menyerah Danny. Kalau kamu jadi All-
Star nanti, kita juga bisa bangga. So-
alnya, kamu adalah pemain NBA yang
tampil di even resmi pertama NBA di
Indonesia. Tetaplah menjadi pemain
hebat yang inspiratif.

Adheska Abraham
Forward Tim Putra SMA Karangturi

Semarang

Bagiku Sudah All-Star
MENURUTKU Danny itu sangat kuat.

Punya badan dan lengan kokoh. Aku per-
nah liat video pertandingannya di website-
nya DBL (www.deteksibasketball.com).
Cara mainnya keren banget! Dia selalu
mencoba untuk menjaga bola yang
dibawa semaksimal mungkin! Bagiku,
Granger sudah menjadi seorang All-
Star. Mungkin, kamu juga layak men-
jadi kandidat MVP tahun ini! Semangat
buat masuk All-Star ya! Oh iya, terima
kasih sudah mau datang ke Indonesia.

Jimmy Yanto,
Kapten Tim SMA Santo Petrus

Pontianak

Jangan Lupakan
Indonesia

KALAU aku jadi pelatih tim basket,
satu-satunya pemain yang pengin aku
rekrut itu Danny Granger. Soalnya,

Yakin dengan
Sikap Granger

GURUKU pernah bilang, ”Know-
ledge and skills are tools, The work-
man is character (pengetahuan dan
keterampilan adalah alat, yang me-
nentukan sukses adalah tabiat). Aku
yakin kok dengan sikap dan tabiat Dan-
ny Granger yang baik, dia bisa jadi All-
Star NBA! Keep spirit!

Olivia Wahyadi Jatmika
Guard Team Putri SMA Karangturi

Semarang.

Terus Semangat Ya!
IMPIAN setiap pemain basket adalah

main di NBA. Tujuan semua pemain
NBA, pasti masuk All-Star. Danny Gra-
nger sempat datang ke Indonesia. Ka-
lau Granger masuk All-Star, pasti jadi
inspirasi buat semua pemain basket
Indonesia. Termasuk aku yang baru
kali pertama ketemu pemain NBA. Ma-
kanya, terus semangat ya, Granger.
Kamu pasti bisa!

Handy Salim,
Pemain SMA Xaverius 3 Palembang

Semangat Kami,
Semangat Danny

BISA ketemu sama Granger, wuih,
siapa sih yang nggak seneng? Tapi,
moga-moga bukan cuma aku yang se-
neng. Moga-moga, dengan kedata-
ngannya di Indonesia, setelah melihat
kami-kami yang semangat ketemu dia,
Danny bisa makin semangat untuk jadi
All-Star NBA. Saya pasti mendoakan
kamu, Danny. Sukses!

Edwina Renaganis
Pemain SMAN 8 Malang

Cara Mainmu
Tuh Keren

JUJUR nih, awalnya aku nggak tahu
banyak tentang Danny Granger. He he
he. Maaf ya, Danny. Tapi, setelah tahu
bakal ketemu, aku langsung cari-cari
informasi. Dan setelah itu, kamu lang-
sung jadi pemain favoritku.

Cara mainmu tuh keren banget! Bisa ja-
di contoh buat aku dan teman-teman. Ayo
dong, semangat Granger! Kasih yang
terbaik untuk jadi All-Star. Biar kami makin
bangga dan semangat main basket.

Yoanna Gustia Rahayu,
Center SMAN 11 Pekanbaru

Biar Banggaku
Bertambah

GRANGER jadi All-Star NBA? Pasti
bisa! Point per game-nya aja sekarang
udah yang terbanyak. Aku ikut berharap
Granger masuk All-Star. Biar bang-
ganya bertambah. Bukan cuma ketemu
pemain NBA, tapi juga ketemu pemain
NBA yang jadi All-Star. He he he.

Anak Agung Ngurah R. A. Armaya,
Center SMAN 1 Mataram

GO DANNY GO!
YUYUNG ABDI/JAWA POS

DANNY, PLEASE BE AN ALL-STAR FOR US: Pasukan DetEksi Jawa Pos di depan DetEksi Basketball League Arena, tempat Danny Granger tampil di Surabaya.

FROM DBL FANS

IF you want to become a ”STAR”, you
must beat MJ

If you want to become “SUPERMAN”,
you must beat Dwight Howard

if you want to become a new “LEG-
END”, you must beat yourself

I believe that you are a “NEW SU-
PERSTAR”!!!

Syamsuddin Nur,
gorillaz_*****@yahoo.co.id

WHO is the basketball next star? The
answer is Granger.

Who is the MVP? The answer is still
Granger.

What is the best student basketball
competition in the world? The fact is
DBL, only DBL Jawa Pos.

If Allen Iverson is called the answer,
Ervin “Magic” Johnson, Shaq “Attack”
O’Neal, and the Granger “DBL Man”.

Fuad, elvi_e@*****.com

HADIAH dari seorang penggemar
hanyalah sorakan dan teriakan.

Dan untuk menjadi seorang All-Star
yang kuat, kita tidak harus kuat. Tetapi
kita harus merasa kuat.

lid_****@yahoo.com

DANNY GRANGER keren... Aku
mau ketemu Danny Granger. Pokoke
Danny Granger is the best lah...

Henny Sutjiono,
shufang_******@yahoo.co.id

Hi, Danny.
Aku Prince dari SMP Stella Maris. He

he. Kamu tau? Kami sangat senang
mempunyai tamu yang sangat spesial
seperti kamu yang tidak sering
mengunjungi kita. He he he. Dan juga,
kami tak pernah bertemu seorang
bintang seperti kamu sebelumnya.
Untuk itu, aku harap kamu dapat
memberikan permainan terbaikmu.
Oke? Karena kamu adalah bintang
NBA All-Star berikutnya. (aku harap
kamu akan)

Dan karena kamu juga, aku sekarang
mulai suka basket. Sebelumnya, aku
tak pernah menonton basket. Hanya
mendengar sedikit.

Tetapi, karena aku tahu bahwa
seorang top scorer dari Indiana Pac-
ers dan pihak NBA akan berkunjung
ke Indonesia, aku sangat terkejut.
Sebab, aku nggak pernah dengar
bahwa seorang bintang basket dan
pihak NBA akan datang ke Indonesia,
terutama kota kebanggaan kami dan
homebase DBL, Surabaya.

Karena itu, aku yakin bila kamu
menunjukkan aksi terbaikmu di NBA
Clinic, akan ada banyak orang yang
akan memberimu sorakan tak
terlupakan. Dan harapan terakhirku,
adalah untuk bertemu denganmu.

Prince Caesar,
caesar******@yahoo.com

BIAR Bryant jadi MVP
Biar Celtics jadi juara
Granger is coming!
Poin dari free throw? Gampang

banget!
Poin dari 2 poin? Gampang juga!
Poin dari 3 poin? Kebiasaan kamu!
Bikin drive maut yang buat senyum

Indonesia!
Go... go... Granger! Nggak cuma All-

Star NBA!
All-Star in the world!

Rafi Pradata,
rafi_******@yahoo.com

AYO Danny!
Jangan pernah putus asa untuk

menjadi All-Star NBA. Aku pasti
dukung kamu!

Adrian Ekky,
adrian.*****@yahoo.com

...DANNY Granger..!!!

...Welcome to Indonesia...

...Welcome to Surabaya...

...Welcome to the biggest competi-
tion of basketball in Indonesian’s his-
tory...

...And welcome to the new DBL
arena...

...Nice to meet you...

...I hope, you feel very very happy in
this event...

...Enjoy that, and always smile to any-
one...

...Go Granger... Go Granger... Go
Granger... Go!!!

...We love you forever...

Dian,
arexc*****@yahoo.co.id

BUAT Granger...
Di LA Lakers ada Kobe Bryant.
Di Cleveland Cavaliers ada King

James.
Di Spurs ada Tim Duncan.
Dengan adanya mereka, tim tersebut

bisa sampai ke final NBA, bahkan
juara.

Tapi, jangan lupa sekarang di Indi-
ana Pacers ada Granger yang siap
menaklukkan NBA.

Tahun ini adalah tahunnya Granger.
Sudah saatnya penggemar Pacers

melupakan legenda mereka, Reggie
Miller, dan bersiap menyambut calon
legenda mereka, DANNY GRANGER.

Benny Kristanto,
hueiming_****@yahoo.com
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DI AMBANG ALL-STAR: Danny Granger merupakan top scorer Indiana Pacers.


