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KOMITMEN: Rektor Unitomo Ulul Albab (kiri) menerima pemain Mitra Radar Surabaya sebagai mahasiswa.

Pengalaman baru akan segera dialami
oleh Evan Dimas Darmono, pemain Mitra
Radar Surabaya. Pesepakbola 17 tahun itu
bakal menimba ilmu sepakbola selama di
Akademi Barcelona. Ini adalah sebuah
langkah awal menuju cerahnya karir Evan
di dunia sepakbola.

Eko Yudiono

Wartawan Radar Surabaya

EVAN Dimas Darmono tetaplah
seorang pesepakbola muda yang lugu.

Meski sebelumnya membawa Timnas
Indonesia U-17 menjadi juara sebuah
turnamen di Hongkong beberapa
waktu lalu, Evan yang ketika
didaulat sebagai Kapten masih
bingung dengan suasana baru
yang akan dilaminya di negeri
Matador itu.

Untuk itu, dikala senggang
latihan, dia menyempatkan diri
membuka segala macam informasi

mengenai Barcelona dan Spanyol

melalui BlackBerry-nya.”Supaya tidak kaget
saja ketika sampai di Spanyol nanti,” ungkap
Evan, lalu tersenyum.

Selain itu, Evan yang baru saja lulus
SMA itu juga ikut les private bahasa
Inggris. Dia menganggap, bahasa Inggris
adalah bahasa internasional. Jadi, bahasa
itu, nantinya akan sangat membantunya
ketika berada di Barcelona nanti.

Evan bisa dibilang cukup beruntung. Sebab,
dari sekitar 700 pesepakbola amatir yang
mengikuti seleksi ajang pencarian bakat Nike
The Chance, Evan termasuk salah satu
pemain yang bersiap mencicipi pelatihan
secara khusus oleh mantan pemain dan
pelatih Barcelono Pep Guardiola, Agustus
hingga Oktober mendatang.

Tapi, sejatinya, bukan hanya
keberuntungan semata yang memayungi
anak pertama pasangan Condro Darmono
dan Ana itu. Sebab, skill dan talentanyalah
yang membuatnya kemudian terpilih masuk
dalam tim Persebaya U-15. Sejak saat itu,
karir Evan terus menanjak. Dia lantas
terpilih masuk ke dalam tim sepakbola
Pekan Olahraga Provinsi (Porprov)

Surabaya. Usai dari Porprov, nama Evan
tergabung di Tim Surabaya Muda, Timnas
U-17, hingga PON Jawa Timur persiapan
PON Riau September mendatang.

Usai terpilih menjadi salah satu finalis
Nike The Chance, iapun harus rela
meninggalkan tim PON Jatim demi ke
Barcelona. Tim Catalan yang musim 2009-
2011 mencetak hat-trick menjuarai La
Liga Spanyol. Tim yang dihuni sederet
pemain bintang seperti Lionel Messi,
Andreas Iniesta, Xavi Hernandes dan lain-
lain diyakini bakal membuat mental Evan
semakin tangguh, kelak.

Sebab, di Barcelona nanti, Evan tidak
hanya belajar bagaimana bermain bola dan
mengeluarkan kemampuan bermain
bolanya. Lebih daripada itu, Evan bakal
belajar dan mempelajari bagaimana seorang
pemain profesional berada di klub besar dan
jauh dari keluarga.   Termasuk beradaptasi
dengan suasana, lingkungan, budaya
termasuk makanan dan bertemu dengan
pemain-pemain yang berkesempatan sama
dengannnya menimba ilmu selama tiga bulan
di Barcelona. (*)

ada turnamen sepak bola.
Untuk kerja sama awal, 14 pemain

sudah kuliah di Unitomo. Untuk
memudahkan proses perkuliahan, ke-14
pemain memilih jurusan yang sama, yaitu
Fakultas Ilmu Adimistrasi. Mereka adalah
Derry Dwi, Abed Nego Prayogo, Andik
Bahrul, Abdul Rahman Fajar, Okky
Yuniardiansyah, Danny Alvianes, Asep
Candra, Riko Heru, Angga Ribandaru, Ari
Rahmad, Andik Rendika, Ongky, Adik
Setya, dan Erwin Wincono Aji.

“Harapan kami, dengan masuknya
mereka ke kampus, bisa membuat wacana
mereka bertambah. Sebab, pendidikan
Akademik tidak bisa dikesampingkan
begitu saja. Sebab, semakin cerdas seorang
atlet, semakin bagus visi mereka bermain
di lapangan,” beber Eko.

Rektor Unitomo Ulul Albab menegaskan,
sebagai kampus yang mengedepankan
pendidikan sebagai sebagai bekal masa
depan, mereka sangat gembira menerima
tim Mitra Radar Surabaya yang mau kuliah
di Unitomo. “Yang jelas, kerja sama ini akan
menguntungkan kedua belah pihak. Sebab,
Unitomo juga akan mempunyai ikon baru,
yaitu sepak bola,” terangnya.

Ulul juga berharap para pemain Mitra
bisa mengharumkan nama Unitomo. “Kami
menyadari bahwa atlet terkadang
kesulitan menyesuaikan jadwal kuliah
dengan jadwal latihan atau pertandingan.
Untungnya, para pemain mengambil
jurusan yang sama. Mudah-mudahan,
mereka bisa kuliah hingga lulus seiring
prestasi mereka di lapangan hijau,”
ungkapnya. (ono/yud)

Gandeng Unitomo, Kuliah Gratis
SURABAYA–Tak hanya menempa skill

bermain bola, Mitra Radar Surabaya juga
memperdulikan pendidikan para
pemainnya. Untuk itu, Mitra menggan-
deng Universitas dr Soetomo (Unitomo)
agar para pemain bisa tetap cerdas baik di
dalam maupun di luar lapangan.

“Pendidikan akademik tidak bisa
dikesampingkan begitu saja. Sebab, makin
tinggi pendidikan seorang atlet, maka
mental mereka akan terbina dengan baik,”
kata Eko Prayogo, Ketua Mitra Surabaya.

Memorandum of Understanding (MoU)
Mitra dengan Unitomo ditandatangani
pada 16 September 2011 silam. Dalam kerja
sama itu, para pemain Mitra Surabaya
mendapat kesempatan dengan sistem
beasiswa alias gratis. Para pemaian juga
berkewajiban membawa nama kampus bila


