
Siapa yang tidak bangga bila anaknya
berprestasi, ini juga dialami Condro
Darmono, ayah Evan Dimas. Sebagai
orang tua yang selama ini mengantar
Evan berlatih, Condro sangat
mendukung keinginan Evan untuk
menjadi pesepakbola profesional.

KETIKA Evan menjalani seleksi di
Jakarta, Condro tidak bisa ikut
mendampingi karena dia harus
bekerja. Namun bersama istrinya, Ana
Darmono, Condro tak henti-hentinya
berdoa untuk keberhasilan Evan.

Sampai kemudian dia menerima
kabar dari Evan, kalau dirinya
terpilih ke Barcelona. Condro
langsung sujud syukur. Dia
menyebut, Evan telah membuat
keluarganya bangga.

“Tetangga banyak yang datang
untuk mengucapkan selamat. Rekan-
rekan saya di Citra Raya juga banyak
telepon ketika anak saya masuk
koran Radar Surabaya,” ungkap
Condro yang sehari-hari bekerja
sebagai security di Citra Raya itu.
Condro menyebut, sampai detik ini,
dia tidak menyangka kalau putranya
sebentar lagi akan terbang ke
Barcelona untuk menimba ilmu di La
Masia-Akademi Sepak Bola
Barcelona—. Condro berkisah, bakat
bermain bola Evan sudah terlihat
ketika kelas 3 SD.

“Ketika itu, Evan sering main bola
dengan teman-temannya di kampung.
Melihat Evan suka bermain bola, saya
menawarinya untuk masuk ke klub
Sakti (Sasana Bhakti),” urai pria
kelahiran 2 Juni 1969 itu.

Tiga tahun di klub Sakti, Evan
lantas pindah ke Mitra Radar
Surabaya. Alasannya, tempat latihan
lebih dekat dari rumah. Di sinilah
bakat Evan mulai terlihat. Namun,

untuk berlatih bola secara rutin di
Mitra Radar Surabaya  terkendala
karena masalah transportasi. Condro
yang hanya mempunyai satu motor
kadang tidak bisa mengantar Evan
latihan. “Selain itu pernah saya tidak
bisa membelikan sepatu Evan untuk
latihan. Sebab, ketika itu, kerja saya
masih serabutan. Namun, saya
berusaha untuk pinjam teman-teman
agar Evan bisa latihan dengan sepatu
bola yang layak,” kenang Condro.

Untunglah sejak tiga tahun lalu,
Condro mempunyai penghasilan
tetap. Ia kini berstatus sebagai
security Citra Raya. Evan pun
semakin menunjukkan talentanya.
Berturut-turut, Evan terpilih sebagai
Kapten Timnas U-17 yang menjuarai

Turnamen di Hongkong. Ia juga
terpilih sebagai anggota tim
Surabaya Muda (SM) yang bermain
di Divisi II Nasional. Sebelum
terpilih di ajang pencarian bakat The
Chance, Evan adalah anggota tim
PON Jawa Timur.

“Sebagai orangtua, saya hanya bisa
mendukung karir Evan. Orangtua
mana sih yang tidak kepingin
anaknya sukses. Harapan kami,
Evan tetap rendah hati dan tidak
sombong dengan apa yang dicapainya
saat ini. Sebab, kami berangan-angan
Evan akan menjadi pemain sepak
bola profesional yang nantinya bisa
mengangkat derajat orangtua dan
keluarga besar kami,” pungkas
Condro. (ono/rak)

Doa dan Restu untuk
Jadi Pemain Profesional

TENTANG EVAN DIMAS
� Anak pertama dari empat bersaudara
� Pendiam, tidak banyak bicara
� Suka tidur
� Belum punya pacar
� Hobi, bermain bola dan pingpong

BIODATA:
� Nama: Evan Dhimas Darmono

� TTL: Surabaya, 13 Maret 1995

� Ayah: Condro Darmono

� Ibu: Ana

� Saudara: -Tirsa Bulan Meilana
-Hanif Fahtur Rahman
-Faidah Noviana

� Pendidikan: -SDN Made, Lakarsantri
-MTSN 1 Lakarsantri
-SMA Safta

� Tim: Persebaya U-15 2010,
Persebaya U-18 2011, Porprov
Surabaya 2009, Medco Jatim 2009,
Popnas Jatim 2009, Popda 2010,
PON Jatim 2011, Timnas U-17 2011
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PELUANG Jawa Timur (Jatim)
mempertahankan juara umum
PON XVIII/2012 di Pekanbaru,
Riau terbuka lebar. Jatim bakal
melenggang mulus, karena
sekarang ini tidak ada daerah
yang perlu ditakuti.

Gubernur Jawa Timur Dr. H.
Soekarwo yang akrab dipanggil
Pakde Karwo memberi semangat
para atlet Jatim yang akan
mengikuti Pekan Olahraga Na-
sional (PON) XVIII di Riau, Sep-
tember mendatang. Ini merupakan
suatu bentuk kepedulian gubernur
selaku Komandan Kontingen PON
Jatim, sekaligus memberikan
motivasi bagi para atlet untuk
menjadi juara umum PON XVIII.

“Saya merasa sangat bangga
bisa ikut mendampingi para atlet
Jatim untuk berjuang pada PON
XVIII di Riau. Saya akan terus
dampingi dalam suka maupun
duka agar para atlet sukses
memperebutkan Jatim menjadi
juara umum PON XVIII,” ujarnya
saat kegiatan Satu Jam Bersama
Pakde Karwo di Lapangan KONI
Jawa Timur, Jumat (27/7).

Pakde Karwo yang didampingi
oleh Ketua Harian KONI Jatim
Dhimam Abror melihat persiapan
dan latihan para atlet panahan,
silat, atletik, selam, gulat, dan
wushu di Lapangan KONI Jatim.
Ia juga terus memberikan moti-
vasi dan menyemangati para
atlet agar bersama-sama berju-
ang untuk meraih juara umum.

Menurutnya, jika dilihat secara
fisik, teknis, dan strategi sudah ma-
tang dan posisinya secara teknis
Provinsi Jatim bisa menjadi juara
umum. Namun perlu mengelola
lebih lanjut non teknis pada atlet
Jatim seperti semangat atau
achievement, serta kekompakan
seluruh atlet Jatim. “Semangat ini
penting sekali. Oleh sebab itu,
saya setuju untuk menjadi Ketua
Kontingen Atlet,” ujarnya.

Ia mengatakan, untuk menge-
lola masalah non teknis harus
dilakukan dengan kompak, men-
jadi beban kita bersama. Jadi
bukan hanya beban dari para atlet,
cabang olahraga, dan pelatih saja,
tetapi seluruh masyarakat Jatim
juga ikut terlibat pada PON ini. “Kita
ini adalah satu kontingen bukan
hanya kontingen untuk atlet PON
saja, tetapi juga seluruh masya-
rakat Jatim jadi kontingen PON,”
tegas Pakde Karwo.

Lebih lanjut disampaikannya,

diperlukan adanya keteribatan
emosi antara masyarakat Jatim
dengan para atlet. Dengan de-
mikian para atlet dapat mera-
sakan bahwa masyarakat Jatim
sangat mengharapkan Provinsi
Jawa Timur menjadi juara umum.
Sehingga para atlet akan lebih
bersemangat untuk berjuang
pada PON XVIII.

“Kalau seperti itu dilakukan,
atlet tidak merasa sendirian.
Ternyata semua masyarakat
memerlukan mereka untuk men-
jadi juara. Ini merupakan kom-
petisi antar provinsi bukan lagi
antar atlet. Kita berjuang untuk
memperebutkan harkat dan
martabat masyarakat Jatim di
bidang olahraga,” tuturnya.

Saat mengujungi cabor pa-
nahan, ia menyalami dan me-
nyemangati satu per satu atlet
panahan. Ia juga melihat hasil
latihan yang mereka lakukan dan
melakukan dialog bersama para
atlet, salah satunya dengan
Mirza, atlet muda panahan yang
menembakkan anak panahnya.
Kemudian, Pakde Karwo melihat
hasilnya melalui teropong dan
memuji hasil tembakan tersebut.

Jika sebelumnya, panahan
ditargetkan dapat menyumbang-
kan 6 medali emas. Namun, Pak-
de Karwo mengharapkan agar
panahan dapat meraih 9 atau 10
medali emas. “Sepertinya Jatim
bisa meraih 9 atau 10 emas pada
cabor panahan. Nanti saya bantu
dan tunggui. Sudah menjadi
tradisi bagi panahan untuk sapu
bersih medali emas pada PON
XVIII,” ujarnya sambil tersenyum
kepada para atlet panahan.

Pada kesempatan yang sama,
salah satu koordinator kontingen
PON Jatim Denny mengucapkan
terima kasih kepada Pakde Kar-
wo yang telah menjadi komandan
kontingen atlet PON Jatim.
Bahkan dirinya sudah mengingin-
kan Pakde Karwo untuk menjadi
komandan kontingen sejak awal
tahun. “Bangga sekali Gubernur
Jatim pimpin kami. Begitu Pakde
Karwo menyanggupi sebagai
komandan kontingen, kami me-
nyiapkan langsung satgas. Pakde
Karwo dapat menambah sema-
ngat para atlet untuk meraih juara
umum PON XVIII,” ucapnya.

Setelah menemui atlet-atlet di
Lapangan KONI, Pakde melan-
jutkan sidak ke arena panjat
tebing yang berada di lahan parkir

Lapangan KONI Jatim dengan
jalan kaki. Di arena panjat tebing,
Pakde sempat menyaksikan aksi
atlet-atlet memanjat pada nomor
speed track. Cabor panjat tebing
ditargetkan minimal dapat me-
raih 7 emas hingga sapu bersih
seluruh emas. ”Kalian cepat se-
kali memanjatnya,” ucap Pakde
Karwo dihadapan dua atlet
panjat.

Setelah menyambangi atlet
panjat tebing, Pakde Karwo me-
neruskan sidaknya ke cabor
karate, judo dan bulu tangkis di
GOR Sudirman. Setiap bertemu
atlet, Pakde Karwo selalu di-
sambut hangat. Untuk cabor ka-
rateka, target yang ingin dicapai
2 emas. Namun Pakde Karwo
melihat adanya peluang Jatim
untuk meraih 4 emas.

Cabor yang ditargetkan 2
emas tersebut diyakininya akan
dapat menyumbangkan lebih
dari 2 emas. Pakde Karwo men-
dapat kesempatan untuk ber-
main bulu tangkis. Ia didampingi
Tri Kusuma bertanding bulu
tangkis secara ganda melawan
atlet bulu tangkis Jatim.

Para atlet kontingen PON
Jatim tampak sangat antusias
dan senang dengan adanya
kunjungan dari Pakde Karwo.
Hal ini terlihat dari semangat
mereka untuk terus berlatih agar
dapat meraih prestasi yang baik.
�Atlet-atlet Jawa Timur (Jatim)
yang diproyeksikan ke PON
XVIII/2012 di Riau, merasa
senang karena sudah disapa dan
ditemui Gubernur Jatim Soekar-
wo. Atlet mengaku bangga dan
diperhatikan oleh orang nomor
satu di Pemprov Jatim.

”Ini baru pertama saya dan te-
man-teman ditemui Pak Gubernur
(Soekarwo) dalam latihan. Ini jadi
tambah bersemangat berlatih dan
akan memberikan yang terbaik
bagi Jatim pada PON nanti,” ujar
Evi Neliwati, atlet panjat tebing.

Ia yang bakal turun di nomor
speed track berharap, kunjungan
Pakde Karwo, panggilan Soe-
karwo, tidak hanya sekali saja.
Ini supaya atlet bisa lebih dekat
dan bisa berkomunikasi dengan
Pakde Karwo yang tidak lain
komandan kontingen Jatim. ”Se-
moga sering ditemui Pak Guber-
nur,” harap Evi. (rin)

PAKDE KARWO OPTIMISTIS JATIM JUARA UMUM PON XVIII
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Panahan jadi salah satu lumbung emas kontingen Jatim.

Target bidikan tetap harus medali emas.

Jawa Timur jaya luar biasa, juara umum yes... yes... yes.

Pakde Karwo memberi semangat atlet panjat tebing.

Pompa semangat karateka yang akan bertanding di Riau.

Pesan Pakde, emas harga mati.


