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Mitra Radar Surabaya yang
saat ini menorehkan
sejumlah prestasi
termasuk mengorbitkan
pemain-pemain handal
tidak lepas dari tangan Eko
Prayogo. Dengan
ketekunan dan kemauan
keras, bapak tiga anak ini
berhasil mengangkat Mitra
ke deretan klub elite di
kompetisi Kelas Utama
Pengcab PSSI Surabaya,
dan memiliki pembinaan
pemain muda terutama
Sekolah Sepakbola (SSB)

KETIKA menjadi
pemain Eko Prayogo
dikenal sebagai bek
tangguh yang pernah
dimiliki klub Perkesa 78
yang bermarkas di
Sidoarjo kemudian
berubah menjadi Perkesa
Mataram ketika
bermarkas di Jogjakarta
(era Galatama). Dan pada
awal 1990-an ketika
memutuskan
menggantungkan
sepatunya sebagai
pemain, alias pensiun,
Eko mulai berpikir untuk
bekerja.

Dan akhirnya Eko
mendapat kesempatan
untuk bekerja di Jawa
Pos. Kebetulan saat itu
klub semi profesional
Mitra Surabaya berada
di dalam pengelolaan
Jawa Pos. Eko langsung
berfikir keras bagaimana
menghidupkan kembali
klub Mitra (amatir), yang
dulunya menjadi cikal
bakal klub legendaris di
Surabaya dan Indonesia
Niac Mitra yang
kemudian berubah
menjadi Mitra Surabaya.

Dia pun sempat
meminta saran dan
pendapat dengan pemain-
pemain Niac Mitra
seperti Hanafing, serta
wartawan-wartawan
senior di Jawa Pos
termasuk H Dhimam
Abror, yang kini menjadi
Ketua Harian KONI
Jawa Timur. Mitra
akhirnya muncul kembali
ke blantika sepak bola
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Surabaya pada 1999.
Namun, perjalanan

Mitra tidak semulus yang
dibayangkan. Setahun
berdiri, Mitra kembang
kempis. Bahkan, bisa
dibilang, tidak lagi terurus.
Nah, berangkat dari
kepedulian itulah Eko
bertekad untuk membuat
Mitra Surabaya disegani.
“Apalagi, Mitra kan identik
dengan Jawa Pos karena
dulu pernah dipegang oleh
pak Dahlan (Iskan). Nah,
sebagai karyawan Jawa
Pos, saya ingin Mitra
kembali muncul di
Surabaya,” urainya.

Mitra Surabaya bisa
berkembang seperti saat
ini, tidak semudah
seperti membalikkan
telapak tangan. Sebab,
seperti klub-klub sepak
bola umumnya, tim yang
bermarkas di Jl Lidah
Wetan itu juga
mengalami krisis
financial. “Terus terang,
kesulitan untuk
mengembangkan klub
sepakbola adalah uang.
Pernah kami tidak punya
sama sekali. Bahkan,
ingin ikut turnamen saja,
kami harus urunan. Kami
kemudian mencari
donatur atau orang-orang
yang peduli dengan
sepakbola,” jlentrehnya.

Melihat kegigihan Eko
menghidupkan kembali
nama Mitra, Dahlan

Iskan akhirnya tergugah
untuk ikut membantu.
Sejak lima tahun
terakhir, Menteri BUMN
itu tercatat sebagai
donatur tetap Mitra.
Bahkan, pak Bos-
panggilan karib Dahlan
Iskan- sempat kaget
mengetahui Mitra masih
eksis di persepakbolaan
Surabaya dan Jawa
Timur. “Mudah-mudahan
Mitra tetap ada dan
mencetak pemain-pemain
hebat di persepakbolaan
Indonesia. Itu menjadi
tekad kami sebagai
pengurus Mitra,”
paparnya.

Di kalangan siswanya,
Eko dikenal sebagai
pelatih ‘keras’. Namun itu
semua ia lakukan agar
siswanya menjadi
seorang pemain yang
tangguh di dalam dan
luar lapangan. Rendi
Irwan Saputra, pemain
Persebaya 1927
menyebut, Eko tidak
segan-segan menghukum
pemain yang telat
latihan.

“Minimal berdiri di
bawah tiang bendera dan
menyaksikan rekan-
rekan latihan,” kenang
Rendi yang kini menjadi
salah satu pemain kunci
di tim yang bermarkas di
Jl Karang Gayam itu. Hal
sama juga diungkapkan
oleh Evan Dimas. Dia

menyebut, mentor yang
membuatnya bermain
bola seperti saat ini
adalah Eko. “Pak Eko bisa
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berperan sebagai pelatih,
guru, bapak juga teman
yang baik. Saya biasa
membicarakan masalah-

masalah lain selain
sepakbola dengan pak Eko.
Dia sabar mendengarkan

dan memberikan jalan
keluar juga,” jelas Evan.
(ono/rak)

BERMENTAL
BAJA:
Eko Prayogo
tidak pernah
menyerah
dalam
membesarkan
Mitra Radar
Surabaya. Kerja
kerasnya
membuat tim
yang
bermarkas di
Lidah Wetan itu
eksis hingga
saat ini.

ABDULLAH MUNIR/RADAR SURABAYA

EKO PRAYOGO

� Tanggal Lahir: 50 Tahun

� Istri: Suciati

� Anak: -Falcao CI
-Abed Nego
-Krisolita

� Jabatan: Ketua Mitra Radar Surabaya

� Klub yang pernah dibela:
-PSBI Junior 1978
-Denpasar Putra 1980-1981
-Bali Yudha (Galatama) 1982
-Perkesa (Galatama) 1985-1990
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