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Armuji : Tindak Lanjutnya Kerja Sama Antara Republik Kroasia Dan Kota Surabaya
SURABAYA (Swaranews) – Kunjungan sejumlah delegasi dari Republik Kroasia ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Kota Surabaya, disambut langsung oleh segenap pimpinan dan anggota legislative serta Walikota Surabaya,
Tri Rismaharini dan jajarannya. Kedatangan mereka ini untuk belajar program tata kota yang dimiliki oleh Pemkot
Surabaya.
Menurut Ketua DPRD Kota Surabaya, Armuji bahwa kehadiran para delegasi Republik Kroasia kali ini merupakan
kunjungan balasan yang sebelumnya dilakukan oleh sejumlah anggota DPRD kota Surabaya, yang telah meninjau ke
sana beberapa waktu lalu.

“Kita telah melakukan persiapan penyambutan
tamu yang berasal dari negara bulan sabit di Eropa ini. Salah satunya adalah Duta Besar Kroasia untuk Indonesia,
Drazen Margeta. Tadi kita juga sampaikan apa saja yang telah dilakukan Pemerintah Kota Surabaya bersama kita
selaku legislatif,” tutur Armuji, Rabu (11/10/2017).
Pria berkaca mata menjelaskan bahwa turut hadir dari rombongan Kroasia diantaranya, Duta Besar Kroasia untuk
Indonesia, beberapa pimpinan perusahaan siber dan unsur perguruan tinggi disana.
“Oleh karenanya untuk penyambutannya kami juga melibatkan Kadin,” terang Armuji.
Armuji menjelaskan, Kroasia dikenal sebagai salah satu perusahaan siber terbaik di dunia. Tidak heran jika sejumlah
negara kemudian banyak yang belajar ke Kroasia.
“Mereka ini ingin menjajaki beberapa hal, termasuk keberadaan perguruan tinggi di Kota Surabaya,” imbuhnya.
Armuji menyebutkan bahwa ada beberapa kesamaan antara Kota Surabaya dengan Republik Kroasia. Salah satunya,
keduanya dikenal sebagai kota dan negara pelabuhan.
“Mereka juga ingin melakukan studi banding soal kemaritiman, karena ada kesamaan soal ini,” jelas legislator senior
ini.
Politisi dari PDI Perjuangan ini berharap lewat pertemuan hari ini bisa terjalin kerja sama yang baik antara Kota
Surabaya, dengan negara yang baru memperoleh kemerdekaan pada 1991 itu. Oleh karena itu dalam pertemuan ini
juga dihadiri Walikota Surabaya, Tri Rismaharini.
Saat ditanya terkait apa yang akan disuguhkan kepada tamu dari Kroasia ini, Armuji menyatakan bahwa tergetnya
adalah untuk mempromosikan keindahan Kota Surabaya, melalui agenda City Tour.
“Kalau soal sajian kuliner, kami tetap akan mengedepankan makanan tradisional Kota Surabaya,” pungkasnya. (mar)

