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Pelantikan pengurus Perkemi masa bakti 2018-2022 di Hotel JW Marriot Surabaya, Kamis (27/4).

Surabaya, Bhirawa
Gerbong baru Pengprov Persatuan Kempo Indonesia (Perkemi) masa bakti 2018-2022 secara resmi
dilantik oleh PB Perkemi di hotel JW Marriot Surabaya. Ketua Umum Perkemi Jatim H j Rr Iswachyu
Dhaniarti DS . ST M HP juga berani memasang target dua emas di PON Papua 2020.
Pada PON Jabar 2016, cabang olahraga kempo hanya menyumbang 1 perunggu, hasil kurang
memuaskan itu menjadi pelajaran berharga bagi pengurus baru bekerja keras melakukan konsolidasi
dengan pengcab maupun perguruan agar mereka bisa terus melakukan pembinaan. “Saya akui kita
gagal di PON Jabar, tapi di PON Papua kita patok dua emas,” tegas Iswachyu Dhaniarti, usai
pelantikan, Kamis (26/4).

Lebih lanjut ia menjelaskan Perkemi Jatim tidak dapat menjalankan sendiri roda organisasi Perkemi
Jatim Dia sangat mengharapkan bantuan dan kerja sama serta dukungan dari semua pihak dalam
memajukan prestasi olahraga Kempo di Jatim.
Untuk mencapai keinginan itu, Hj Rr Iswachyu Dhaniarti DS . ST M HP dalam program jangka pendek
pihaknya akan melakukan konsolidasi internal organisasi di Perkemi kabupaten/kota se-Jatim hingga
ke tingkat dojo, selain itu Pengurus akan melihat kelebihan dan kekurangan para atlet kempo jatim
dan akan focus pada nomor-nomor pertandingan yang kita prediksi meraih medali emas dan hasil
PON XIX 2016 lalu menjadi pelajaran/catatan untuk perbaikan buat Perkemi sekarang: ujar Iswachyu
Dhaniarti.
Agar target itu bisa terealisasi, Iswachyu Dhaniarti akan melakukan konsolidasi dan mencari dimana
kelemahan organisasi maupun program pembinaan. “Saya aku dulu kempo berkembang pesat di
kampus, tapi sekarang kita lihat justru berkembang di sekolah, ini yang harus diperhatikan,” kata
perempuan yang juga menjabat sebagai Rektor Universitas Narotama itu.
Iswachyu Dhaniarti menjelaskan bahwa Tugas Pengurus sekarang tidak ringan untuk meningkatkan
prestasi kenshi-kenshi Jatim meraih prestasi terbaik di tingkat nasional. “Pengurus Perkemi harus
solid dan kompak untuk meningkatkan prestasi para kenshi Jatim baik kejurnas maupun PON XX
mendatang”, ujar mantan juara dunia Kempo nomor embu di Jepang tahun 1980 itu.
Sementara Ketua Umum KONI Jatim yang di wakili Sekum KONI Jatim Deddy Suhajadi, pihaknya tidak
meragukan kinerja kepengurusan Perkemi Jatim periode 2018-2022 di bawah kepemimpinan. H j Rr
Iswachyu Dhaniarti DS . ST M HP
“Saya merasa yakin ke depan prestasi kenshi Jatim akan meningkat sekaligus lolos mengikuti PON XX
di Papua. Karena, para pengurus KONI Jatim sangat merindukan medali emas dari cabang olahraga
kempo setelah hasil di PON XIX 2016 lalu di Bandung hanya menyumbang 1medali perunggu, dan
Kami juga mengharapkan kepada Perkemi Jatim untuk mempersiapkan atlet terbaiknya sebagai
persiapan menghadapi PON XX 2020, di Papua mendatang ” pungkas Deddy. [wwn]

