Dua Ksatria Airlangga Masuk Daftar
Pemuda Inspiratif Sidoarjo 2017
UNAIR NEWS – Dua mahasiswa Universitas Airlangga berhasil mendapatkan
penghargaan ‘28 Pemuda Inspiratif 2017 Kabupaten Sidoarjo’. Mereka adalah
Ahadin Syarifudin Fahmi Adimara mahasiswa S-2 Kesehatan dan Keselamatan Kerja
Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Revindia Carina mahasiswa S-1 Ilmu
Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNAIR.
Pemuda Inspiratif Sidoarjo merupakan program yang digagas Pemkab Sidoarjo,
Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), dan Jawa Pos. Penghargaan tersebut
diberikan bersamaan dengan upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-89 di
Alun-Alun Sidoarjo, Senin (30/10) pagi.
Ada sejumlah pihak yang menjadi dewan juri dalam pemilihan Pemuda Inspiratif
Sidoarjo ini. para dewan juru berasal dari Pemkab Sidoarjo, Jawa Pos, KNPI,
dan sejumlah jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
“Seleksinya sangat ketat berdasarkan karya mereka. Kita pantau dalam satu
tahun dan kami pilih tiga terbaik dari 28 nominasi. Nantinya dari 28 ini kita
kerucutkan lagi menjadi tiga besar,” ujar Kepala Bagian Umum Pemkab Sidoarjo
Ari Suryono.
Nantinya, pengumuman pemenang dan pemberian hadiah bagi tiga pemuda
dilaksanakan pada perayaan hari jadi Sidoarjo pada akhir Januari 2018.

Ada 28 kandidat pemuda berprestasi dan berdedikasi yang terpilih mewakili
bidang masing-masing. Mulai pendidik, seniman, usahawan, kepariwisataan,
hingga bidang lain yang dikategorikan menginspirasi banyak orang. Fahmi masuk
dalam kategori kreatif digital serta Revindia masuk dalam kategori
pariwisata.
Beberapa prestasi yang ditorehkan Fahmi dalam skala global antara lain karya
fotografi miliknya dijadikan latar website utama Local Guides, menjadi foto
pertama yang menghiasi website Local Guides dengan view destinasi wisata
Indonesia, menjadi latar pembukaan materi presentasi Local Guides yang
disebar ke seluruh dunia. Ia juga terpilih salah satu dari 100 Google Street
View Trusted Photographer Indonesia.
Tahun 207 ini Fahmi diundang ke markas besar Google di Mountain View Amerika
sebagai Top Local Guides dalam perhelatan global Local Guides Summit 2017.
Sedangkan Revindia berhasil menyabet prestasi internasional dalam ajang Miss
Global Beauty Queen di Korea. Beberapa prestasi yang diraih Revindia dalam
ajang itu antara lain Best National Costume, Miss Best Talent, dan Miss
Internet Popularity.
Usai pemberian penghargaan, Bupati Sidoarjo, H. Saiful Ilah, S.H, M.Hum
menitipkan pesan kepada Fahmi dan Revindia.
“Untuk kalian berdua, terus harumkan nama Sidoarjo dan Indonesia. Tularkan
kepada pemuda lainnya agar mereka terinspirasi dengan kalian, sehingga pemuda
di Sidoarjo lebih kreatif, berprestasi, dan tidak ada yang nganggur. Prestasi
juga akan mencegah para pemuda berbuat hal-hal negatif,” ujar Saiful.
Sementara itu Fahmi berharap, melalui penghargaan yang telah diberikan
dirinya bisa berkolaborasi dengan berbagai pihak.
“Saya berpesan kepada para teman-teman pemuda Sidoarjo yang memiliki sifat
introvert yang memiliki karya, jangan putus asa karena kalian juga bisa
memberikan inspirasi melalui apa yang kalian miliki saat ini. Karena pemuda
saat ini sangat bisa menginspirasi dari segala bidang keilmuan,” ujar Fahmi.
“Senang bisa dijajarkan dengan pemuda pilihan lainnya. Dengan award ini, kami
berdua jadi merasa diberi penghargaan di lingkungan daerah sendiri. Tentu
jadi motivasi, kami harus lebih menginspirasi. Bangga dan menjadi semangat
untuk lebih berkarya,” timpal Revindia. (*)
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