Kenalkan Komunitas
Urban Sport

Melalui

Para pemuda yang tergabung dalam beberapa komunitas yang
ada di kota Probolinggo, menggelar sebuah even yang bertajuk Urban
Sport. Melalui Dinas Pemuda Olahraga Budaya dan Pariwisata (DISPOBPAR)
kota Probolinggo, acara yang diikuti oleh berbagai komunitas ini
berhasil di gelar di GOR Mastrip.
Dalam pembukaan acara tersebut yaitu pada hari Sabtu
(29/8) lalu Ibu Wali Kota Probolinggo Hj. Rukmini juga hadir untuk
melihat kegiatan yang di gelar berkat ide pemuda kota Probolinggo ini.
Selain itu juga acara Urban Sport ini digelar bertepatan dengan even
tahunan

kota

Probolinggo

yaitu,

SEMIPRO

(Seminggu

di

Kota

Probolinggo).
Beberapa komunitas yang turut serta untuk mengikuti Urban
Sport ini antara lain Komunitas Airsoft Gun, Slack Line, Parkour,
Brekdance, Beatbox, Cosplay (Costum Player), serta Skate dan BMX.
Tujuan dari diadakannya kegiatan ini sendiri adalah untuk mengenalkan
kepada masyarakat tentang komunitas yang ada di kota Probolinggo.
Wali Kota mengungkapkan bahwa dirinya bangga dengan adanya
pemuda kreatif di kota Probolinggo ini, sehingga bisa menjadi contoh
bagi kaum muda – mudi yang masih suka menghabiskan waktunya untuk
nongkrong atau melakukan hal negatif. “Saya sangat senang sekali kalau
seluruh pemuda yang ada di kota Prbolinggo ini bisa seperti ini, dari
pada menghabiskan waktu untuk melakukan hal negatif yang bisa merusak
generasi muda.” ujar Hj. Rukmini.
Selain itu dengan adanya komunitas ini Hj. Rukmini
mengungkapkan bahwa dirinya senang sekali karena untuk car freeday
yang dilakukan di sekitar Jl. Suroyo ada yang memakai. “Awalnya saya
mengira car free day yang ada di Jl. Suroyo itu tidak terpakai,
ternyata banyak anak-anak dari komunitaas yang memanfaatkannya untuk

berlatih. Oleh karena itu saya sangat senang sekali jika car free day
yang dilakukan setiap hari minggu itu bisa dimanfaatkan dengan
sebaiknya.” lanjutnya.
Andika yang merupakan salah satu penggagas kegiatan ini
sekaligus sebagai koordinator acara mengungkapkan, dirinya merasa
sangat senang sekali karena sudah sejak lama ingin mengadakan kegitan
seperti ini. “Sudah sejak lama kami ingin mengadakan acara seperti
ini, dan kami bersyukur karena pihak pemerintah bisa membantu kami
dengan memberikan tempat untuk mangadakan acara ini. Semoga saja acara
seperti ini bisa diagendakan setiap tahunnya.” ujar Andika. (din)

