Terima Kasih Kakak Kamabicab
Kota Probolinggo
MAYANGAN–Suasana haru dan semangat seketika itu bercampur saat
anggota pramuka menampilkan teaterikal Simapore bertajuk
“Terima kasih Kakak”. Sebenarnya, aksi ini menceritakan
tentang bagaimana organisasi Gerakan Pramuka ini terbentuk.
Tetapi, di akhir ceritanya ada ungkapan mendalam dari anggota
Pramuka. Mereka berterima kasih kepada Kamabicab (Ketua
Majelis Pembimbing Cabang) Gerakan Pramuka Kota Probolinggo.
Ya, Kamabicab saat ini dijabat oleh Wali Kota Probolinggo
Rukmini. Tahun ini merupakan tahun terakhirnya menjabat
kamabicab. Ungkapan rasa terima kasih itu disampaikan melalui
sandi simapore. Dengan kompak mereka mengayunkan simapore
secara bersamaan. Sandi itu dikirim untuk Rukmini yang telah
memberikan bimbingan dan pembinaan kepada gerakan pramuka
selama ini.
Karena bimbingannya itulah kini gerakan pramuka di Kota
Probolinggo semakin maju dan penuh dengan kegiatan
kepramukaan. Rasa terima kasih itu juga mereka ucapkan
mengingat tahun ini, tepat di HUT Pramuka ke 57 tahun adalah
tahun terakhir masa jabatan Wali Kota Rukmini memimpin kota
Mangga
Ketua Pengurus Harian Kwarcab Gerakan Pramuka Kota Probolinggo
Indi Eko Yanuarto pun membenarkan hal itu. “Arahnya memang
kesana (ungkapan jelang akhir masa jabatan wali kota).
Alhamdulillah Kamabi (wali kota) memberikan dorongan luar
biasa kepada Gerakan Pramuka yang membuat eksistensi kami
menjadi nyata. Keberadaan kami secara physically (fisik/wujud)
banyak dibantu oleh beliaunya,” katanya
Mulai dari, pemberian fasilitas bumi perkemahan, sarana

penunjang seperti gazebo, musala dan MCK (mandi, cuci, kakus)
untuk seribu anak yang telah terpenuhi. Selain itu, Gerakan
Pramuka sebagai alat memberikan penajaman edukatif pada gugus
depan telah mendapatkan dana hibah. Infrastruktur lainnya
seperti kendaraan pikap pun sudah diberi
“Jadi, ya, teaterikal ini kami persembahkan kepada Ibu Wali
Kota karena telah nyata memberikan kontribusinya kepada
Gerakan Pramuka. Sehingga, kami mampu menjadi garda depan
sebagai organisasi kepanduan untuk memperekatkan semua elemen
di Kota Probolinggo,” jelas pria yang hobi travelling ini.
Kegiatan Gerakan Pramuka disebutkan sangat terlihat. Di tengah
derasnya arus informasi dan kecanggihan teknologi menjadikan
generasi muda sebagai generasi cyber, Pramuka menggerakkan
kegiatan positif
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“Apa yang terjadi? Dari pesta siaga itu terlihat mereka
memahami hakekat manusia sosial, mampu berinteraksi dengan
senang, gembira dan mengasikkan untuk menjadi pramuka siaga
tentunya,” seru Indi lagi.
Bahkan, baru-baru ini Pramuka tengah melakan aksi nyata
membersihkan sampah dan saluran air di sekitar Bundaran Gladak
Serang. Termasuk mengecat plengsengannya agar menjadi salah
satu ikon di bundaran tersebut.
“Di Pramuka kami tidak bicara untung rugi, tetapi pengabdian.
Tanggung jawab kami kepada adik-adik agar mampu menjadi
generasi bangsa yang aktif dalam membangun kota,” imbuh pria
yang juga berprofesi sebagai pebisnis itu.
Indi menegaskan, sesuai tema HUT Pramuke ke 57 tahun 2018 ini,
Pramuka Perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia, ia
berharap kalangan gugus depan paling kecial siaga sampai
pandega tentunya harus mengikuti gerakan pramuka dengan
gembira, riang, keren dan mengasikan.

“Jadilah dutanya generasi muda yang mampu memperekat elemen
yang berbeda-beda menjadi satu yaitu NKRI. Itu harapan saya di
hari ini. Selamat Hari Ulang Tahun Pramuka ke 57. Maju!,”
tegasnya bersemangat.
Sementara itu, Kamabicab Gerakan Pramuka Kota Probolinggo
Rukmini mengaku sangat bangga dengan Gerakan Pramuka. “Melalui
apel besar ini bisa kita lihat bagaimana anak-anak generasi
muda, terutama yang ada di Pramuka menjadi dambaan Indonesia.
Sebagai generasi penerus bangsa ke depan,” ucapnya.
Wali kota perempuan pertama di Kota Probolinggo pun berpesan,
anak-anak yang masuk Gerakan Pramuka atau pemuda pemudi yang
tidak ikut kepramukaan bisa menjaga nama baiknya secara
pribadi dan nama baik bangsa negara Indonesia.
“Dengan kesiapan mereka, kita bisa punya harapan besar sebagai
kebanggan Indonesia. Saya ingin support yang diberikan oleh
pemerintah ini bermanfaat, menjadikan amanah dan pramuka tetap
perjuangkan jati dirinya,” tutur Rukmini.
Dalam apel tersebut Rukmini juga menyerahkan sejumlah
penghargaan kepada insan Pramuka. Usai apel di Alun-alun,
seluruh pengurus dan anggota Pramuka menggelar tasyakuran HUT
Pramuka ke 57 di rumah dinas wali kota. (famydecta/humas)

