Gali Potensi Seni Pelajar di
PSP
MAYANGAN– Pemerintah Kota Probolinggo melalui Dinas
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo menggelar
acara Pembukaan Pekan Seni Pelajar (PSP) Kota Probolinggo
Tahun 2018di gedung Kesenian Kota Probolinggo,Senin (27/8).
Acara tersebut dibuka oleh Wali Kota Probolinggo, Rukmini dan
didampingi oleh Para Asisten, Kepala Kementerian Agama, Kepala
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta Kepala Sekolah se-Kota
Probolinggo.

Kepala Bidang Paud,Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan
Inklusif di Disdikpora Kota Probolinggo, Slamet Hariyanto
menginformasikan Pekan Seni Pelajar ini diikuti oleh siswasiswi dari tingkat SD, MI, SMP, MTS, SMA, MA serta SMK seKota Probolinggo. Kegiatan PSP tahun ini berlangsung selama
tiga hari , Senin- Rabu (27-29 Agustus 2018).Ada dua kelompok
kesenian yang akan dilombakan pada PSP ini yakni perorangan
dan group. Untuk lomba perorangan sebanyak 383 peserta,
terdiri dari lomba lukis, poster, desain tekstil, patung dan
cipta baca puisi. Sedangkan lomba group sebanyak 207 peserta
terdiri dari lomba seni tari, musik tradisi, musik islam,
musikalisasi puisi dan teater tradisi.

“Kegiatan PSP ini merupakan kegiatan tahunan yang
diselenggarakan oleh Pemerintah bertujuan untuk pengembangan
kurikulum kepada anak didik yang meliputi prestasi,
pengetahuan , pengertian, penilaian serta keterlibatan dan
penghargaan terhadap seni. Dan untuk mencari bibit seniman
guna dibawa di ajang PSP di tingkat Provinsi Jawa Timur ,”
ujar Slamet.

Lomba PSP ini diselenggarakan di beberapa tempat berbeda,
yakni lomba tari dan musik tradisi diselenggarakan di gedung
kesenian, lomba teater di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri
4. Lomba paduan suara di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri
9, lomba baca puisi putra dan putri di SMPN 10, lomba lukis

SMPN 3, lomba musik islami di SMP 8,serta lomba patung di SMPN
3 Kota Probolinggo.

Sementara itu, Wali Kota Rukmini menyampaikan kegiatan ini
merupakan rangkaian untuk memeriahkan HUT RI ke- 73 serta Hari
Jadi Kota Probolinggo dan memeriahkan Seminggu di Kota
Probolinggo (SEMIPRO) tahun 2018. “PSP ini merupakan sarana
bagi para pelajar yang sangat baik, untuk ajang menggali
potensi dan mengembangkan kreativitas
dibidang kesenian.
Serta memperkenalkan dan untuk melestarikan seni budaya kepada
para pelajar, khususnya budaya lokal Kota Probolinggo,”
ujarnya. Noviati/humas

