PERINGATI HAORNAS, PEMKOT
BERI RINDI UANG PEMBINAAN
KEDOPOK-Sebagai sarana menumbuhkan dan menggelorakan kembali
gerakan memasyarakatkan dan mengolahragakan masyarakat, Dinas
Pendidikan dan Olahraga (Disdikpora) Kota Probolinggo
menggelar apel, Selasa (25/9). Apel tersebut juga digelar
dalam rangka memperingati Hari Olahraga Nasional Ke-35 tahun
2018 di GOR (Gedung Olahraga)Mastrip Kecamatan Kedopok.
Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga pada Disdikpora Didit
Irwanto menyebutkan tujuan terselenggaranya acara tersebut
yakni, meningkatkan budaya olahraga sebagai gaya hidup sehat
bagi masyarakat. Selain itu, menggali dan memberi ruang bagi
bibit-bibit olahragawan yang berbakat, yang selanjutnya dibina
menjadi olahragawan yang berprestasi. “Serta untuk membina dan
membentuk mental dan karakter generasi muda, sehingga generasi
muda kita menjadi tangguh, bugar serta bebas dari
narkoba,”ungkapnya.
Pagi itu Wali Kota Rukmini hadir di tengah-tengah kurang lebih
1.800 undangan yang terdiri dari Kepala Sekolah, guru olahraga
dan siswa-siswi SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA se-Kota
Probolinggo. Dalam sambutannya Rukmini mengajak semua lapisan
masyarakat untuk melakukan olahraga secara rutin dan teratur
baik pelajar, masyarakat, pekerja/karyawan, maupun warga
binaan yang ada di lembaga permasyarakatan. Olahraga harus
menjadi kebutuhan hidup dan menjadi gaya hidup.
“Karena permasalahan terbesar saat ini yakni derajat kebugaran
masyarakat Indonesia yang masih rendah (dibawah 18%). Maka
dengan gerakan masyarakat hidup sehat dan gerakan ayo olahraga
diharapkan akan menjawab permasalahan tersebut. Dengan
kesegaran jasmani yang bagus, dengan kesehatan yang bagus,
akan memudahkan lahirnya bibit-bibit yang berpotensi menuju
pentas dunia di masa datang,” harap Rukmini.

Pada kesempatan itu pula Rukmini menyerahkan piala dan piagam
penghargaan kepada para pemenang lomba yang dilaksanakan pada
Semipro (Seminggu di Kota Probolinggo) yang lalu. Seperti
lomba olahraga tradisional, kirab drum band serta Pekan Seni
Pelajar. Juga, kepada para pemenang kejuaraan sepak takraw
Kadisdikpora Cup antar SD/MI putra dan putri.
Tak hanya itu, Rukmini juga menyerahkan uang pembinaan sebesar
Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Rindi Sufriyanto
yang diwakili oleh kakak kandungnya. Pada ajang Asian Games
lalu, Rindi berhasil menyabet medali emas pada cabang olahraga
panjat tebing. Pelatih Rindi di FPTI Kota Probolinggo, Iwan
Rosyidi juga menerima uang pembinaan sebesar Rp 25.000.000
(Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
“Saya ucapkan terima kasih kepada Disdikpora, KONI, para
cabang olahraga, atlet, pelatih, yang telah menorehkan
prestasi yang luar biasa di tingkat daerah, nasional, maupun
internasional dan saya ucapkan rasa bangga kepada para
pahlawan olahraga yang sukses dengan perjuangannya di Asian
Games 2018,” tutur Rukmini. (Malinda/Humas)

