
Peserta Gerak Jalan Proklamasi di Tanjungpinang Tampil dengan Ragam Keunikan 

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Lomba Gerak Jalan Proklamasi atau akrab disebut Tri Lomba Juang, merupakan agenda tahunan yang dilaksanakan Pemerintah Kota 
Tanjungpinang untuk memeriahkan perayaan HUT Proklamasi Republik Indoesia. Tahun 2017, di mana usia kemerdekaan Indonesia telah masuk di usia 72 tahun, iven ini 
pun tetap dilaksanakan, dan bahkan lebih meriah dari tahun-tahun sebelumnya.

Beragam keunikan ditampilkan para peserta gerak jalan Tri Lomba Juang untuk tiga kategori, yakni 17 KM, 8 KM dan 45 KM, sempena meriahkan HUT ke-72 Kemerdekaan 
RI.

Sebanyak 310 regu yang mengikuti gerak jalan 17 KM, 262 regu 8 KM dan 316 regu 45 KM mengambil bagian dalam lomba Gerak Jalan Proklamasi yang digelar Dinas 
Pemuda dan Olahraga Kota Tanjungpinang.

Peserta beregu tersebut berasal dari kalangan masyarakat umum, TNI, Polri, OPD, Pelajar, dan organisasi wanita di wilayah Kota Tanjungpinang. Kegiatan di fokuskan di 
Jembatan I Dompak dan finis di kawasan Tepi Laut Tanjungpinang.

Wali kota Tanjungpinang Lis Darmansyah dan Wakil Wali Kota Syahrul, serta unsur FKPD melepas peserta gerak dengan penuh semangat. Begitu juga dengan Kepala 
Dispora Kota Tanjungpinang, Gunawan Gorunimo, yang sangat antusias mengawasi kegiatan agar berjalan dengan lancar.

"72 tahun sudah kita merdeka, karena itu perlu kita syukuri. Lomba gerak jalan ini bertujuan agar masyarakat memaknai nilai-nilai perjuangan dan mengisi kemerdekaan 
dengan prestasi serta pembangunan di masyarakat," kata Wali Kota Lis Darmansyah dalam sambutannya, sebelum melepas peserta gerak jalan.

Lomba Gerak Jalan Proklamasi tahun 2017 ini berlangsung meriah. Para peserta tampil dengan beragam keunikan, mulai dari yang mengenakan seragam olahraga, 
menggunakan sarung, dan memakai topeng. Masing-masing peserta tampil dengan ciri khas dan keunikan tersendiri, tetapi tetap mengedepankan sopan santun.

Tak hanya itu, para peserta juga berlomba memamerkan formasi gerak jalan yang kreatif. Mereka juga semangat berjalan sambil menyanyikan lagu kebangsaan dan wajib 
nasional. Tak ayal, warga yang menyaksikan di sepanjang rute yang dilalui peserta merasa terhibur dengan penampilan para peserta gerak jalan.

Antusias masyarakat begitu terasa, hal ini terlihat dari ramainya masyarakat yang berdiri di sepanjang jalan protokol yang dilalui para peserta untuk menonton lomba gerak 
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Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah yang didampingi Wakil Wali Kota 
Tanjungpinang, Syahrul, Sekretaris Daerah Tanjungpinang, Riono dan Kepala 

Dispora Kota Tanjungpinang, Gunawan Grounimo melepas peserta Gerak Jalan 
Kemerdekan 2017.

Wali Kota Syahrul melepas peserta Gerak Jalan 45 KM di 
Jembatan I Dompak.

Wali Kota Lis Darmansyah bersama Wakil Wali Kota Syahrul foto 
bersama jajaran FKPD, OPD serta panitia Gerak Jalan 45 KM.
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Peserta Gerak Jalan 8 Km mengikuti kegiatan yang ditaja Dinas 
Pemuda dan Olahraga Kota Tanjungpinang.

Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah bersama Wakil Wali 
Kota Syahrul kompak melepas peserta Gerak Jalan 8 KM.

Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah dan Panitia Gerak 
Jalan Lompat kegirangan karena kegiatan berjalan dengan 

sukses.

Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah foto bersama salah satu 
peserta Gerak Jalan 17 KM yang kreatif dengan seragam yang 

menunjukkan semangat juang bangsa Indonesia.

Wali Kota Tanjungpinang foto bersama peserta Gerak Jalan 
45 KM.
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