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SIARAN PERS
Pengurus Besar Federasi Arung Jeram Indonesia (PB FAJI) bekerjasama dengan Pengurus Provinsi
Jawa Timur berencana untuk menyelenggarakan Kejurnas Arung Jeram R4 Pekalen 2017 pada
tanggal 18 sampai dengan 22 Desember 2017 di Probolinggo, Jawa Timur. Kejurnas kali ini akan
diikuti oleh 27 tim yang berasal dari 14 propinsi di Indonesia, dan merupakan ajang seleksi nasional
bagi tim-tim arung jeram dari berbagai daerah di Indonesia untuk dapat mewakili Indonesia pada
kejuaraan Wold Rafting Championships di Alumine River, Patagonia, Argentina yang akan
diselenggarakan pada tanggal 4 sampai dengan 10 November 2018.
PB FAJI pernah menjadi tuan rumah kejuaraan tingkat regional, Australasia Rafting Champs pada
tahun 2010 dan kejuaraan dunia World Rafting Championship pada tahun 2015. Pada kejuaraan
tersebut posisi Indonesia telah mulai diperhitungkan dunia, oleh karena dari perolehan medalinya,
telah masuk ke dalam urutan 4 besar dunia. Sedangkan untuk kejuaraan tingkat nasional, kejuaraan
ini merupakan kejuaraan nasional yang ke-13

dan juga ke-4 kalinya untuk kategori R4 atau 4

pendayung di setiap tim.
“Selain para atlit arung jeram yang akan diukur prestasi dan bakatnya, pada kejuaraan kali ini juga
akan diselenggarakan Pelatihan Wasit Nasional II 2017, di mana PB FAJI mengharapkan setiap
daerah akan mampu untuk menyelengarakan kompetisi yang sesuai dengan aturan-aturan yang
berstandar internasional dari International Rafting Federation”, jelas Joni Kurniawan, Ketua Bidang
Kompetisi PB FAJI.
Selaku Ketua Panitia dan Pengurus Provinsi Jawa Timur, Imam Santoso menyampaikan harapannya
agar seluruh peserta dapat mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya serta dapat menyesuaikan diri
dengan medan Sungai Pekalen yang telah dikenal sebagai lokasi wisata arung jeram.
Amalia Yunita, Ketua Umum PB FAJI berharap event ini dapat menjadi pemanasan sebelum cabang
olahraga arung jeram dapat menjadi salah satu mata cabang yang dipertandingkan pada arena PON.
“Tahun 2016 kami telah menyelenggarakan eksibisi PON dengan lancar dan kami sangat berharap
pada tahun 2020 arung jeram dapat dipertandingkan di PON yang akan digelar di Papua. Kami telah
melakukan orientasi medan dan Papua punya banyak potensi sungai yang dapat dikembangkan
menjadi arena Sport Tourism”.
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