Supriadi Terima Sepeda Dari BRI Bagansiapiapi Setelah Ikut
Lomba Gunakan Sepeda Mini

Journalist: andy, Tanggal: 19 Aug 2019
ROKAN HILIR – Lelaki itu menggunakan kaos dengan lapisan luar jaket training berwarna putih dan pink.
Dia sangat percaya diri duduk di pedal sepeda mini berwarna biru dan hijau. Celana training sekolah yang
digunakan dilipat pada bagian bawah karena kepanjangan. Hanya sepadu futsal berwarna pink dan putih
yang digunakannya masih berwarna cerah. Topi hitam menutup kepalanya yang berwajah imut. Dia duduk
dipedal sepeda miliknya bersama peserta balap sepeda yang lain dibelakang garis start. Dipunggung Lelaki
imut itu disemat kertas peserta bernomor start 511. Dia start menempati posisi pada barisan kedua. Tampak
hanya dirinya menggunakan sepeda mini biasa, sementara peserta yang lainnya menggunakan sepeda yang
berharga mahal. Sejumlah penonton memberi semangat kepada lelaki imut itu. Bahkan wakil bupati Drs
Jamiludin ketika berjalan menuju garis start menepuk-nepuk punggung bocah tersebut memberikan
semangat. Disamping wabup tampak setdakab Rohil Drs Surya Arfan,Msi, Kapolsek Bangko, Kompol Sasli
Rais,SH , ketua KONI Rohil Drs Asrul.M.Noor,Msi dan pihak sponsor dari Bank Rakyat Indonesia cabang
Bagansiapiapi.

“Sangat pede ikut sebagai peserta balap sepeda. Semangat budak iko yang perlu dicari sebagai bibit
pembalap sepeda masa mendatang,”tutur salah sau penonton yang melihat balap sepeda yang
diselenggarakan di jalan menuju jembatan pedamaran satu, Minggu(18/08/2019).
Kemudian wabup dan rombongan menuju garis start untuk memberikan aba-aba kepada pembalap sepeda
tersebut. Sebelum dilepas, panitia penyelenggara terlebih dahulu memberikan arahan kepada peserta bahwa
balap sepeda sepanjang empat kilometer dengan rute empat lap, dimana setiap satu lap sepanjang 1
kilometer, sehingga para peserta harus menyelesaikan sebanyak empat lap pada lomba balap sepeda ini.
Wakil bupati Rohil Drs H.Jamiludin dinaubatkan untuk melepas para peserta ini. Dia didampingi oleh ketua
Koni Rohil Drs H.Asrul.M.Noor,Msi, setdakab Rohil Drs H.Surya Arfan,Msi, Kapolsek Bangko, Kompol
Sasli Rais,SH dan pihak sponsor dari BRI cabang Bagansiapiapi. Ketika bendera start diangkat oleh wabup
Rohil, para penontonmemberikan semangat kepada peserta balap sepeda. Tampak bocah yang menggunakan
sepeda mini biasa menjadi perhatian para penonton. Dia bersemangat untuk menyelesaikan rute sepanjang
empat lap. Saat dia memutar lap, para penonton bersorak dan bertepuk tangan memberikan semangat.
“Moh tak ado rem pulo sepedanyo. Hanyo menggunakan rem kaki,”kata para penonon.
Rupanya peserta lelaki imut tersebut menggunakan sepatu futsal yang berguna untuk menekan kakinya ke
ban sepeda bagian belakang untuk menghentikan laju sepedanya. Akhirnya dia dapat menyelesaikan empat
lap tersebut. Meskinpun finist tidak memperoleh juara namun para penonton bersorak sorai ketika lelaki
imut tersebut memasuki garis finist.
Semua mata penonton tertuju kepada peserta lelaki imut itu. Bahkan sponsor dari BRI juga tergugah hatinya
dengan memberikan hadiah sebuah sepeda baru kepada lelaki imut itu. Tampak dia kemudian menyalami
pihak BRI itu dengan menghantarkan telapak tangan ke wajahnya. Bahkan dia juga menyalami wabup Rohil,
setdakab Rohil, ketua Koni Rohil dan kapolsek Bangko.
Dia kemudian memopong sepeda baru tersebut. Tampak sekali kali tangannya di sapukan ke pelupuk
matanya. Raut wajahnya berkerut dan matanya tampak bening.
“Supriadi berumur sepuluh tahun dari SD Bagan Punak kelas empat,”jelasnya.
Dia menegaskan bahwa dirinya mendaftarkan sebagai peserta balap sepeda atas kemauannya sendiri. Karena
dia ingin menjadi sebagai pembalap sepeda.
“Terlebih dahulu memberitahukan kepada orang tua untuk ikut balap sepeda dan orang tua telah
mengizinkan,”pungkasnya Supriadi. (andy)
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