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 Definisi Sekolah Panjat Tebing Gorontalo 

 

1. Sekolah 

Sebuah tempat dimana terjadinya proses belajar mengajar 

 

2. Panjat  

Kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan / mengandalkan 

kelenturan atau kekuatan otot untuk mencapai puncak. 

3. Tebing 

Puncak tertinggi gunung dan sangat curam. 

4. Gorontalo  

Tempat berlangsungnya Pemerintahan. 

 

1 Fungsi dan Tujuan Sekolah Panjat Tebing Gorontalo 

Menggagas, mengusahakan, mengoordinasikan dan membina 

kegiatan panjat tebing guna mengembangkan mental, emosional, sosial, 



intelektual dan fisik sehingga menjadi warga Negara Kesatuan Republik 

Indonesia yang baik, berguna dan memiliki kepedulian terhadap sesama 

manusia serta alam lingkungan, baik nasional, regional dan 

internasional. 

 

2 Tujuan Sekolah Panjat Tebing Gorontalo 

Melakukan pembinaan mental, jasmani serta peningkatan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, keterampilan, kecakapan melalui berbagai 

kegiatan pendidikan dan pelatihan panjat tebing disesuaikan dengan 

keadaan dan perkembangan masyarakat dan bangsa Indonesia. 

 

 Kesimpulan 

 Umum 

Sekolah Panjat Tebing Gorontalo merupakan objek atau wadah 

sebagai pusat pelatihan dan pengembangan keterampilan panjat oleh 

masyarakat yang mempunyai minat olah raga panjat tebing tersebut. 

 Khusus 

Sekolah Panjat Tebing Gorontalo merupakan gedung yang di 

dalamnya mempunyai dinding panjat untuk berbagai kelas panjat dari 

yang junior sampai profesional, serta mempunyai instrukstur yang 

profesional. Dengan bangunan yang memiliki konsep modern baik dari 

segi exterior maupun interior. 



 Penutup  

Keberadaan Sekolah Olahraga Panjat Tebing Gorontalo diharapkan 

dapat menjadi solusi untuk menanggulangi kemerosotan prestasi Indonesia 

khususnya Gorontalo dicabang panjat tebing dan menjadikan Sekolah 

Olahraga Panjat Tebing Gorontalo sebagai pusat pembinaan atlit panjat 

tebing untuk wilayah Indonesia bagian timur.  

Dalam menjalankan fungsinya, Sekolah Olahraga Panjat Tebing 

Gorontalo diharapkan dapat menjadi pemicu meningkatnya prestasi 

olahraga panjat tebing di Indonesia khususnya di Provinsi Gorontalo 

dengan melahirkan generasi yang menjanjikan agar dapat mendongkrak 

olahraga panjat tebing Indonesia dimata dunia. 

 Keistimewaan  

Sekolah Panjat Tebing Gorontalo ini merupakan sekolah panjat tebing 

dengan konsep modern, yang memiliki empat dinding panjat dari berbagai 

kelas panjat, dinding panjat yang terletak didalam bangunan ( indoor ) 

sehingga para siswa dan pengunjung dapat menikmati atau melihat 

kegiatan panjat dari luar maupun dari dalam banguna   

Dinding panjat dapat mencapai lantai 3, pengunjung dapat juga melihat 

para siswa berlatih dari lantai 1, 2, 3. Memiliki berbagai bentuk dinding 

panjat yang di desain serupa dengan tebing alam. 

 

 



 Lokasi  

Sekolah Panjat Tebing Gorontalo berlokasi di Jalan Raden Saleh, 

Kecamatan Kota Tengah, Kelurahan Limba U1 tepatnya berada di 

Gedung Olahraga Remaja Gorontalo. 





 

 



 


