LAPORAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

WASIT KEGIATAN PIKTAR XXI
TAHUN 2011

Oleh:
Sujarwo

FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
TAHUN 2011

1

A. Analisis Situasi
Kejuaraan PIKTAR XXI tahun 2011 diselenggarakan di Akademi Angkatan
Udara Yogyakarta, dimana kegiatan ini rutin tiap tahun dilaksanakan dengan tujuan
untuk menjalin kerjasama antara taruna dan akademi di Indonesia. Hubungan
kerjasama yang baik tersebut sangat perlu dijalin karena mengingat tugas utama para
taruna nantinya adalah menjaga kedaulatan NKRI. Dengan bekerjasama maka seluruh
hambatan, ancaman, tantangan siap dihadapi oleh mereka, Urgensidari kegiatan ini
adalah untuk meredam beberapa kejadian yang sering terjadi yang bisa kita lihat di
mediacatak maupun visual bahwa sering terjadi konflik antar lembaga penegak
hukum, akan sangat bahya dan memalukan apabila para penegakhuku kita saling
beradu kekuatan.
B. Tujuan Pengabdian
Dalam pengabdian ini, pengabdi memiliki tujuan sebagai berikut:
1. Bagi Pengabdi: Menambah pengalaman pengabdi sebagai wasit dan juri dalam
olahraga atletik.
2. Bagi Lembaga: Membawa nama lembaga baik PASI DIY, maupun Fakultas Ilmu
Keolahragaan UNY.
3. Bagi Atlet: Memberikan pengalaman bertanding dan menampilkan bakat dan
kemampuan mereka.
C. Khalayak Sasaran
Khalayak sasaran dalam pengabdian ini adalah pengabdi membantu pengurus
propinsi PASI DIY demi suksesnya penyelenggaraan kejuaraan atletik dalam
PIKTAR XXI di AAU Yogyakarta.
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D. Peserta Kejuaraan
Peserta kejuaraan atletik dalam PIKTAR XXI ini, diantaranya:
1. AAU
2. AAL
3. AKPOL
4. AKMIL
E. Hasil PIKTAR XXI dalam kejuaraan atletik
Berdasarkan hasil rekap kejuaraan atletik dalam rangka PIKTAR XXI di AAU
Yaogyakarta bahwa juara umum untuk kejuaraan ini diperolah oleh AKMIL, dimana
hampir semua nomor diraih oleh atlet-atlet atau taruna AKMIL. Meskipun begitu
tidak sedikit nomor-nomor tertentu dimenangkan oleh atlet atau taruna dari akademi
yang lain.
F. Kesimpulan
Simpulan dari pengabdian pada masyarakat ini, bahwa pengabdi telah
melaksanakan

tugas

dengan baik

dan

lancar,

terbukti

dengan

suksesnya

penyelenggaraan kejuaraan atletik dalam rangka PIKTAR XXI di AAU Yogyakarta
tahun 2011 ini.
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