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A. Analisis Situasi
Pekan Olahraga Pelajar Nasional yang ke X diselenggarakan di Yogyakarta,
dalam pekan olahraga nasional ini pengabdi berperan sebagai panitia kejuaraan
bolavoli, khususnya dalam bidang teknologi informasi. Tugas pengabdi dalam
kejuaraan POPNAS ini adalah mengupdate info dan hasil-hasil pertandingan bolavoli
dan dilaporkan ke panitia pusat. Pada pekan olahraga nasional ke X di Yogyakarta ini,
tempat pertandingannya adalah di GOR Universitas Negeri Yogyakarta, dalam even
tersebut biasanya masing-masing tim diwakili oleh atlet-atlet yang sudah dipilih dari
masing-masing kabupaten yang biasanya dilakukan pertandingan kejuaraan antar
pelajar di daerah (POPDA), sehingga bisa terbentuk tim yang solid untuk mewakili
propinsi mereka. Seluruh tim dari masing-masing propinsi adalah tim yang sudah
lolos dari Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL).
B. Tujuan Pengabdian
Dalam kejuaraan pekan olahraga pelajar nasional tahun 2009 ini, pengabdi
memiliki tujuan sebagai berikut:
1. Bagi Pengabdi: Menambah pengalaman pengabdi sebagai panitia suatu even atau
wawasan pengabdi dan juga menjalin hubungan silaturahmi dengan tim dari
daerah lain.
2. Bagi Lembaga: Membawa nama lembaga baik Pengprop PBVSI Daerah Istimewa
Yogyakarta, maupun Fakultas Ilmu Keolahragaan UNY.
3. Bagi Atlet: Memberikan pengalaman bertanding, dan juga menguji kemampuan
dalam bidangnya, dalam skala nasional.
C. Khalayak Sasaran
Khalayak sasaran dalam pengabdian ini adalah pengabdi membantu suksesnya
penyelenggaraan pertandingan bolavoli dalam POPNAS di Yogyakarta tahun 2009.
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pengabdi bertugas dari awal sampai selesai kejuaraan bolavoli yaitu dari tanggal 3 s.d
10 November 2009.
D. Peserta Kejuaraan
Peserta kejuaraan POPNAS X 2009 ini diantaranya adalah: Daerah Istimewa
Yogyakarta (DIY), Jawa Barat (JABAR), Jawa Tengah (JATENG), Jawa Timur
(JATIM), Nusa Tenggara Barat (NTB), Sumatera Selatan (SUMSEL), Sumatra Utara
(SUMUT), BALI.
E. Hasil Kejuaraan
Berdasarkan hasil pertandingan, maka hasil kejuaraan tersebut bisa dilihat
sebagai berikut:
Putra:
Juara I

: Jawa Tengah

Juara II

: Jawa Timur

Juara III

: DIY

Juara IV

: Jawa Barat

Putri:
Juara I

: Jawa Timur

Juara II

: Jawa Barat

Juara III

: DIY

Juara IV

: Jawa Tengah

Tuan rumah DIY pada saat tersebut mampu menyabet 2 perunggu dari voli
indoor putra dan putri, meskipun hasil tersebut dirasa kurang bagus, karena tuan
rumah biasanya lebih diuntungkan dengan segala hal, baik mental maupun kondisi
adaptasi.
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F. Kesimpulan
Simpulan dari pengabdian pada masyarakat ini, bahwa pengabdi telah
melaksanakan tugas dengan baik, hal tersebut dibuktikan dengan terlaksananya
pertandingan dengan lancar. Meskipun begitu masih terdapat kekurangan dalam
pelaksanaan pertandingan namun masih dapat dikondisikan dan diselesaikan oleh
panitia pelaksana dengan baik.
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