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A. Analisis Situasi
Pada tahun ini pengabdi mendapatkan amanah menjadi pengurus ISORI
kabupaten Bantul untuk periode 2013 s.d 2017, dimana tanggungjawab yang pengabdi
dapat yaitu sebagai anggota bidang penelitian dan publikasi. Meskipun banyak pihak
yang menilai bahwa posisi ini bukan posisi yang menguntungkan ataupun central
dalam suatu organisasi, istilah orang posisi formalitas namun pengabdi berusaha
semaksimal mungkin mengabdikan diri dalam posisi ini. Tantangan yang ada saat ini
dihadapi oleh pengurus ISORI adalah menjalin komunikasi dan juga informasi antar
guru-guru pendidikan jasmani utamanya dalah hal akademik atau non akademik.
Karena tuntutan pemerintah dengan adanya sertifikasi guru dan juga dosen yang harus
menguasai 4 kompetensi profesional maka, forum ilmiah, diskusi ilmiah, dan juga
organisasi ilmiah hendaknya selalu disusun dan dioptimalkan pelaksanaannya.
B. Tujuan Pengabdian
Dalam tugas menjadi pengurus ISORI kabupaten Bantul ini, pengabdi memiliki
tujuan sebagai berikut:
1. Bagi Pengabdi: Menambah pengalaman pengabdi sebagai pengurus suatu
organisasi, dan bertanggungjawab pada pokja dibidang penelitian dan publikasi.
2. Bagi Lembaga: Membawa nama lembaga baik ISORI kabupaten dan ISORI
Daerah Istimewa Yogyakarta, maupun Fakultas Ilmu Keolahragaan UNY.
3. Bagi Masyarakat: Menggiatkan masyarakat pada bidang olahraga, baik prestasi,
pendidikan dan rekreasi.
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C. Khalayak Sasaran
Khalayak sasaran dalam pengabdian ini adalah pengabdi mengabdikan diri
pada masyarakat khususnya dalah hal ini adalah guru, dosen, insan olahraga yang ada
di dalam masyarakat yang membutuhkan dan mengabdikan diri untuk menunjang
program-program olahraga dari pemerintah baik daerah maupun pusat.
D. Agenda Tugas Bidang Penelitian dan Publikasi
Berikut beberapa tugas rutin yang diamanahkan pada bidang penelitian dan
publikasi ISORI kabupaten Bantul, diantaranya:
1. Mendata guru, dosen atau insan olahraga yang berasal dari kabupaten Bantul
2. Meneliti masalah-masalah dalam hal ini olahraga yang dihadapi oleh guru, dosen
atau insan olahraga
3. Mempublikasikan hasil-hasil penelitian dari guru, dosen, atau insan olahraga di
kabupaten Bantul dalam satu jurnal ilmiah atau media yang lain.
E. Misi yang akan dilaksanakan oleh tim penelitian dan publikasi
1. Mewadahi karya-karya insan olahraga di kabupaten Bantul dengan tulisan atau
karya ilmiah yang hal itu merupakan kendala utama yang biasanya dialami oleh
guru, dosen atau insan olahraga lainnya.
2. Meneliti dan mempublikasikan temuan-temuan hasil penelitian dan pengamatan di
lapangan tentang kinerja atau hal lain terkait olahraga di kabupaten Bantul.

F. Kesimpulan
Simpulan dari pengabdian pada masyarakat ini, bahwa pengabdi masih
berusaha sebaik mungkin menjalankan tugas sebagai anggota bidang penelitian dan
pengembangan yang tugas pokoknya membantu bidang binpres dalam monitoring
persiapan masing-masing cabor dalam usaha meraih prestasi, meskipun banyak
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kendala yang dihadapi oleh pengabdi, diantaranya: tidak dipercayanya lagi para tim
monitoring yang turun ke lapangan, dianggap pengganggu saja. Kurang dihargai oleh
para cabor dianggap tugas ini tidak ada manfaatnya. Namun, pengabdi berusaha
sebaik mungkin melaksanakan tugas, dan tanggungjawab ini.
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