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Latar Belakang

Dalam rangka persiapan giling dan suling Pabrik Gula dan Pabrik Spiritus

(PGPS) Madukismo Yogyakarta, senantiasa diadakan berbagai rangkaian acara untuk

tujuan “Selamatan”. Berbagai acara yang diadakan melibatkan masyarakat sekitar,

agar mereka turut gembira dan bahagia dengan akan dilaksanakan giling dan suling,

serta yang terpenting adalah harapan agar doa mereka senantiasa mengalir agar

selama proses giling dan suling dilimpahi keselamatan.

Berbagai acara dalam rangka persiapan giling dan suling tersebut adalah: (-)

pasar malam, (-) wayang orang, (-) pertandingan sepakbola, (-) perlombaan senam

aerobik, (-) perlombaan gerak jalan. Di samping itu ada acara yang bersifat intern

untuk karyawan PGPS Madukismo, seperti kebersihan lingkungan, penghargaan

kepada karyawan berprestasi.

Perlombaan gerak jalan

Perlombaan gerak jalan yang diselenggarakan tahun 2006 ini, mencatat rekor

jumlah pesertanya luar biasa melimpah. Panitia sampai membatasi hanya 150 regu

(satu regu enam orang, dengan seorang komandan), karena animo masyarakat yang

tidak seperti biasanya. Tetapi karena desakan dari berbagai pihak, dengan berat hati

(karena kerja dalam pelaksanaan akan semakin keras) akhirnya panitia menerima

pendaftaran hingga 160 regu, terdiri atas 40 regu putri dan 120 regu putra. Sebuah

jumlah yang luar biasa dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yang tidak

pernah melewati angka peserta 100 regu. Jumlah peserta yang demikian besar berasal

dari masyarakat sekitar, baik dari instansi pemerintah dan swasta maupun masyarakat

umum, sekolah dasar, sekolah menengah, mahasiswa, di samping dari intern

karyawan/staf PG Madukismo yang berasal dari berbagai bidang atau seksi yang ada

di lingkungans pabrik.
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Melimpahnya jumlah peserta, menurut informasi panitia, antara lain karena

tahun ini door prize utama adalah sebuah sepeda motor Yamaha Smash, di samping

ada tiga sepeda gunung, serta lebih dari seratus door prize. Kerja keras panitia

membuahkan hasil dengan jumlah peserta yang melimpah. Penampilan fisik di

wilayah sekitar PGPS Madukismo juga lebih meriah, dengan dipasangnya tiga buah

tenda (di daerah start/finish), serta ratusan umbul-umbul dan spanduk dari pihak

sponsor, serta sebuah panggung di depan tenda untuk pertunjukan musik (dengan

electrone organ, dan dua penyanyi putri) yang meramaikan acara lomba gerak jalan.

Berbagai produk yang mensponsori acara lomba gerak jalan ini, membuka stand

promo saat acara digelar dari pagi hingga siang hari.

Pertemuan teknik dan Pengarahan Petugas

Seperti yang lazim dilaksanakan pada kegiatan perlombaan olahraga, maka

menjelang pelaksanaan lomba diadakan pertemuan teknik (technical meeting), antara

Panitia Pelaksana (khususnya Tim Yuri) dengan wakil peserta. Pertemuan teknik

diadakan dengan tujuan utama untuk penyamaan persepsi terhadap peraturan atau tata

tertib yang telah ditetapkan oleh panitia, sehingga semua wakil peserta memahami

apa yang harus dilakukan regunya untuk meraih hasil yang terbaik.

Setelah pertemuan teknik, dilanjutkan dengan pertemuan khusus untuk

memberikan pengarahan kepada para petugas lapangan, yang terdiri atas: yuri pos,

yuri keliling, petugas start/finish, petugas pengolah data, serta tenaga keamanan yang

berasal dari Polisi, Hansip dan Satpan perusahaan. Penekanan pertemuan dengan para

petugas lapangan adalah agar semua petugas memiliki kesadaran bahwa tugas yang

diembannya adalah penting, semua penting, dan tidak ada petugas yang boleh merasa

tugasnya lebih penting dari yang lainnya.
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Jadwal Acara Kegiatan Pertemuan Teknik dan Pengarahan Petugas diatur

sebagai berikut:

Hari,tanggal : Rabu, 29 Maret 2006

Waktu : Pukul 13.00-15.30 WIB

Tempat : Gedung Pertemuan Madu Sandia PG Madukismo,Yogyakarta.

Acara : 1. Pk. 13.00 – 14.00 wib.: Pertemuan Teknik

2. Pk. 14.15 – 15.30 wib.: Pengarahan kepada petugas

lapangan dan panitia.

3. Lain-lain

Pelaksanaan Lomba Gerak Jalan

Pendaftaran ulang dimulai dari pukul 06.30 – 07.30 wib. Dari jumlah 160 regu

yang mendaftarkan, ada 3 (tiga) regu yang tidak hadir untuk melakukan daftar ulang,

artinya dianggap mengundurkan diri. Jumlah regu yang mendaftar ulang ada 157

regu, terdiri atas: putra, 118 regu; dan putrid, 39 regu.

Pada hari yang cerah, Minggu, 2 April 2006, pukul 07.45 wib. dimulai

upacara pembukaan. Susunan acara dimulai dengan: (-) Laporan Ketua Panitia

Lomba Gerak Jalan Beregu, yaitu Ir. Haryanto, dilanjutkan dengan (-) Sambutan dari

Direktur Utama PGPS Madukismo, serta ditutup dengan (-) Doa. Pada rencana awal,

diharapkan bahwa yang memberikan sambutan adalah GKR Hemas atau Gusti

Pembayun, tetapi beliau berdua tidak dapat hadir, karena adanya acara bersamaan.

Start dimulai pukul 08.00 wib, dengan diurutkan dari nomor dada kecil. Regu

putra bernomor dada dua ratusan, sedangkan untuk regu putri bernomor dada

seratusan. Teknik pemberangkatan, dengan selisih waktu 30 detik, tiap start dua regu

bersamaan terdiri atas satu regu putra dan satu regu putri. Pada saat pemberangkatan
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ke-40, karena tim putri hanya berjumlah 39 regu, maka start dua regu putra secara

bersamaan. Mengingat jumlah regu peserta keseluruhan ada 157, maka dilakukan

start sebanyak 79 kali. Bendera start dikibaskan secara bergantian oleh para pimpinan

PGPS Madukismo, dan dilanjutkan oleh para panitia. Pengaturan pemberangkatan

yang berjeda waktu 30 detik, diatur sepenuhnya oleh Ketua Tim Yuri dari UNY,

Eddy Purnomo, M.Kes., dibantu oleh Margono, M.Pd.

Jarak yang harus ditempuh oleh semua peserta adalah 8.3 km., berawal dari

gapura PGPS Madukismo, kemudian mengikuti route di sekitar pabrik seperti yang

telah ditetapkan oleh panitia. Kecepatan jalan ideal untuk putra adalah 6 km./jam,

sendangkan untuk putri adalah 5 km./jam. Mengingat patokan waktu ideal tersebut,

maka regu akan memperoleh nilai penuh dalam waktu, untuk regu putra apabila

menempuh jarak tersebut dengan waktu 83 menit, sedangkan untuk regu putri 100

menit (dibulatkan, persisnya 99,7 menit).

Tata Tertib Lomba

Tata tertib lomba terdiri atas keharusan dan larangan serta criteria penilaian;

yang lengkapnya sebagai berikut:

A. Keharusan

1. Sikap gerakan berjalan melalui route yang telah ditentukan.

2. Berjalan di tepi jalur kiri.

B. Larangan

1. Pelanggaran yang dapat mengakibatkan peserta dinyatakan gugur/

diskualifikasi, yaitu:

a. gerakan lari,

b. membawa alat penunjuk waktu/alat komunukasi,

c. memperoleh bantuan informasi waktu,
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d. sepanjang jalan dikawal ofisial maupun kendaraan,

e. berhenti di jalan,

f. penggantian anggota regu,

g. anggota regu terlepas, sehingga berkurang,

h. salah route perjalanan.

2. Pelanggaran yang dapat mengakibatkan pengurangan nilai, yaitu:

a. melakukan variasi barisan/mengulur waktu,

b. mendapat bantuan dari luar berupa makanan/minuman atau lainnya,

c. mengganggu peserta lainnya,

d. mengucapkan kata-kata kotor,

e. berpakaian kurang sopan,

f. nomor dadat tidak dipasang pada tempatnya,

g. anggota regu terlepas 3 meter atau lebih dari regunya,

h. menyalip/mendahului regu yang sedang menyalip/mendahului regu lain.

C. Kriteria Penilaian

1. Nilai ketepatan waktu : maksimal, 300.

2. Nilai keutuhan regu : maksimal, 100.

3. Nilai tata barisan : maksimal, 100.

Hasil Kejuaraan Lomba Gerak Jalan

Semua regu berhasil menyelesaikan lomba hingga memasuki garis finish.

Tetapi ada dua regu putri, yang anggotanya berkurang masing-masing satu orang

karena tidak mampu meneruskan lomba, sehingga perlu dibantu oleh tim medis

dengan diangkut mobil ambulance.
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Setelah diadakan penghitungan nilai berdasarkan criteria penilaian seperti

telah disebutkan, maka hasil kejuaraan lomba gerak jalan “Dalam Rangka Giling dan

Suling tahun 2006 PG PS Madukismo”

Kelompok: PUTRA

Juara No. Dada Nama Regu Nilai Akhir Keterangan

I 227 Bpk-2 Rogocolo 572

II 306 Kel. Tani Bambanglipuro 570

III 263 Kustimah 569

IV 258 Listrik Madukismo III 568

V 299 Gilingan 3 567

VI 310 Bergodo M-6206 566

Kelompok: PUTRI

Juara No. Dada Nama Regu Nilai Akhir Keterangan

I 109 Komunikasi Doremi 570

II 118 Polres Kulonprogo 570

III 108 PKK Rogocolo I 566

IV 120 Putri Kiniten 565

V 126 PKK Keloran 1 557

VI 136 UPN Veteran 554

Keterangan:

 Hadiah untuk kelompok Putra dan Putri sama, yaitu:

Hadiah Juara I : Rp 200.000,00 + Gula pasir (1 karung, 50 kg.)

Hadiah Juara II : Rp 150.000,00 + Gula pasir (1 karung, 50 kg.)
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Hadiah Juara III : Rp 100.000,00 + Gula pasir (1 karung, 50 kg.)

Hadiah Juara IV : Rp 75.000,00 + Gula pasir (1 karung, 50 kg.)

Hadiah Juara V : Rp 75.000,00 + Gula pasir (1 karung, 50 kg.)

Hadiah Juara VI : Rp 75.000,00 + Gula pasir (1 karung, 50 kg.)

 Ada hadiah khusus (berupa door prize besar) bagi regu yang tampil unik, lain

dari yang lain, yaitu:

1. Satu regu putra, yang mengenakan pakaian wayang, terdiri atas

Punokawan (4 orang: Semar, Gareng, Petruk, Bagong) dan Ksatria (2

orang: Arjuna, Gatotkaca).

2. Satu regu putra, yang terdiri anak-anak putra yang masih usia sekolah

dasar (anggota regu paling belakang baru kelas 3 SD), dan berhasil

mencapai finish, walaupun tampak kelelahan.

3. Satu regu putri, masih usia remaja, yang mengenakan pakaian yang

merupakan perpaduan pakaian tradisional Jawa dan modern, serta

mengenakan caping (penutup kepala dari anyaman bambu).

Penutup

Lomba gerak jalan beregu seperti yang dilakukan oleh PGPS Madukismo,

Yogyakarta perlu ditiru untuk dilakukan oleh instansi-instansi lain, karena memiliki

manfaat yang cukup besar. Khususnya dalam hal mengolahragakan masyarakat serta

mendekatkan/mengakrabkan instansi terkait dengan masyarakat sekitarnya.

------

Yogyakarta, 2 April 2006
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