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YURI LOMBA GERAK JALAN DALAM RANGKA 

GILING TEBU PG. MADUKISMO YOGYAKARTA 

 

A. Nama Kegiatan : 

Lomba Gerak Jalan Dalam Rangka Giling Tebu PG. Madukismo 

Yogyakarta. 

 

B. Dasar Kegiatan 

Salah satu cabang olahraga yang sekarang ini mulai 

banyak digemari adalah gerak jalan. Namun, dalam 

perkembangannya, para peserta lomba gerak jalan di Daerah 

Istimewa Yogyakarta dinilai lesu dan masih minim prestasi, 

sehingga perlu diadakan perlombaan gerak jalan baik dari segi 

prestasi maupun rekreasi yang berkesinambungan, teratur 

dan terprogram. Masih sedikitnya lomba sepeda merupakan 

kendala untuk pembinaan prestasi olahraga gerak jalan itu 

sendiri. Oleh karena itu, dibutuhkan sarana untuk 

menyalurkan dan mengembangkan potensi, minat dan bakat 

sehingga dipandang perlu mengadakan Lomba Gerak Jalan 

dengan harapan akan mempererat persdaudaraan antara 

pimpinan dan karyawan PG. Madukismo Yogyakarta dan 

masyarakat sekitar lingkungan pabrik. 

Berangkat dari pemikiran di atas, Pimpinan beserta 

Direksi Pabrik Gula Madukismo Yogyakarta mencoba 

mewadahi dengan mengadakan Lomba Gerak Jalan yang 

bekerja sama dengan Kantor Wilayah Departemen Pariwisata, 
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Seni dan Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta untuk 

menyelenggarkan kegiatan tersebut. 

Salah satu pilar utama untuk meraih suksesnya Perusahaan 

dalam mengimplementasikan fungsinya sehingga dapat 

memberikan manfaat pada masyarakat adalah adanya 

dukungan yang optimal dari masyarakat. Para agen 

pemasaran, yang telah tersebar di berbagai penjuru tanah air 

berupaya tetap menjaga hubungan yang harmonis dengan 

para konsumen. Harapannnya dengan kegiatan ini semoga 

lebih terjalinnya hubungan  antara PG. Madukismo Yogyakarta 

dengan masyarakat yang secara tidak langsung juga sebagai 

konsumen kebutuhan bahan baku khususnya gula yang 

dihasilkan oleh Pabrik gula Madukismo Yogyakarta. 

 Mengacu Surat Penugasan/Ijin nomor 

:361/K06.16/KP/2004, 3 (tiga) orang Dosen FIK UNY 

ditugaskan sebagai Yuri Lomba Gerak Jalan Dalam Rangka 

Giling Tebu PG. Madukismo Tahun 2004. Alasan pemilihan 

Yuri dari Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri 

Yogyakarta, karena sudah punya tenaga yang berpengalaman 

dalam hal ini sebagai Yuri khususnya olahraga gerak jalan dan 

sekaligus sudah berpengalaman baik ditingkat daerah maupun 

nasional. Ke-3 (tiga) orang Dosen tersebut adalah:  

1) Drs. Tamsir Riyadi 

NIP. 130204331 

Pembina Utama Muda, IV/c 

Unit kerja, FIK UNY 

2) Suharjana, M.Kes. 

NIP. 131764494 
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Pembina, IV/a 

Unit kerja, FIK UNY 

3) Agus S Suryobroto, M.Pd 

NIP. 131782839 

Penata Tingkat I, III/d 

Unit kerja, FIK UNY 

 

 

C. Tujuan Kegiatan : 

Perlombaan ini penting karena di samping untuk 

meningkatkan kebugaran juga untuk hiburan dan meraih 

prestasi, khususnya prestasi cabang olahraga gerak jalan.   

Selain itu untuk menambah wawasan dan tukar pengalaman 

antar instansi yang satu dengan instansi yang lain, sehingga 

nantinya bisa diterapkan dalam melakukan tugas-tugas pokok 

sehari-hari. 

Selain itu agar terjalin hubungan yang harmonis dalam 

hal ini Pabrik Gula Madukismo Yogyakarta dengan masyarakat 

baik sekitar pabrik ataupun di wilayah Yogyakarta yang secara 

tidak langsung bertindak sebagai konsumen gula yang 

dihasilkan oleh Pabrik Gula Madukismo Yogyakarta. 

 

D. Bentuk Kegiatan : 

Lomba Gerak jalan ini diikuti khusus karyawan  beserta 

keluarga PG. Madu Kismo juga dibuka untuk umum. Lomba 

Gerak jalan ini direncanakan dibagi menjadi 2 kelompok 

beregu yaitu Kelompok Putra dan kelompok putri  dimana 

setipa regu terdiri dari 10 (sepuluh) orang. 
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E. Tempat dan Waktu Kegiatan  

Lomba Gerak Jalan Dalam Rangka Giling Tebu PG. 

Madukismo Yogyakarta ini diselenggarakan Star mulai dari PG. 

Madukismo dan finish juga di PG. Madukismo Yogyakarta  

pada hari , tanggal 25 April 2004, pukul 06.00 WIB s.d. 

selesai. Acara ini juga dimeriahkan dengan kegiatan-kegiatan 

yang lain misalnya : pasar murah, pembagian door price, 

khitanan massal dan lain sebagainya. Hal ini emnunjukkan 

kepedulian pabrik terhadap masyarakat sekitar yang secara 

tidak langsung bertindak sebagai konsumen gula yang 

dihasilkan oleh Pabrik Gula Madukismo Yogyakarta. 

 

F. Ruang Lingkup Peserta 

Peserta Lomba “Lomba Gerak Jalan Dalam Rangka 

Giling Tebu  PG. Madukismo Yogyakarta” bekerja sama 

dengan Kanwil Departemen Pariwisata, Seni dan Budaya 

Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2004 memperebutkan 

Tropi Bergilir Kepala Kanwil Departemen Pariwisata, Seni dan 

Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta dan dari PG. Madukismo 

Yogyakarta adalah : 

- Peserta adalah umum, semua lapisan masyarakat  dari 

se-Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan usia minimal 7 

(tujuh)  tahun maksimal tidak terbatas. 

- Peserta harus terdaftar (mendaftarkan lebih dahulu) 

kepada Panitia Lomba Gerak Jalan di PG. Madukismo 

Yogyakarta atau di Kanwil Departemen Pariwisata, Seni 

dan Budaya Daerah Istimewa. 
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1. Peraturan perlombaan 

a. Tim harus hadir di lapangan 15 menit sebelum 

perlombaan dimulai, dan apabila lebih dari 15 menit 

terlambat, maka tim dinyatakan kalah Walk Out 

(W.O) . 

b. Peserta lomba gerak jalan adalah karyawan beserta 

keluarga dan juga dibuka untuk umum. 

c. Setiap kelompok atau tim terdiri dari 10 orang. 

d. Penilaian dari juri meliputi kekompakan, ketertiban, 

seragam atau kostum dan ketepatan. 

2. Hasil kegiatan 

Perlombaan gerak jalan  dalam rangka giling tebu Pabrik 

Gula Madukismo Yogyakarta berlangsung sangat 

menarik, lancar dan dalam situasi hujan. Meskipun hujan 

semua peserta mengikuti perlombaan dari awal sampai 

akhir. Ini menunjukkan antusias peserta terhadap 

kegiatan lomba gerak jalan ini. Harapan dari peserta, 

semoga kegiatan ini dilaksanakan setiap tahun yang 

diagendakan oleh PG. Madukismo Yogyakarta. Adapun 

hasil dari perlombaan adalah sebagai berikut : 

Sebagai Juara I dari Kelompok Putra adalah Tim 

Sonosewu Yogyakarta, Juara II dari Dinas Pendidikan 

DIY, Juara III dari Sewon Bantul, sedang dari kelompok 

putri  Juara I dari Tim Tejo Kusuma Yogyakarta, Juara II 

dari PG. Madukismo sendiri, dan Juara III dari Tim 

Rajawali Yogyakarta. Perlombaan mulai pukul 06.00 WIB 

dan berakhir pukul 11.00 WIB karena dalam kegiatan ini 

juga diisi hiburan juga diisi dengan kegiatan yang 
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bersifat sosial seperti pembagian gula pasir kepada 

masyarakat sekitar PG. Madukismo dan para peserta 

lomba gerak jalan. Dibandingkan dengan tahun kemarin, 

kegiatan untuk tahun ini berjalan lebih lancar, meriah 

dan sukses. Hal ini bisa dilihat dari jumlah peserta yang 

semakin meningkat dibandingkan dengan tahun 

kemarin, jumlah penonton yang banyak dan ramai sekali 

menyaksikan kegiatan tersebut. 


