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A. Analisis Situasi 

Dinas Dikpora DIY Provinsi DIY mendapat kehormatan untuk menjadi tuan 

rumah The 5
th

 Asean Primary School Sport Olympiad (APSSO) yang dihelat tanggal 

8 hingga 15 Oktober 2011. APSSO merupakan ajang bertemunya atlet-atlet sekolah 

dasar dari negara-negara anggota ASEAN. Cabang olahraga yang dipertandingkan 

dalam APSSO adalah atletik, bulutangkis, sepak bola, tenis meja, dan catur.  

APSSO 2011 diikuti oleh 6 negara ASEAN yakni Brunei Darussalam, Indonesia, 

Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand. Kegiatan APSSO 2011 telah secara resmi 

dibuka oleh Dirjen Dikdas Kemendiknas RI, Prof. Suyanto, Ph.D. pada tanggal 8 

Oktober 2011 di Hotel Inna Garuda Yogyakarta. 

Pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan di stadion Fakultas Ilmu Keolahragaan 

Universitas Negeri Yogyakarta (FIK UNY) pada cabang sepakbola dan atletik, di 

GOR Amongraga untuk cabang tenis meja dan bulutangkis, sedangkan untuk cabang 

catur di Hotel Saphir Yogyakarta. Dari berbagai cabang yang ada, pengabdi diberi 

tugas sebagai masseur pendamping dari tim Indonesia. Penanganan yang diberikan 

oleh pengabdi adalah penanganan cedera ringan dengan terapi masase. Terapi masase 

yang digunakan merupakan terapi masase untuk penanggulangan cedera ringan yang 

dibuat oleh pengabdi dengan sasaran penanganan yaitu pengembalian posisi sendi 

yang mengalami pergeseran atau tidak pada tempatnya akibat aktivitas olahraga baik 

saat latihan maupun bertanding 

B. Tujuan Pengabdian 

Kegiatan APSSO 5
th

 yang diselenggarakan di Yogyakarta memiliki tujuan 

sebagai berikut: 

1. Bagi pengabdi yaitu menambah pengalaman pengabdi sebagai masseur dalam 

menangani atlet yang cedera saat bertanding maupun pasca bertanding. 



2. Bagi lembaga yaitu direktorat jenderal pendidikan dasar dapat menyelenggarakan 

kegiatan tersebut sebagai salah satu upaya pembinaan atlet sejak dini dan menjaga 

hubungan internasional antar Negara Asia Tenggara. 

3. Bagi atlet mendapat penanganan secara tepat dan tepat yang merupakan tindakan 

rehabilitasi ketika mengalami cedera akibat aktivitas olahraga. 

C. Khalayak Sasaran 

Khalayak sasaran dalam kegiatan ini adalah atlet APSSO Yogyakarta yang 

mengikuti kegiatan APSSO 5
th

 di Yogyakarta. 

D. Peserta Kegiatan 

Peserta kegiatan adalah atlet APSSO yang terdiri dari lima cabang berasal dari 

negara yang ada di wilayah Asia Tenggara, yaitu atlet sepakbola, bulutangkis, atletik, 

tenis meja dan catur. 

E. Jadwal Kegiatan 

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal pada tanggal 8 hingga 15 Oktober 2011 

di Yogyakarta yang berpusat di Hotel Inna Garuda Yogyakarta. 

F. Hasil Kegiatan 

Berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan maka didapatkan hasil peringkat sesuai 

dengan perolehan medali bahwa Indonesia sebagai juara umum dari kegiatan APSSO 

5
th

 yang diselenggarakan di Yogyakarta . 

G. Kesimpulan  

Kesimpulan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini yaitu pengabdi 

memberikan kontribusi tenaga dan pikiran sebagai masseur dalam upaya penanganan 

cedera olahraga yang dialami oleh atlet Yogyakarta dalam kegitan APSSO 5
th

 di 

Yogyakarta. 


