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A. Analisis Situasi

Perbolavolian di kabupaten Bantul merupakan salah satu barometer

perbolavolian di Yogyakarta, dari tahun ke tahun semakin maju perbolavolian di

kabupaten Bantul. Hal ini di buktikan dengan banyaknya klub yang berdiri di

kabupaten Bantul, diantaranya: Baja 78, Samudra, Bima Putra, Pendowo, Raseko, Jib

Kids, Wisnu Putra, Rajawali, Pervock. Banyaknya klub yang berkembang di

kabupaten Bantul ini menampakkan bahwa olahraga bolavoli di kabupaten Bantul

cukup diminati. Olah karena banyaknya klub tersebut dan juga banyaknya kompetisi

yang digelar dalam rangka peningkatan prestasi dan unjuk performa atlet-atlet di klub

yang bernaung di bawah PBVSI kabupaten Bantul, maka pengurus PBVSI Bantul

perlu ambil bagian untuk mengatur secara benar regulasi klub dan juga kejuaraan

yang digelar agar berjalan dnegan baik dan sesuai dengan tujuan. Tugas pengabdi

dalam kepengurusan PBVSI kabupaten Bantul yaitu sebagai Ketua Bidang

Pertandingan, dimana tugasnya adalah bertanggungjawab atas seluruh kejuaraan yang

diselenggarakan di bawah ijin PBVSI kabupaten Bantul.

B. Tujuan Pengabdian

Dalam tugas menjadi pengurus PBVSI kabupaten Bantul ini, pengabdi memiliki

tujuan sebagai berikut:

1. Bagi Pengabdi: Menambah pengalaman pengabdi sebagai pengurus suatu

organisasi, dan juga menjadi penaggungjawab suatu kejuraan bolavoli.

2. Bagi Lembaga: Membawa nama lembaga baik Pengprop PBVSI Daerah Istimewa

Yogyakarta, maupun Fakultas Ilmu Keolahragaan UNY.

3. Bagi Masyarakat: Menyuguhkan kejuaraan bolavoli di kabupaten Bantul yang

bagus, dan tertib.
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C. Khalayak Sasaran

Khalayak sasaran dalam pengabdian ini adalah pengabdi mengabdikan diri

pada masyarakat khususnya masyarakat bolavoli di kabupaten Bantul. Dalam tugas

yang diamanahkan yaitu menyelenggarakan kejuaraan bolavoli dengan tertib dan

sukses.

D. Agenda Rutin Kejuaraan

Berikut beberapa kejuaraan rutin yang diselenggarakan oleh PBVSI kabupaten

Bantul, diantaranya:

1. Kejurkab antar klub Remaja se kabupaten Bantul

2. Kejurkab antar klub Junior se kabupaten Bantul

3. Kejurkab antar klub Senior se kabupaten Bantul

4. POPDA antar SD, SMP, dan SMA/SMK se kabupaten Bantul

E. Peserta Kejuaraan

Peserta dalam kejuaraan antar klub se kabupaten Bantul adalah 9 klub yang

bernaung di bawah PBVSI kabupaten Bantul, sedangkan peserta pekan olahraga

pelajar daerah biasanya diikuti oleh seluruh Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah

Pertama (SMP), dan juga Sekolah Menengah Atas (SMA) yang ada di kabupaten

Bantul.

F. Kesimpulan

Simpulan dari pengabdian pada masyarakat ini, bahwa pengabdi masih

berusaha sebaik mungkin menjalankan tugas sebagai ketua bidang pertandingan

PBVSI Bantul. Meskipun masih banyak kekurangan dalam tiap kali

penyelenggarakan pertandingan, seperti masih banyak kucurangan yang dilakukan

oleh klub-klub masalah keabsahan pemain, juga pelanggaran aturan-aturan dalam

permainan bolavoli, namun pengabdi berusaha belajar untuk sedikit demi sedikit
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untuk membenahi kekurangan-kekurangan tersebut sehingga tujuan dari

suksesnyapenyelanggaraan kejuaraan bolavoli bisa terwujud.


