
Taekwondo UMY Raih 18 Medali SUARAKEDU
YOGYAKARTA - Selain 

mampu menorehkan prestasi 
dalam bidang akademik, mahasis
wa Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta (UMY) juga mampu 
menorehkan prestasi di bidang 
nonakademik. Hal ini dibuktikan 
dengan diraihnya 18 medali Unit 
Kegiatan Mahasiswa Taekwondo 
di ajang End Year M aster 
Taekwondo Poomsae
Championship 2016 se-DIY.

Ketua UKM Taekwondo, Asep 
Maulana mengungkapkan ajang 
tersebut diselenggarakan oleh 
Pengurus Daerah (Pengda) 
Taekwondo Indonesia, Daerah 
Istimewa Yogyakarta. Peserta ting
kat umum dan tamu undangan dari 
Batam, Jawa Barat, dan lain-lain.

"Total peserta ada 450 orang 
dengan berbagai kategori dari umur 
dan seni poomsae lainnya. Selain 
UMY ada beberapa kampus yang 
juga ikut antara lain UGM, UNY, 
UAD, Instiper, UNISA,” ujar Asep' 
kemarin.

Mahasiswa Fakultas Agama 
Islam (FAI) tersebut mengungkap
kan persiapan yang dilakukan 
UKM Taekwondo dua bulan 
sebelum berlangsungnya lomba. 
Mereka membentuk training center 
untuk lebih menggiatkan para calon 
peserta dalam berlatih.
Borong Medali

Latihan bertambah intensif men
jelang lomba dan biasanya dilaksa
nakan pada malam hari menye
suaikan jadwal kuliah para peserta 
lomba.

Latihan keras tak sia-sia, tim
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TARGET JUARA: Tim Taekwondo UMY yang meraih banyak medali dalam Poomsae Championship 2016. Mereka menargetkan juara
umum tahun 2017 ini. (49)

berhasil meraih 18 medali, yakni 6 
medali emas, 4 medali perak, dan 8 
medali perunggu.

Meskipun sudah meraih banyak 
medali, Asep menyayangkan tim 
UKM Taekwondo UMY belum 
mampu meraih gelar juara umum

pada ajang tersebut. Gelar juara 
umum diraih mahasiswa dari 
Instiper Yogyakarta.

"Namun demikian kami optimis
tis ke depannya UKM Taekwondo 
UMY mampu meraih prestasi lain
nya. Kami berharap akan terus bisa

menorehkan prestasi dan bersaing beladiri yang digemari (i kampus ter-
di tingkat nasional hingga intema- sebut.
sional. Kami ingin terus mem- Banyak mahasiswa yang 
berikan prestasi-prestasi kepada mengikutinya dan berprestasi dalam 
kampus, bangsa dan negara,” tan- bidang itu. Tahun 2017, tim bertekad 
dasnya meraih juara umum dalam kejuaraan

Taekwondo merupakan olah raga yang sama di DI Y. (D 19-49)
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