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P r e s t a s i k u

Drum CropsC UMY Bawakan Syiar Islam
(Vv

BANTUL—Drum Corps Universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta (DC UMY) 
m enorehkan prestasi internasional 
dengan menjadi pemenang kedua 
dunia kategori marching show  pada 
kompetisi Thailand World Music 
Championship (TWMC) 2017.

TWMC merupakan kompetisi marching 
band internasional tahunan yang digelar 
sejak 2010. Perhelatan ini menjadi patokan 
bagi marching band dunia. Selain jenis 
lomba beragam, juri kompetisi ini dari 
berbagai negara serta berpengalaman 
dalam acara internasional.

TWMC kali ini diadakan pada 15-17 
Desember 2017 dan diikuti Indonesia, 
Thailand, Polandia, dan China. Drum 
Corps UMY membawakan tema The

Creation of Universe yang menceritakan 
tentang penciptaan alam semesta 
dibungkus dengan konsep pagelaran 
dengan perpaduan musik seni dan syiar 
di dalamnya. DC UMY pada saat Street 
parade membawakan lagu daerah dari 
Jawa Barat, Manuk Dadali.

“Pada kompetisi kali ini, DC UMY 
berangkat dengan 139 orang, yang terdiri 
dari 101 pemain, 11 pelatih dan 27 awak,” 
terang Ketua Lembaga Pengembangan 
Kemahasiswaan dan Alumni (LPKA) 
UMY, Gito dalam rilis yang diterima 
Harian Jogja, Selasa (19/12).

Awak DC UMY, Ayu Rahayu, mengaku 
dalam mempersiapkan kejuaraan tersebut, 
timnya ingin tetap menyampaikan syiar 
Islam seperti tema-tema sebelumnya dan

sebagai salah satu ciri khas mereka. 
“Kami melakukan persiapan dari bulan 
Januari hingga Desember, dengan tema 
The Creation of Universe ini. Drum Corps 
ingin tetap menyampaikan syiar seperti 
tema-tema kami sebelumnya,” jelas Ayu.

Pemain DC UMY, Siti Aulia Maharani, 
mengatakan kompetisi kali ini sangat 
menguras tenaga dan juga rasa berat yang 
dialami para pemain saat menghadapi 
tim lain dari berbagai negara.

“Karena itu kami dengan player 
yang lainnya merasa bangga dengan 
pencapaian yang kami dapatkan ini. 
Namun yang lebih membahagiakan lagi 
ketika kami mengingat latihan yang 
dilakukan bersama-sama,” ujarnya. 
(Mediani Dyah Natalia)
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