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K ota Y o g yakarta  Juara U m um
YOGYAKARTA -  Kota Yog
yakarta menorehkan hasil ge
milang pada gelaran Olim
piade Budaya Jawa (OBJ) 
2016. Pada kegiatan perdana 
yang digelar Majelis Pendidi
kan Dasar dan Menengah 
(Dikdasmen) Pimpinan Wila
yah Muhammadiyah (PWM) 
DIY, Kota Yogyakarta keluar 
sebagai juara umum.

Dari 10 cabang olahraga 
dan seni yang dilombakan pa
da OBJ edisi perdana ini, wakil 
Kota Yogyakarta berhasil me- 
ngamankan29medali. Dari29 
medali itu, 12 di antaranya 
adalah medali emas, 11 perak, 
dan sisanya medali enam pe
runggu.

Di antara peserta lain, Kota 
Yogyakarta memang mendo
minasi. PerolehanmedaliKota 
Yogyakarta pun terpaut luma- 
yaitjUuh dengan penghuni pe- 
ringkat kedua, yakni Kabupa- 
tenBantulyangberhasilmem- 
bawa pulang 20 medali. Dari 
jumlah itu, enam di antaranya 
medali emas, lima medali pe
rak, dan sembilan sisanya me
dali perunggu.

Kabupaten Sleman harus 
puas berasa di posisi tiga. 
Meski raihan medali emas Sle
man lebih banyak dari Kabu

paten Bantul, tapi total meda- 
linyalebihsedikit. Dimana Sle
man berhasil membawa pu
lang 19 medali dengan rincian 
tujuh medali emas, enam pe
rak, dan enam medali perung
gu. Di urutan empat, ada Ka
bupaten Gunungkidul yang 
berhasil memperoleh 18 me
dali dengan perincian medali 
emas, lima perak, dan delapan 
medali perunggu. Sementara 
Kulonprogo harus puas di 
posisi buncit karena hanya 
berhasil meraih delapan me
dali dengan rinciannya dua 
medali emas, lima perak, dan 
satu perunggu.

OBJ 2016 yang berlang- 
sungl9-22 Septembermelom- 
bakan empat cabang olahraga 
tradisional dan enam cabang 
seni terdiridari egrang, gobag 
sodor, gasingan, dan jempari- 
ngan. Kemudian eguritan, ma
capat, karawitan, cerdas cer
mat budaya Jawa, seni tari kla
sik, dan dagelan Mataram.

OBJ yang diikuti 500 
peserta dari tingkat SD/MI, 
SMP/MTs, dan SMA/MA/- 
SMK Muhammadiyah se-DIY, 
akan ditutup malam ini, Ju
mat (23/9), di Sportorium 
Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta (UMY). Penu

tupan juga akan diisi beragam 
penampilan khusus terutama 
dari peraih juara pertama seni 
budaya, seperti geguritan, ma
capat, tari klasik, dan dagelan 
Mataram.

Di luar itu juga akan dise
lenggarakan pagelaran wa
yang kulit dengan dalang Ki 
ParjayaS Sn. Pagelaran wayang 
kulityangdipiulaipukul 21.30 
WIB mengangkat lakon ‘Pat- 
ruk Dadi Ratu’ denganbintang 
tamu Sihono dan Sipei. Page
laran wayang kulit mengambil 
tempat di Plaza Bintang.

Ketua Lembaga Seni Bu
daya dan Olahraga (LSBO) 
PWM DIY Akhir Lusono S Sn, 
MM mengatakan, setelah me
nerima masukan dari berbagai 
pihak haknya akan mengomu
nikasikan masukan dengan 
PWM dan Majelis Dikdasmen 
selakupenyelenggaramenam- 
bah cabang lomba, baik olah
raga tradisional maupun seni 
budaya.

“Kami akan tambahkan an- 
taralain tulis gurit.tuliscerkak, 
tulis macapat, sesorah, do
ngeng, danlainnya. Nanti akan 
kami komunikasikan dengan 
PWM dan Dikdasmen selaku 
penyelenggara,” kata Akhir.
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