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Integritas Dalam Olahraga
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Fakultas Ilmu Keolahragaan Univesitas Negeri Yogyakarta (FIK UNY) dan University of
Malaya (UM) Malaysia menyelenggarakan seminar bersama Ilmu keolahragaan tentang
Perkembangan Ilmu Keolahragaan Indonesia—Malaysia bertempat di Ruang Rapat Pimpinan
Gedung Pusat Layanan Akademik (GPLA), (3/11). Seminar bertujuan untuk mengatahui peta
keahlian dosen berbasis kompetensi mengajar, mengevaluasi pembinaan atlit, serta
memahami kepentingan integritas dalam manajemen olahraga dan rekreasi.

Siapkan Fisik dan Mental Sambut Tahun MEA
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Kalau Saudara mencermati berita di media masa akhir-akhir ini bahwa ke depan akan ada
moratorium selama 5 tahun ke depan, saya harapkan Saudara tidak usah berkecil hati. Selain
itu tahun 2015 adalah tahun MEA, saya harapkan Saudara-Saudara mempersiapkan diri
dengan sebaik-baiknya menghadapi tahun tersebut baik secara fisik maupun mental. Pada
tahun MEA, seluruh negara-negara ASEAN bebas dalam bidang apapun. Sehingga satu hal
yang harus Saudara persiapkan adalah komunikasi. Utamanya bahasa Internasional.
Bekalilah diri Saudara dengan Bahasa Internasional.

Kunjungan Tim Kesehatan UNJ ke FIK UNY
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Keberadaan poliklinik di kampus sangat diperlukan untuk mendukung aktifitas kampus.
Universitas Negeri Jakarta baru saja merintis Klinik Pratama untuk mendukung iklim belajar di
kampus. Dengan didukung 1 dokter speasialis, 2 dokter gigi, 2 dokter umum, 3 perawat dan
paramedis maka kami berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik, dan untuk itu
kami ingin mengetahui manajemen dan pengelolaan khususnya klinik terapi FIK UNY serta
unit layanan kesehatan di UNY.

Pilates Perbaiki Postur Tubuh
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Pilates merupakan salah satu gerakan dalam olahraga yang merupakan gabungan dari unsur
bela diri, unsur pembentukan tubuh, serta unsur yoga. Secara umum pilates bertujuan untuk
memperoleh kebugaran optimal baik secara fisik, psikis, maupun sosial. Secara umum,
pilates bertujuan untuk:1) memperbaiki postur tubuh baik itu di tempat-tempat tertentu,2)
memperbaiki postur tubuh yang kurang seimbang yang dikarenakan kebiasaan yang kurang
tepat baik itu saat berdiri, duduk maupun berjalan maupun aktivitas kita sehari-hari.

FIK UNY Tambah Satu Guru Besar
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Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta kembali menambah satu orang
Guru besar dalam bidang Ilmu Pendidikan Kepelatihan Fisik Olahraga pada Fakultas Ilmu
Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta. Adalah Prof. Dr. Tomoliyus, M.S dosen pada
Program Studi Pendidikan Kepelatihan Olahraga FIK UNY menyampaikan pidato pengukuhan
guru besar di hadapan rapat terbuka senat Universitas Negeri Yogyakarta (8/10) di ruang
sidang utama rektorat UNY.
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