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UNPAK — Empat atlet dari Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Universitas Pakuan (Unpak) 

tampil apik di ajang Kejuaraan Tarung Derajat bertajuk "Dispora Cup III Kota Bogor yang 

digelar di GOR Indoor Pajajaran pada 25-26 Juni 2022. 

Keempat atlet dari UKM Keluarga Olahraga Tarung Derajat (Kodrat) ini berhasil membawa 

pulang empat medali. 

Sejumlah atlet berhasil memberikan prestasi di ajang itu untuk Kampus Unpak. Berikut nama 

atlet yang lolos menjadi juara: 

- Felix Wihelmus Magai - Juara 2 (kelas 55-60kg) 

- Yunus Isai Nahakleta - Juara 1 (kelas 70+) 

- Ziral Azhar Nawawi - Juara 1 (kelas 55-60kg) 

- Ristandi Latawan - Juara 3 (kelas 65,1-72kg) 

Menurut salah satu perwakilan atlet, Yunus Wihelmus Magai, hasil pertandingan tersebut 

merupakan kerja keras dan usaha mereka untuk membawa nama baik Unpak di ajang 

olahraga bergengsi ini.  



Yunus mengatakan, prestasi yang diraih keempat atlet ini, merupakan hasil kemampuan 

terbaik mereka selama latihan telah disalurkan menjadi sebuah prestasi yang cukup 

memuaskan, baik untuk para atlet, fakultas dan Kampus Unpak. 

Mereka berhasil membawa pulang empat medali dengan mengalahkan atlet-atlet lain yang 

berasal dari beberapa daerah di Jawa Barat, mulai dari Bogor, Cianjur, Sukabumi dan Depok.  

Selain itu, pertandingan tersebut adalah ajang pemanasan untuk mencari re-genarasi baru, 

khususnya untuk mahasiswa sebagai persiapan menuju Pekan Olahraga Mahasiswa Daerah 

(Pomda) Jawa Barat di tahun 2023. 

Yunus menyebut, kejuaraan yang telah dilalui sebagai pemicu dalam mencari re-generasi 

untuk pertandingan-pertandingan di tingkat provinsi maupun nasional mewakili Kota Bogor 

dan Universitas Pakuan. 

Para atlet ini mengaku berhasil mengontrol diri dan konsentrasi di arena pertandingan dalam 

melancarkan teknik tendagan dan pukulan kepada lawan.  

Yunus mengungkap bahwa saat pertandingan di arena memiliki ardenalin yang berbeda, tidak 

seperti saat mereka berlatih. Namun secara mental keempat atlet ini mengaku sangat siap 

dalam menjalankan pertandingan. 

Kemudian, Yunus berharap agar prestasi yang mereka ra ih bisa menjadi sebuah dorongan 

agar mendapat banyak dukungan dari Universitas Pakuan dalam hal sarana dan pra-sarana 

untuk berlatih. 

Sebab, Yunus menuturkan, mereka telah berusaha semaksimal mungkin memberikan yang 

terbaik, meski masih memiliki kekurangan fasilitas untuk menunjang kegiatan mereka.  

Selain pertandingan itu, Yunus berpesan kepada seluruh atlet agar tetap semangat, disiplin 

dan memperhatikan jam sesi latihan demi mengharumkan nama baik kampus.  

 


