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Bertempat di Lapangan Matawai pada tanggal 04 Desember 2012, Wakil Bupati Sumba Timur
dr. Matius Kitu, Sp.B secara resmi menutup Turnamen Sepakbola Antar Umat Beragama
Se-Sumba yang ke-12 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemuda GKS Payeti yang
berlangsung sejak 5 Nopember lalu. Turut hadir dalam acara penutupan tersebut Ketua BPMJ
GKS Payeti, Panitia Penyelenggara, Official, peserta turnamen dan tamu undangan lainnya
serta penonton yang menyaksikan pertandingan final dan penyerahan hadiah bagi para juara
turnamen.

Wakil Bupati Sumba Timur, dalam sambutannya mengatakan, Turnamen yang memuat tema
“Kami Beda Tapi Kami Rukun dan Damai”, menggambarkan kerukunan antar umat beragama
di Sumba Timur yang terjalin erat dan harmonis. Pertandingan ini mempunyai makna
pencapaian prestasi dan hiburan yang menciptakan rasa damai. Selain itu Wakil Bupati
mengapresiasi kegiatan ini sebab akan semakin mempererat hubungan dan kerjasama antar
umat beragama serta kedepannya beliau berharap keharmonisan ini dapat dipertahankan dan
ditingkatkan dalam ajang kegiatan lainnya. Lebih lanjut diuraikan oleh Wakil Bupati bahwa
keberhasilan turnamen ini tidak lepas dari; pertama, kecerdasan baik panitia penyelenggara,
wasit, peserta dan penonton dalam mengolah hati dan pikiran untuk mengedepankan
kebersamaan. Kedua, mental baik yang telah diperlihatkan oleh para pemain dan official, antara
lain mengakui prestasi dan keunggulan orang lain. Ketiga, sikap kerja sama dan tanggung
jawab yang tinggi dari penyelenggara kegiatan dengan motivasi untuk berbuat yang lebih baik.

Mewakili Komisi Pemuda GKS Payeti, Pdt. Yuliana Ata Ambu, S.Th.MMin, mengucapkan
selamat dan terimakasih kepada para pemenang dan semua pihak terkait yang turut
mensukseskan perlombaan tersebut sehingga dapat berjalan dengan baik tanpa kendala yang
berarti. Bagi yang belum juara, diharapkan agar pada pertandingan berikutnya dapat bermain
dengan sungguh–sungguh dan mempersiapkan diri dari sekarang.

Panitia dalam laporannya menjelaskan, tujuan turnamen ini adalah untuk mewujudkan dan
mengembangkan persaudaraan antar umat beragama di Sumba Timur, untuk memperkokoh
persatuan dan kesatuan serta menyalurkan hobi dan memberdayakan sepakbola dikalangan
pemuda umat beragama. Pertandingan sepakbola ini berlangsung selama 23 hari, dengan
produktivitas 90 gol yang tercipta selama turnamen. Keluar sebagai Juara pertama dalam
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turnamen tersebut adalah Remaja Mesjid AT-Taqwa Kamalaputi setelah difinal mengalahkan
Orang Muda Katolik Kambajawa dengan skor 2-0. Sedangakan juara tiga dan empat
masing–masing diraih oleh Remaja Mesjid Darussalam dan Pemuda GKS Payeti, yang
masing-masing memperoleh piala, piagam penghargaan dan uang pembinaan.
Demikian Siaran Pers Humas Setda Kabupaten Sumba Timur.
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