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^  ►  OLIMPIADE FISIKA INTERNASIONAL

Bimbingan orang tua ooIHUM

Menunggu 5 Jam, Ujian Ditunda

Harian Jogja/Sunartono

Ratusan peserta keluar dari area ruangan perlombaan 
dalam ajang IPHO 2017 di Sportorium UMY, Selasa (18/7). Mereka 
meninggalkan venue perlombaan karena adanya penundaan.

BANTU L-Perhelatan 
Olimpiade Fisika 

Internasional atau 
International Physics 
Olimpiad (IPHO) 2017 
yang digelar di Jogja 

tak luput dari kendala.
Ratusan peserta 

menunggu sekitar lima 
jam, namun panitia 
terpaksa menunda 

pada pelaksanaan hari 
pertama karena soal 

ujian belum siap.

Sunartono
sunartono@harianjogja.com

Peserta dari 86 negara pun 
meninggalkan venue kompetisi 
Sportorium UMY, Jalan Lingkar 
Barat Tamantirto, Kasihan, Bantul 
setelah m endapat penjelasan 
penundaan, Selasa (18/7).

Pelaksanaan perlombaan ini 
sejatinya dimulai pukul 08.00 
WIB. Namun panitia tak kunjung 
memulai, hingga makan siang 
tiba sekitar pukul 12.00 WIB 
pun pelaksanaan belum dimulai. 
Pantauan Harian Jogja, sejumlah
k r 'ln m n n U  n p s p r ta  H ari h p r h a a a i

k Ratusan peserta 
dari berbagai negara 
keluar dari venue 
perlombaan menuju 
bus untuk kembali ke 
hotel.

i  Penundaan 
dikarenakan soal 
belum siap.

negara memilih bermain kartu 
remi di lobi sportorium UMY, 
beberapa di antara mereka ada 
yang tidur lesehan di lantai.

Saat itu para juri sejatinya telah 
bersiap di panggung sportorium. 
Perangkat lomba, seperti kursi 
dan meja yang dilengkapi dengan 
bilik pun telah terpasang. Sekitar 
pukul 13.00 WIB, peserta diimbau 
masuk ke mangan melalui pemandu 
masing-masing. Bukannya dimulai, 
namun panitia menginformasikan 
bahkan pelaksanaan ditunda pada 
Rabu (19/7). Ratusan peserta 
dari berbagai negara itu pun 
keluar dari venue menuju bus 
untuk kembali ke hotel.

"Ditunda, tetapi hanya disam
paikan kendala teknis saja. Saya 
sebenarnya ingin tahu alasan 
pastinya (penyebab ditunda] apa," 
ungkap Tamar Som dan Adrian 
Rutchman, peserta asal Negara
Qtx;ico lrotilra Iroliior /lari ironno

IPHO 2017 Sportorium UMY, 
Selasa (18/7).

Ia m enam bahkan, awalnya 
sesuai jadwal masuk pukul 08.00 
WIB, kemudian diminta keluar 
karena akan dimulai pukul 10.00 
WIB. Tetapi saat itu ditunda lagi 
mulainya jam 11 bahkan hingga 
pukul 12.00 WIB. Ketika kembali 
disuruh masuk, pengumuman 
penundaan pun diterima sehingga 
akan dilanjutkan pada Rabu

W1Y
Peserta asal Nigeria Mitchell 

Chukwuebuka mengatakan tidak 
mempermasalahkan penundaan
itll "Ifami Koenl/ fViari iriil rmoih

bisa mengikuti lagi," ujar dia.
Juri IPHO 2017 Pekik Nurwantoro 

mengakui pelaksanaan diundur 
dan akan dilaksanakan pada 
Rabu (19/7). Namun pihaknya 
tidak mengetahui secara pasti 
penyebabnya. "Ya, m em ang 
diundur, ada kendala teknis, 
detailnya bukan kapasitas saya, 
karena saya juri," ungkap pria 
yang juga Dosen FMIPA UGM 
ini saat ditemui di dalam area 
Sportorium UMY.

Saat dimintai konfirmasi terkait 
dengan penundaan itu, Kepala 
Sub Direktorat Peserta Didik
D iro l/tn n l D ornKim in C1VA A Hifinn

Dikdasmen Kemendikbud-Suharlan 
m engatakan, penundaan  itu 
disebabkan oleh soal dari olimpiade 
tersebut. Pada Senin (17/7) malam 
sudah dilakukan pembahasan 
soal dengan melibatkan seluruh 
negara yang terjadi perdebatan 
hingga sampai Selasa (18/7) 
pukul 05.00 WIB pagi. Setelah 
itu soal harus digandakan sesuai 
jum lah peserta. Soal tersebut 
secara detail berkaitan dengan 
ujian eksperimen dan teori.

"Memang pembahasan soal itu 
sampai jam lima pagi tadi, jadi 
memang terjadi perdebatan soal. 
Kan soal itu dibahas disetujui semua 
negara, jadi ya pembahasannya sampai 
jam lima pagi. Disamping itu soal 
harus digandakan. Penggandaan 
cukup banyak dalam waktu sekian 
itu butuh waktu," ungkapnya 
melalui sambungan telepon.

Suharlan menegaskan, penundaan 
itu merupakan hal yang wajar 
dalam setiap olimpiade. Karena 
harus ada kesepakatan terkait 
soal yang akan diujikan. "Biasa 
sebenarnya. Pem bahasannya 
sampai jam 5 pagi, butuh waktu 
untuk. Dan itu hal semacam ini 
biasa. Kuncinya hanya ujian 
eksperimen dan teori. Sedangkan 
yang lain masalah, tambahan 
kegiatan [tour] itu lain-lain,"
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