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B e rs a in g  d i IP h O
Y O G Y A K A R TA  -  Sekitar450 pelajar dari 88 

negara bersaing dalam perhelatan bergengsi 

Olimpiade Fisika Internasional atau Interna
tional PhysicsOlympiad(IPhO)Ke-48.

Perlombaan dihelat di Spor- 
torium Universitas Muham
madiyah Yogyakarta (UMY) 
pada i6-24Juli2017.

Direktur Pembinaan Sekolah 
Menengah Atas Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan 
(Kemendikbud) Purwadi Su- 
tanto mengatakan, DIY akan 
menjadi tuanrumahlPhO Ke-48. 
Ajang ini diikuti sekitar450 pe
lajar dari 88 negara. Jumlah itu di 
luar pendampingyang diperkira
kan total mencapai 1.000 orang 
yangakanhadirdiYogyakarta.

Dia meminta Gubernur DIY 
Sri Sultan Hamengku Buwono 
(HB) X mendukung event ber
gengsi ini. “Yogya menjadi tuan 
rumah, maka kami lapor sama 
NgarsoDalem (SriSultanHBX). 
Minta dukungan kepada beliau 
agar penyelenggaraan sukses, 
baik sebagai tuan rumah dan se
bagai peserta berprestasi,” kata 
dia di Kepatihan Yogyakarta ke
marin.

Purwadi mengatakan, In
donesia terakhir kali menjadi 
tuan rumah dalam ajang IPhO 
pada 2002. Saat itu pembu
kaan kompetisi dilakukan oleh

“Kamiberharap 
Presiden Joko Wi- 
dodobisamembuka 
acaratersebut.”

PURWADI SUTANTO
Direktur Pembinaan Sekolah 
M enengah Atas Kementerian  
Pendidikan dan Kebudayaan 
(Kemendikbud)

presiden yang dijabat Me
gawati Soekarnoputri. “Kami 
herharap Presiden Joko Wido- 
do bisa membuka acara terse
but,” kata dia.

Dia mengatakan, meski 
menjadi tuan rumah, sesuai 
ketentuan, Indonesia tetap 
hanya dapat mengirimkan sa
tu  tim karena semua negara 
memiliki hak yang sama. “Se
mua (negara) satu, tim haknya 
sama, tidak bisa lebih. Di luar 

' itu  kami m inta tim bayangan 
tetapi, tidak bisa. Target kami 
sebagai penyelenggara, harus 
baik di mata dunia, lalu target

prestasi. Insya Allah anak- 
anak dapat medali. Mudah- 
mudahan dapat emas,” jelas 
dia.

Saat ini tim dari Indonesia 
masih dalam tahap pembi
naan sebanyak delapan pela
jar. Mereka akan diseleksi lagi 
menjadi empat pelajar untuk 
bersiangdilPhO Ke-48. Persai
ngan IPhO ini diikuti para 
pelajar yang duduk di bangku 
kelas X dan XI dengan proses 
seleksi melalui olimpiade sains 
nasional.

Ketua IPhO Ke-48 Kamsul 
Abraha menambahkan, jadwal 
pelaksanaan berlangsung 
sembilan hari. Namun, para 
pelajar seduniaituakanbersaing 
selama duahari. Sedangkanhari 
lain digunakan untuk persiapan 
dan adaptasi peserta. “Yang 
dilombakan Fisika setingkat 
SMA. Lomba sebenarnya hanya 
dua hari,” ujar dia.

Kepala Disdikpora DIY Ka- 
darmanta Baskara Aji menya
takan, pemilihan Sportorium 
UMY karena dinilai represen
ta tif untuk menampung 450 
pelajar yang harus berada da
lam satu ruang secara ber
samaan. Pemda DIY mendu
kung event ini dengan mem
berikan segala hal dan infor- 
masiyang dibutuhkan.
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