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►  OLIMPIADE INTERNASIONAL .

450 Siswa dari 88 Negara Bersaing di Jogja
DANUREJAN—DIY akan m enjadi 

tu an  rum ah perhelatan  bergengsi 
O lim piade Fisika Internasional atau  
International Physics Olympiad (Ipho) 
yang ke-48. Perlom baan yang diikuti 
pelajar setingkat SMA dari 88 negara itu 
akan dihelat di Sportorium Universitas 
M uham m adiyah Yogyakarta (UMY) 
pada 16-24 Ju li 2017. J  

Direktur Pembinaan Sekolah Menengah 
Atas Kem endikbud Purw adi Sutanto 
m enjelaskan, Ipho ke-48 akan diikuti 
88 negara dengan jum lah sekitar 
450 pelajar SMA. Jum lah  itu  di luar 
pendam ping yang diperkirakan total 
mencapai 1.000 orang yang akan hadir 
d i Jogja. O leh karena itu , pihaknya 
m em inta dukungan G ubernur DIY 
dalam  m ensukseskan acara tersebut. 
“K arena akan  diselenggarakan 
di Jogja, saya lapor sam a Ngarso 
Dalem  [G ubernur DIY Sri Sultan HB 
X]. M inta dukungan kepada beliau 
agar penyelenggaraan sukses, baik

sebagai tu an  rum ah dan sebagai 
peserta berprestasi,” katanya di 
kom pleks K epatihan, Rabu (7 /6).

Ia m enam bahkan, terakhir kali 
Indonesia m enjadi tuan rum ah dalam 
ajang Ipho pada 2002 silam. Ketika itu, 
pem bukaan kompetisi dilakukan oleh 

, Presiden yang saat itu dijabat Megawati 
Soekam oputri. Ia berharap Presiden 
Joko W idodo bisa m em buka acara 
tersebut. M eski m enjadi tuan rum ah, 
lanjutnya, sesuai ketentuan, Indonesia 
tetap hanya dapat m engirim kan satu 
tim  karena sem ua negara m em iliki 
h ak  yang sam a.

Saat in i, tim  dari Indonesia m asih 
dalam  tahap pem binaan sebanyak 
delapan pelajar. Mereka akan diseleksi 
lagi m enjadi em pat pelajar u n tuk  
bersaing di Ipho ke48. Persaingan IPhO 
in i d iikuti para pelajar yang duduk 
di bangku kelas X dan XI dengan 
proses seleksi m elalui olimpiade sains 
nasional. Di lu ar target perolehan

m edali, pihaknya juga m enargetkan 
pelaksanaan IPhO berjalan  lancar.

“Sem ua [negara] satu, tim  haknya 
sam a, tidak  b isa lebih. Di lu ar itu  
kam i m inta tim  bayangan tetapi, 
tidak  bisa.

Target kam i sebagai penyelenggara, 
harus baik di m ata dunia, lalu  target 
prestasi, Insyaallah anak dapat medali. 
M udah-m udahan di em as,” ucapnya.

Kepala Disdikpora DIY Kadarmanta 
Baskara A ji m enyatakan, pem ilihan 
sportorium  UMY karena dinilai 
representatif untuk m enam pung 450 
pelajar yang harus berada dalam  
satu ruang secara bersam aan. Pemda 
DIY, kata dia, posisinya m endukung 
dengan m em berikan segala h al dan 
inform asi yang dibutuhkan. “Kami 
m endukung apa yang dibutuhkan 
tem an di Jakarta yang di daerah akan 
mempersiapkan, misal soal informasi, 
UMY itu lokasinya dimana dan lainnya,” 
kata Baskara Aji. (Sunartono)


