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JOGJA, BERNAS -  Perhelatan Olimpiade Fisika
Internasional atau International Physics Olympiad 
t IPhO) ke-4S akan digelar di DIY pada 16-24 luliinen- 
datang.

Perlombaan dunia itu dipusatkan di Sportorium
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (LMY) Ring 
Road garat Yogyakarta dengan harapan akan dibuka 
langsung oleh Presiden Joko Widodo.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah
raga (Disdikpora) DIY. Kadarmanta Baskara Aji. me
nyatakan pemilihan sportorium UMY karena dinilai 
representatif untuk menampung 450 pelajar yang 
harus berada dalam satu ruang secara bersairiaan.

Pemda DIY sendiri mendukung penyelenggaraan 
tersebut dengan memberikan segala hal dan informasi 
yang dibutuhkan.

"Apa yang dibutuhkan teman di Jakarta akan kami 
siapkan," kata Aji, Rabu (7/6). . '

Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas 
Kemendikbud, Purwadi Sutanto, menjelaskan IPhO 
ke-48 akan diikuti 88 negara dengan jumiah sekitar 
450 pelajar SM A. Jumlah itu di luar pendamping yang 
diperkirakan total mencapai 1.000 orang yang akan 
hadir di Yogyakarta.

Oleh karena itu, pihaknya meminta dukun
gan Gubernur DIY dalam mensukseskan acara 
tersebut.

"Sayalapor samaNgarso Dalem (Gubernur DIY HB 
X), Minta dukungan kepada beliau agar penyeleng
garaan sukses, baik sebagai tuan rumah dan sebagai 
peserta berprestasi. Karena memang akan diseleng
garakan di Yogyakarta,” terangnya.

Terakhir kadi Indonesiamenjadi tuan ramah dalam 
ajang IPhO pada 2002. Ketika itu, pembukaan kom
petisi dilakukan oleh Presiden yang saat itu dijabat 
Megawati Soekamoputri.

Ia berharap Presiden Joko Widodo bisa membuka 
acaratersebut. Meski menjadi tuan ramah, lanjutnya, 
sesuai ketentuan, Indonesia tetap hanya dapat men
girimkan satu tim karena semua negara memiliki 
hak yang sama.

Saat ini tim dari Indonesia masih dalam tahap 
pembinaan. Dari 8 pelajar, akan diseleksi lagi menjadi 
empat pelajar untuk bersiang di lpho ke-48. Per
saingan IPhO ini diikuti para pelajar yang duduk di 
bangku kelas X dan XI dengan proses seleksi melalui 
olimpiade sains nasional. Di luar target perolehan 
medali, pihaknya juga menargetkan pelaksanaan 
IPhO berjalan lancar.

"Semua (negara) satu, tim haknya sama, tidak 
bisa lebih. Di luar itu kami minta tim bayangan tetapi 
tidak bisa.

Target kami sebagai penyelenggara, harus baik 
di mata dunia, lalu target prestasi Insya Allah anak 
dapat medali. Mudah-mudahan di emas,” terang
'dia. ' ' ' ::

Sedangkan Ketua IPhO ke-48 Kamsul Abraha 
mengatakan jadwal pelaksanaan berlangsung 
sembilan hari, namun para pelajar se-dunia itu akan 
bersaing selama dua hari. Sedangkan hari lainnya, 
digunakan untuk persiapan dari adaptasi peserta.

Pada hari pertama lomba soal praktik eksperimen 
selama lima jam, setelah sehari istirahat, dilanjutkan 
hari berikutnya dengan waktu selama lima jam

Menurutnya, dari nilai total tersebut kemudian 
ditentukan untuk dapat medali emas, perak atau 
perunggu.

"Yang dilombakan Fisika setingkat SMA, lomba 
sebenarnya hanya dua hari," tandas dia. (age)
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