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Pengantar dari Ketua Himpunan Optika Indonesia 
 
Anggota HOI yang budiman, 

Kembali kita bertemu dalam edisi Buletin HOI kali ini. 

Tersaji di edisi ini beberapa berita, seperti berita Pemilu HOI 2017, 
kegiatan ISMOA 2017 yang dadakan di Bogor, Kegiatan ISPhOA 2016 
di Bali, serta berita mengenai WATS di Serpong, selain berita mengenai 
berbagai aktivitas anggota. 

Tahun 2017 ini HOI kembali melaksanakan kongres yang diisi dengan 
peresmian hasil pemilu dan serah terima jabatan dari Badan Pengurus 
Pusat (BPP) HOI perioda 2015 – 2017 ke BPP HOI perioda 2017 – 2019. 

Kerjasama HOI dengan OSA kembali diperbaharui yang memungkinkan 
anggota HOI untuk mengikuti kegiatan OSA dengan biaya seperti 
anggota OSA, demikian pula sebaliknya. 

Pada edisi ini disajikan juga sharing hasil penelitian anggota dalam 
bentuk ringkasan makalah hasil riset anggota. Serta tidak ketinggalan 
berita mengenai peralatan terkait Optik dan Fotonik terbaru yang dimiliki 
oleh LIPI dan lowongan posisi Kaprodi baru di Ukrida, Jakarta. 

Lewat kepengurusan yang baru, diharapan HOI akan semakin berkibar 
dalam mewadahi para pelaku riset di bidang optik dan fotonik di tanah 
air. Dalam waktu dekat, pembentukan divisi-divisi yang fokus pada topik 
riset tertentu akan segera diakomodasi, sehingga ke depannya para 
anggota dapat lebih terfasilitasi keanggotaannya secara lebih spesifik. 

Kami secara khusus menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ketua 
HOI periode 2015-2017, sdr. Henri P. Uranus, yang telah dengan baik 
menjalankan kepengurusan himpunan ini. 

 
 
Husin Alatas 
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1. PEMILU & KONGRES HOI 2017 

Sesuai dengan amanat AD/ART Himpunan Optika 

Indonesia, terhitung mulai Februari 2017, telah dilakukan 

kembali kegiatan pemilihan umum bagi posisi Wakil 

Ketua BPP-HOI untuk periode 2017-2019. Berdasarkan 

mekanisme suksesi kepemimpinan himpunan, Wakil 

Ketua terpilih akan secara otomatis menjadi Ketua BPP 

untuk periode selanjutnya, 2019-2021. 

Pada pemilu yang diadakan oleh Majelis HOI tersebut, 

telah ditunjuk sdr. Azrul Azwar (32014200062) sebagai 

ketua panitia pemilihan dan sdr. Putu Eka Pramudhita 

(32012000039) sebagai sekretaris. Pemilihan yang 

dilakukan secara online menggunakan aplikasi ballotbin 

telah menetapkan Wakil Ketua yang baru sdr. Rahmat 

Hidayat (22010120006).  

Hasil dari pemilu tersebut kemudian diumumkan dan 

disahkan dalam Kongres HOI yang diadakan pada 

tanggal 9 Agustus 2017 di Institut Pertanian Bogor, 

bersamaan dengan penyelenggaraan 11th ISMOA 2017. 

Dalam penyelenggaraan kongres telah dibacakan 

laporan pertanggung jawaban BPP HOI Periode 2015-

2017 telah diterima secara aklamasi. Selain itu, hasil 

voting pemilu HOI telah diterima oleh Majelis HOI dan 

digunakan dalam penyusunan BPP HOI dan Majelis HOI 

2017-2019 dalam Konggres tersebut. Berdasarkan hal 

tersebut, maka telah ditetapkan susunan BPP HOI dan 

Majelis HOI 2017-2019. Berikut adalah komposisi 

kepengurusan baru BPP dan Majelis HOI periode 2017-

2019: 

Ketua: Husin Alatas 

Wakil Ketua Terpilih: Rahmat Hidayat 

Sekretaris Eksekutif: Isnaeni 

Bendahara: Koo Hendrik Kurniawan 

 

Majelis HOI 2017-2019: 

a. Alexander Iskandar (Ketua Majelis) 

b. Tjia May On (Anggota Majelis Terpilih) 

c. Fitrilawati (Anggota Majelis Terpilih) 

d. Henri P. Uranus (Ketua BPP periode sebelumnya) 

e. Husin Alatas (Ketua BPP 2017 – 2019) 

f. Rahmat Hidayat (Wakil Ketua Terpilih BPP 2017 – 

2019) 

g. Isnaeni (Sekretaris Eksekutif BPP 2017-2019) 

h. Koo Hendrik Kurniawan (Bendahara BPP 2017-2019) 

Dalam Konggres HOI tersebut juga telah dicatat 

beberapa masukan diantaranya rencana penambahan 

struktur fungsional dalam BPP HOI 2017-2019 untuk 

meningkatkan aktivitas dan peran HOI dalam 

kepengurusan yang baru ini. Penambahan struktur 

fungsional tersebut akan diumumkan kemudian oleh 

Ketua BPP 2015-2017 dalam waktu dekat. 

 

Majelis HOI 2015-2017, melalui ketuanya sdr. Rahmat 

Hidayat, mengucapkan selamat kepada Majelis HOI dan 

BPP HOI 2017-2019. Dalam kesempatan itu juga, 

Majelis HOI 2015-2017 mengucapkan terimakasih yang 

sebesar-besarnya atas partisipasi aktif dari anggota HOI 

dan memohon maaf atas kekurangan-kekurangan yang 

masih ada.  

2. BERITA KEGIATAN ILMIAH & KONFERENSI 

 

2nd International Seminar on Photonics, Optics and 

its Applications (ISPhOA) 2016 

 

2nd Internartinal Seminar on Photonics Optics and Its 

Applications (ISPHOA) 2016 telah berhasil dilaksanakan 

oleh ITS di Legian Bali pada tanggal 24-25 Agustus 2016 

yang lalu. Acara ini terselenggara dengan baik atas 

dukungan beberapa asosiasi, yaitu: Himpunan Optika 

Indonesia (HOI), OSA Indonesia Section, SPIE – ITS 

Student Chapter, OSA – ITS Student Chapter, Optics 

and Photonics of Singapore Society (OPSS), 

International Centre for Theoretical Physics (ICTP), 

International Commission for Optics (ICO), European 

Optical Society (EOS). 

 

Beberapa topik  yang disampaikan oleh pembicara 

undangan antara lain Self-Mixing Interferometry untuk 

teknik baru pengukuran fisis dan biologi oleh Silvao 

Donati (Univ. Pavia), tantangan dalam bio-fotonik dalam 

penggunaan optical coherence tomography oleh David 

D. Sampson (Univ. Western Australia), dan Spektroskopi 

molekuler oleh Benjamin Dietzek (Univ. Jena). 

Pembicara tamu lainnya juga menyampaikan materi 

yang menarik, yaitu: Toyohiko Yatagai (mantan Presiden 

SPIE, Utsunomiyo Univ.), Sulaiman W. Harun (Univ. 
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Malaya), Anand K. Asundi (NTUS), Somsak Panyekow 

(Chulalongkorn Univ.), dan Mohammad Al. Amri 

(KACST). Kegiatan ini dihadiri oleh peserta dari 13 

negara, dengan jumlah total presentasi oral dan poster 

sebanyak 77 buah. Makalah-makalah yang 

dipresentasikan dapat dibaca di SPIE Proceeding Vol. 

10150. 

 

 
Foto bersama peserta ISPhOA 2016 

 

Pada kegiatan ini, telah dilaksanakan pula pertemuan 

asosiasi optik/fotonik pada tingkatan ASEAN yaitu 

ASEAN Commission for Optics and Photonics (ACOP) 

yang diselenggarakan pada tanggal 23 Agustus 2016. 

Pertemuan ini dihadiri delegasi dari Indonesia, Malaysia, 

Singapura dan Thailand, dengan harapan peningkatan 

kerjasama di bidang optik/fotonik di tingkatan ASEAN. 

Penyelenggara juga membangun kerjasama dengan 

peserta ISPhOA 2016 untuk penyelenggaraan 

kerjasama penelitian/pendidikan.  

 

Pada ISPhOA 2016, panitia memberikan penghargaan 
untuk presentasi terbaik oral: yaitu: Juara 1, 
Nufiqurrakhmah (Laser-Induced Breakdown 
Spectroscopy (LIBS) for spectral characterization of 
regular coffee bean and luwak coffee bean), dan Juara 
II: Eka Nurfani (Electrical properties of ZnO-based 
photodetector prepared by room temperature DC 
unbalanced magnetron sputtering). Sedangkan 
presentasi terbaik poster:  Juara I: Hazli Rafis Abdul 
Rahim (Improved optical side coupling efficiency by 
spiral patterned zinc oxide nanorod coatings on large 
core plastic optical fiber), dan Juara II: Evan Hutomo Eka 
Putranto (Low-cost chlorophyll meter (LCCM): portable 
measuring device for leaf chlorophyll). 
 

Sebagai bentuk keberlanjutan konferensi ini, 

penyelenggara akan mengadakan kembali 3rd ISPhOA 

2018 pada tanggal 1-2 Agustus 2018 di Surabaya. 

National Workshop on Advance Techniques of 

Spectroscopy (WATS) 2017 

Perkembangan riset bidang optik dan fotonika tidak bisa 

dilepaskan dari teknik pengujian yang mumpuni yang 

dapat mengunggapkan fenomena-fenomena optik yang 

ada di alam. Pusat Penelitian Fisika LIPI berkerjasama 

dengan OSA Indonesia Section dan SPIE Student 

Chapter menyelenggarakan National Workshop on 

Advanced Techniques in Spectroscopy. Kegiatan ini 

diselenggarakan di Pusat Penelitian Fisika LIPI, 

Tangerang Selatan pada tanggal 24-25 Agustus 2017. 

Peserta yang hadir dalam kegiatan workshop ini berasal 

dari berbagai universitas dan lembaga penelitian yang 

ada di Indonesia. Dalam kegiatan yang berlangsung dua 

hari ini, dipaparkan tentang dua teknik pengujian yang 

mumpuni yaitu Laser-Induced Breakdown Spectroskopi 

(LIBS) dan TeraHertz Spektroskopi (THz Spectroscopy).  

 

Kegiatan workshop dimulai dengan menghadirkan dua 

pembicara berkaliber dunia yang ahli dalam bidangnya 

masing-masing. Pembicara pertama adalah Prof. Ingrid 

Wilke dari Department of Physics, Applied Physics & 

Astronomy Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, 

Amerika Serikat yang memberikan paparan mendalam 

tentang teori THz Spectroscopy dan aplikasinya dengan 

judul pemaparan Broadband Terahertz Wave 

Spectroscopy and Its Application. Pembicara kedua 

adalah Dr. M. Sabsabi dari National Research Council 

Canada yang memaparkan secara mendalam tentang 

LIBS dan aplikasinya dengan judul pemaparan A Look at 

LIBS: Challenges and Opportunities. Acara ini keketuai 

oleh Dr. rer. Nat Aulia Nasution (ITS). Acara ini didukung 

oleh PT. Serviam Abadimurni dan Himpunan Optika 

Indonesia. 

 

 
Foto bersama peserta WATS2017 

 



 

 
 

 
 

BULETIN HOI (ISSN 2407-683X) 
Vol. 6, no. 1, Maret 2018 

 

 

4 
 

Kegiatan workshop dilanjukan dengan eksperiment 

laboratorium yang terdiri dari Lab tour dan preparasi 

sampel LIBS serta Eksperimen LIBS. 

 

International Symposium on Modern Optics and its 

Applications (ISMOA) 2017 

 

Kegiatan International Symposium on Modern Optics 

and its Applications (ISMOA) ke-11 tahun 2017 telah 

diselenggarakan kembali. Kali ini, ISMOA 2017 diadakan 

atas kerjasama HOI dengan Departemen Fisika, FMIPA 

Institut Pertanian Bogor pada tanggal 7-9 Agustus 2017. 

Kegiatan mengambil tempat di Kampus IPB 

Baranangsiang untuk tutorial dan IPB International 

Convention Center untuk symposium. 

 

Seperti halnya penyelenggaraan terdahulu, ISMOA 2017 

juga berhasil menghadirkan pembicara-pembicara 

undangan kelas dunia sebagai berikut: 

 

1. Sulaiman Wadi HARUN (University of Malaya, 
Malaysia)  

2. Carsten ROCKSTHUL (Karlsruhe Institute of 
Technology, Germany)  

3. Kurt HINGERL (Johannes Kepler University, Linz, 
Austria)  

4. Yong-Hee LEE (Korea Institute for Advanced 
Study, Korea)  

5. Clark G. LI (University of Sydney, Australia)  

6. David SAMPSON (University of Western Australia, 
Australia) 

7. Kaoru TAMADA (University of Kyushu, Japan)  

8. Jasper KNOESTER (Univerity of Groningen, 
Netherlands) 

9. Andrivo RUSYDI (National University of Singapore, 
Singapore) 

10. Azizur RAHMAN (City University of London, United 
Kingdom) 

 

Kegiatan tutorial yang dibuka oleh Wakil Dekan I, 
FMIPA-IPB dan diadakan di ruang kelas bersejarah milik 
IPB di kampus Baranangsiang, menghadirkan empat 
orang pembicara: Kurt Hingerl, David Sampson, Kaoru 
Tamada dan Henri Uranus. 

 

 

Tutorial oleh Kurt Hingerl 

 

Tutorial diikuti oleh 68 orang peserta yang sebagian 
merupakan peserta simposium dan juga para 
mahasiswa dari Institut Pertanian Bogor. Gambar di atas 
menunjukkan Kurt Hingerl sedang memberikan materi 
tutorialnya mengenai “coherence, decoherence and 
partial Polarization”. 

 

 

Pembukaan oleh Sekretaris Institut Dr. Ibnul Qayyim 

 

 

Sambutan oleh ketua panitia ISMOA 2017, Husin 
Alatas 
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Salah seorang pembicara C. Rocksthul 

 

 

Foto bersama sebagian peserta dan para pembicara 
undangan 

 

Ada peristiwa yang menarik pada saat acara 
berlangsung, dimana salah seorang pendiri HOI, 
Alexander A. Iskandar merayakan ulang tahunnya yang 
bertepatan dengan 8 Agustus 2017. Atas inisiatif 
mahasiswa-mahasiswa beliau telah pula diadakan acara 
kecil perayaan ulang tahun pada saat makan malam. 
Gambar di bawah diambil saat peniupan lilin di atas kue 
yang telah dipersiapkan oleh para mahasiswa, sebagai 
ungkapan rasa terima kasih mereka kepada Pak Alex, 
begitu mereka memanggilnya. 

 

 
 

3. BERITA ORGANISASI DAN ANGGOTA 

 

Berita menggembirakan kali ini dating dari Kampus IPB 

Darmaga, Bogor. Salah seorang anggota sekaligus 

pendiri HOI yang saat ini menjabat sebagai Ketua HOI 

periode 2017-2019: Husin Alatas, telah resmi diangkat 

menjadi Guru Besar Tetap Bidang Fisika pada 

Departemen Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam, Institut Pertanian Bogor. 

Berdasarkan SK Menristekdikti, sdr. Husin Alatas resmi 

menjabat jabatan akademik tersebut semenjak tanggal 1 

Agustus 2017. 

 

HOI mengucapkan selamat atas pengangkatan tersebut 

dan berharap agar dapat menjadi inspirasi bagi anggota 

lainnya untuk lebih serius dalam meniti karir di intansi 

masing-masing. 

 

4.  BERITA LAINNYA 

Fasilitas Riset di Pusat Penelitian Fisika LIPI 
 

A. Focused-Ion Beam 

Beberapa waktu lalu National Physical 
Laboratory  (NPL) di Inggris merilis kartu natal terkecil di 
dunia. Kartu tersebut berukuran 15x20 mikron, lebih 
kecil dari pada ukuran rambut manusia seukuran 50-80 
mikron (1 mikro = 1/1.000.000m). Tidak mau kalah, 
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melalui 
Pusat Penelitian (Puslit) Fisika di Laboratorium Focused 
Ion Beam (FIB) menciptakan dan merilis Kartu Ucapan 
Tahun Baru 2018 yang memiliki ukuran panjang yang 
tidak jauh berbeda, hanya berukuran 25 mikrometer atau 
sebesar virus polio yang merupakan jenis virus dengan 
ukuran terkecil.  
Pembuatan Kartu Ucapan Tahun Baru oleh Tim Peneliti 

Laboratorium FIB Puslit Fisika LIPI ini menandai 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dicapai 

para peneliti anak bangsa. Pembuatan kartu ucapan ini 

menggunakan metode proses ukiran (engraving) di atas 

material wafer silikon dengan memanfaatkan energi 

yang dihasilkan dari tembakan ion galium yang 

difokuskan. Alat yang digunakan yaitu Dual- Beam FIB. 

Saat ini, teknologi Dual-Beam FIB yang dimiliki Puslit 

Fisika LIPI menjadi satu-satunya yang ada di Indonesia. 

  

"Kami bertekad untuk terus berkontribusi dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan. Ini adalah salah satu 

itikad kami para peneliti untuk memperkenalkan 
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teknologi terbaru yang Indonesia miliki kepada 

masyarakat luas,” ungkap Dr. Eni Sugiarti, Peneliti dan 

pakar karakterisasi nano material Puslit Fisika LIPI. 

Kepala Puslit Fisika LIPI, Dr. Rike Yudianti juga 

menyatakan, fasilitas Dual-Beam FIB ini terbuka untuk 

masyarakat luas. "Semua kalangan boleh 

memanfaatkannya. Kita bisa riset bersama nanti. Boleh 

dari kalangan mahasiswa, dosen, peneliti swasta, 

industri, bahkan kalangan pelajar, semua bisa 

manfaatkan. Silahkan berkunjung dan kontak kami. 

Tidak hanya FIB, alat lain yang kami punya seperti TEM, 

SEM, XRD, BET, FTIR, dan yang lain-lain juga bisa 

dimanfaatkan” tuturnya.  

 
 

Peralatan FIB. Kontak person: Dr. Eni Sugiarti 

Dual Beam FIB dilengkapi dengan empat detektor yang 

terdiri dari Secondary Electron, Back Scattered Electron, 

Energy Dispersive Spectroscopy (EDS), dan Electron 

Backscattered Diffraction (EBSD), serta dilengkapi pula 

omniprobe in-situ pick up system. Dengan keempat 

detektor beserta teknologi Schottky Field Emitter Gun 

(FEG) dan Galium Liquid Metal Ion source, (GIS) dengan 

material carbon, tungsten dan platina maka peralatan ini 

dapat berfungsi sebagai : 

 Field Emission-Scanning Electron Microscopy (FE-

SEM). 

 Peralatan pendukung preparasi sampel mikroskop 

transmisi/Transmission Electron Microscopy (TEM). 

 Nano patterning/Scanning Vector. 

 Dua dimensi dan tiga dimensi gambar nanostruktur, 

EDS dan EBSD yang memungkinan pengambilan 

data kuantitatif menggunakan mode point, mapping 

dan line analysis untuk EDS serta proses tiga dimensi 

yang dapat direkam dalam bentuk video. 

Dilengkapi dengan cooling stage sehingga 

memungkinkan pengamatan sampel-sampel yang 

bersifat non konduktif seperti beberapa aplikasi di bidang 

life sciences, polymer, dan sebagainya. 

Dengan adanya teknologi ini, diharapkan kualitas 

penelitian di Indonesia terus meningkat dan tidak kalah 

dengan teknologi yang telah ada di negara-negara maju 

lainnya, pungkas Rike. 

B. Femtosecond Laser 

Salah satu peralatan riset maju dalam bidang optik 

yang dimiliki oleh Pusat Penelitian Fisika LIPI adalah 

Femtosecond Laser. Pusat Penelitian Fisika LIPI 

berhasil mendatangkan sebuah sistem laser femto yang 

sangat handal dan menjadi laser femto pertama di 

Indonesia. Laser ini mampu menghasilkan laser dalam 

bentuk pulsa dengan lebar pulsa hanya 100 femto detik 

(1 femto detik = 10-15 detik). Secara garis besar sistem 

laser femto yang terfapat di Pusat Peneliti Fisika LIPI 

terdiri dari tiga bagian: 

1. Oscillator Mai Tai HP yang mampu menghasilkan 

laser pulsa 100 femto detik pada panjang 

gelombang 690 - 1040 nm, maksimum power 2.5 W 

pada repetition rate 40 MHz. 

2. Regenerative Spifire Ace yang mampu menghasilkan 

laser pulsa 100 femto detik pada panjang 

gelombang 720 - 820 nm, maksimum power 6 mJ 

pada repetition rate 1 KHz. 

3. Topas-Prime yang mampu menghasilkan laser pulsa 

100 femto detik pada panjang gelombang yang 

dapat dipilih antara 230 nm hingga 2600 nm, 

maksimum power 250 mikro Joule pada repetition 

rate 1 KHz. 

Dengan keberadaan femtosecond laser ini, maka 

diharapkan perkembangan riset optik fotonika di 

Indonesia akan maju dengan pesat. Hal ini dikarenakan 

alat ini dapat digunakan untuk berbagai riset seperti: 

laser-induced plasma spectroscopy, time-resolved 

photoluminescence, laser ablasi, multi-photon excitation, 

pump-probe experiment, pembuatan nanostruktur, THz 

spectroscopy, dan masih banyak lagi. Dengan 

experiment-experiment di atas, maka akan banyak 

fenomena-fenomena fotonik pada alam semesta yang 

dapat diungkap dengan lebih akurat. Penelitian riset 
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terakhir dengan alat ini dari Pusat Penelitian Fisika LIPI 

adalah sebuah artikel di jurnal global Journal of 

Luminescence Volume 198, June 2018, Pages 215-219. 

 
 

Alat ini terbuka bagi dosen, peneliti dan khayalak umum 

yang ingin melakukan penelitian dalam bidang optik dan 

fotonika. Informasi lengkap dapat menghubungi Dr. 

Isnaeni dan Dr. Yuliati Herbani. 

 

5. LOWONGAN 

 

Dibutuhkan segera Fisikawan utk menjadi Kaprodi 

Optometri (Vision/Eye-care) di Universitas Kristen Krida 

Wacana (Ukrida) dengan persyaratan: 

 

S2 bidang Fisika (siap belajar terus sampai S3) yang 

pernah belajar/riset di bidang Optik, diharapkan umur di 

bawah 45 tahun dan dapat berkomunikasi dalam bahasa 

Inggris karena ada kerja sama dengan beberapa negara.  

 

Bagi yang berminat silahkan mengirimkan CV langsung 

ke email erning.wihardjo@ukrida.ac.id atau WA, 0816-

895-419. Prodi ini akan dimulai tahun ajaran baru 2018-

2019. Bidang ini sangat menjanjikan. 

 

6.  LAPORAN SINGKAT HASIL RISET ANGGOTA HOI 

Investigasi Sumber Radiasi Nonlinier dari 

Semikonduktor: Eksperimen vs Teori 

 

Hendradi Hardhienata, Divisi Fisika Teori, Departemen 

Fisika FMIPA-IPB 

Dengan berkembangnya teknologi rekayasa material 

hingga ke skala nanometer pemahaman fisika material 

di pada tingkat atomik menjadi hal yang penting. 

Karakterisasi material dengan menggunakan metode 

nanooptik nonlinier seperti Rotational Anisotropy Second 

Harmonic Generation (RASHG) untuk mempelajari 

permukaan semikonduktor memiliki beberapa 

keunggulan dibanding teknik konvensional karena 

bersifat surface sensitive. Dikarenakan sinyal nonlinear 

semisal generasi harmonik tinggi dapat mendeteksi 

adanya perbedaan simetri antara permukaan dan bagian 

dalam (bulk) dari material, beberapa sifat penting seperti 

orientasi molekular, pengotoran permukaan, monitoring 

ketebalan, maupun rekonstruksi permukaan material 

dapat dipelajari menggunakan eksperimen RASHG. 

Saat ini pemahaman mengenai sumber gelombang 

harmonik yang dihasilkan oleh film tipis semikonduktor 

belum sepenuhnya dipahami khususnya seberapa besar 

kontribusi dari faktor yang menghasilkan radiasi nonlinier 

yakni: radiasi dipol, kuadrupol, dispersi spasial, maupun 

akibat kehadiran medan listrik harmonik kedua terinduksi 

(Electric Field Induced Second Harmonic - EFISH) di 

batas permukaan – bulk (interface) terhadap radiasi total 

yang dideteksi oleh RASHG. Dengan hadirnya model 

ikat hiperpolarisabilitas nonlinier, beberapa upaya telah 

dilakukan untuk memisahkan sumber gelombang 

harmonik dari bahan semisal pemisahan kontribusi 

radaisi nonlinier dari kuadrupol bulk dan dipol 

permukaan di semikonduktor penting yakni Silikon 

dengan cara menganalisis profil intensitas RASHG 

menggunakan nonlinear elypsometry untuk sembarang 

polarisasi gelombang masukan (Reitboeck et. al., 2014).  

Meskipun investigasi mengenai kebergantungan 

orientasi permukaan molekul semikonduktor Silikon dan 

Galium Arsenat terhadap sumber radiasi dipol dan 

kuadrupol kini mulai dipahami, kontribusi EFISH masih 

belum jelas. Namun, studi teori grup yang dilakukan oleh 

Alejo-Molina et. al. 2017 menguak bagaimana tensor 

suseptibilitas nonlinier EFISH  sangat bergantung dari 

orientasi permukaan material dan ternyata juga 

bergantung dari generasi harmonik ketiga. Mereka juga 

mengusulkan modifikasi eksperimen RASHG 

menggunakan prisma untuk melihat efek EFISH secara 

lebih jelas (Alejo-Molina et al. 2017).  Selain itu, model 

ikat hiperpolarisabilitas nonlinier sampai saat ini belum 

pernah diterapkan untuk mempelajari material dengan 

simetri wurtzite semacam ZnO, meskipun material 
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tersebut memainkan banyak peran penting dalam 

teknologi lapisan tipis. Padahal, model ikat nonlinier 

dapat digunakan untuk mempelajari fenomena twin 

boundary yakni adanya dua orientasi di permukaan 

kristal pada skala nano. Salah satu studi terkini dari grup 

optika nonlinier Departemen Fisika IPB adalah 

memodelkan eksperimen radiasi RASHG akibat adanya 

patahan simetri twin boundary di permukaan ZnO. 

Sebelumnya investigasi gelombang harmonik ketiga dari 

ZnO telah dimodelkan  untuk pertama kali menggunakan 

model ikat dan  hasilnya dapat dilihat dalam publikasi 

yang akan datang di JNOPM (Hardhienata et. al. 2018).   
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