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UNTUK KALANGAN SENDIRI
Buletin HOI adalah media komunikasi antar
anggota Himpunan Optika Indonesia (HOI)

Pengantar Editorial
dari Ketua Himpunan Optika Indonesia
Selamat Tahun Baru 2014, semoga dalam tahun yang baru ini semua
kegiatan Anggota Himpunan Optika Indonesia dapat berjalan dengan
lancar !
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Pertama-tama BPP HOI memohon maaf atas keterlambatan terbitnya
Buletin HOI vol. 2 edisi 3 September 2013 yang kemudian disatukan
dengan edisi 4 Desember 2013 ini. Keterlambatan ini terjadi karena
kesibukan anggota inti BPP HOI yang terlibat dalam pembuatan laporan
hasil ISMOA kepada sejumlah sponsor, seleksi dan reviewing serta revisi
makalah dipresentasikan dalam ISMOA 2013 tersebut untuk
dipublikasikan pada jurnal internasional (Journal of Nonlinear Optical
Physics and Materials, JNOPM), disamping pekerjaan tetap mereka di
masing-masing lembaga induknya.
Dipihak lain, melalui kontak yang telah terjalin antara HOI dan Autralian
Optical Society (AOS), Ketua BPP telah dihubungi oleh Australian
Institute of Physics (AIP) untuk memberikan kontribusi sebuah artikel
dalam member’s newsletter mereka (Australian Physics) mengenai
kegiatan riset fisika di Indonesia. Untuk keperluan penulisan artikel ini,
telah dikumpulkan informasi penelitian yang dilakukan oleh beberapa
peneliti dari berbagai universitas dan lembaga riset di Indonesia. Artikel
ini direncanakan terbit dalam edisi bulan Februari 2014.
Buletin HOI kali ini, berisikan susunan Majelis dan Badan Pengurus
Pusat HOI hasil Pemilu HOI yang telah terlaksana pada bulan Juni 2013
yang lalu, highlights dari ISMOA 2013, berita anggota dan sebuah artikel
mengenai program terobosan yang diluncurkan oleh Amerika Serikat dan
Uni Eropa dalam upaya meningkatkan daya saing global melalui riset dan
pengembangan fotonika.

Diterbitkan oleh
Himpunan Optika Indonesia (HOI)
Penanggung Jawab
Alexander A. Iskandar
Pimpinan Redaksi
Henri P. Uranus
Anggota
Fitrilawati, Husin Alatas

Himpunan Optika Indonesia menerima sumbangan berita yang berkaitan dengan optika
dari para anggota untuk dimuat pada Buletin HOI. Informasi tersebut dapat dikirimkan ke:
InOS@IndonesianOptics.org
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Sus
sunan Majjelis dan BPP
B
HOI 2013
2
– 201 5
Sem
mua tahapan Pemilu HOI 2013 yang diakhiri
d
deng
gan pemungutan suara yang
y
bersifat langsung
dan rahasia seca
ara elektronik (mengguna
akan jasa
otbin.com) se
esuai dengan amanat da
alam
Ballo
Angg
garan Dasarr HOI, telah terlaksana
t
se
ecara baik.
Hasil Pemilu ini d
dilaporkan oleh Prof. Dr. Rustam
gar, Ketua M
Majelis masa bakti 2011-2
2013, dalam
Sireg
Sura
at Keputusan
nnya (No. 10/SK-Majelis/VI/2013
tenta
ang Pengang
gkatan Majelis dan Bada
an Pengurus
Pusa
at HOI masa
a bakti 2013-2015) yang dibuat
d
pada
Rapat Pleno Majjelis pada tanggal 25 Jun
ni 2013 dan
dium
mumkan kepa
ada anggota HOI dalam Konggres
HOI (27 Juni 201
13).

an Badan Pen
ngurus Pusaat (BPP) HOI masa bakti
da
20
013 – 2015 ad
dalah
Alexander A.
A Iskandar ((No. Anggota
a 2 2010 12
0003) : Ketua
K
BPP
Henri P. Ura
anus (No. Annggota 2 201
10 16 0008) :
Wakil Ke
etua Terpilih
Fitrilawati (N
No. Anggota 2 2011 12 0013)
0
:
Sekretarris Eksekutif
K. Hendrik Kurniawan (N
No. Anggota
a 2 2010 11
0005) : Bendahara
B

Sebe
elum penyam
mpaian hasil Pemilu HOI 2013
kepa
ada para Ang
ggota yang hadir
h
dalam Konggres
K
HOI 2013 terseb
but, Ketua Ma
ajelis menyampaikan
bahw
wa Majelis H
HOI telah menerima Lapo
oran BPP
HOI masa bakti 2
2011 – 2013
3 dan mempe
ersilahkan
Ketu
ua BPP HOI masa bakti 2011
2
– 2013 (Prof. M.O.
Tjia, Ph.D.) untuk memberika
an penjelasa
an singkat
men
ngenai Laporran tersebut. Setelah pen
njelasan
terse
ebut dan pen
nyampaian hasil
h
Pemilu HOI
H 2013,
dilak
ksanakan serah terima Majelis
M
HOI dan BPP HOII
mas
sa bakti 2013
3 – 2015 dengan susunan
n sebagai
berik
kut

Da
alam Rapat Rutin
R
perdan anya (yang dilakukan
d
secara elektron
nik), para an ggota Majelis HOI telah
me
emilih Prof. Dr.
D Rustam S
Siregar sebag
gai Ketua
Ma
ajelis HOI ma
asa bakti 20113 – 2015.

Hiighlights dari
d ISMOA
A 2013
Se
eperti juga pe
ertemuan-peertemuan yan
ng lalu, 9th
Intternational Symposium oon Modern Op
ptics and Its
Ap
pplications (IS
SMOA) telahh terlaksana dengan
sukses pada ta
anggal 24 – 227 Juni 2013
3. Secara
keseluruhan te
erdapat 56 m
makalah yang
g
dip
presentasikan yang terdirri dari 16 ma
akalah
undangan dari Invited Speaakers dan 40
0 Contributing
Sp
peakers (13 makalah
m
disaampaikan se
ecara lisan da
an
27
7 makalah da
alam bentuk pposter). Sedangkan
jum
mlah total pemakalah dann peserta adalah 117
ora
ang. Para pe
emakalah dann peserta ini berasal dari
ins
stitusi yang berkeduduka
b
an di 14 nega
ara.

Sebagian pe
eserta Konggre
es HOI, 27 Jun
ni 2013.

Maje
elis HOI massa bakti 2013
3 – 2015 bera
anggotakan
Angg
gota Penuh HOI yang terrcantum beriikut ini
Tjia
T May On ((No. Anggota
a 2 2010 12 0001) :
Mantan Ke
etua Terakhiir
Rustam
R
E.Sirregar (No. An
nggota 2 201
10 12 0002)
: Anggota Majelis Terp
pilih
Agoes
A
Soehia
anie (No. An
nggota 2 2010 12 0007) :
Anggota M
Majelis Terpilih
Husin
H
Alatas (No. Anggotta 2 2010 12 0009) :
Anggota M
Majelis Terpilih

Prof.
P
Yong-Hee
e Lee dan KAIS
ST,Korea, dan Prof. Anantha
Ra
amakrisna dari IIT Kanpur, Inddia, memberika
an kuliah tutoria
al.
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Sepe
erti dalam pe
ertemuan-pe
ertemuan seb
belumnya,
mak
kalah-makala
ah yang disam
mpaikan dala
am ISMOA
kali ini tersebar d
dalam berbagai topik, mu
ulai dari
integ
grated optica
al devices, no
onlinear optic
cs, solar
cells
s sampai metamaterial da
an plasmonic
cs. Namun
yang
g patut dicata
at adalah pre
esentasi ‘Non
nlinear
optic
cal phononiccs: harnessin
ng sound and
d light in
nonllinear nanosccale circuit’ oleh
o
Ben Egg
gleton dari
CUD
DOS (Centerr for Ultrahigh
h bandwidth Devices for
Optiical Systemss), Univ. of Syydney, Austrralia.
Dengan memanffaatkan interraksi cahaya dan suara
mela
alui hambura
an Brillouin te
erstimulasi (S
Stimulated
Brillo
ouin Scatteriing, SBS) pada sirkuit fottonik
chalcogenide, ke
elompok darii CUDOS ini berhasil
men
nunjukkan rekkor interaksi SBS dalam fenomena
caha
aya lambat d
dan cepat (slo
ow and fast light). SBS
adalah mekanism
me yang flekksibel dalam mengatur
pulsa optik untukk berbagai aplikasi, antarra lain Laser
Brillo
ouin, Sensorr dan Osilato
or Opto-Meka
anik dan
peng
gaturan gaya
a optik.

Ma
alaysia. Kelompok Univerrsity of Malaya ini telah
be
erhasil memfa
abrikasi Q-sw
witch fiber laser dengan
me
empergunaka
an Array Waaveguide (AW
WG).
Ke
elompok ini berhasil
b
menddemonstrasikan unjuk
kerja devais ya
ang dirancanng dengan ka
arakteristikkarakteristik be
erikut : ambaang batas Q-switch 65,29
9
mW
W dan laju pe
engulangan (repetition ra
ate) antara
74
4,6 kHz samp
pai 331,1 kHzz dengan inc
crement linier.

Prof.
P
H. Hoeksttra dan Prof. K
K. Tamada berd
diskusi dengan
mahasiswa dalam
m Poster Sessio
on.

Da
ari seluruh prresentasi di aatas, melalui proses
pe
erbaikan/revis
si yang panjaang, telah dip
pilih 7
ma
akalah yang dianggap layyak untuk dip
publikasikan
secara internas
sional melaluui Journal off Nonlinear
Op
ptical Physics
s and Materiials (JNOPM). Ditambah
de
engan makala
ah undangann dari kelomp
pok CUDOS,
ma
aka jumlah makalah
m
ISMO
OA 2013 yan
ng diterbikan
n
da
alam edisi pertama (Mareet 2014) dari vol. 23
JN
NOPM adalah
h 8 buah, yaiitu
Chalcogenide
C
e Brillouin Laasers, Irina V.
V Kabakova
et.al, CUD
DOS and IPO
OS, Univ. of Sydney,
S
Australia.
Graphene
G
ba
ased Q-switchhed tunable S-band fiberr
laser incorporating Arrrayed Waveg
guide Grating
gs
(AWG), F.D. Muhamm
mad et.al., Un
niv. of Malaya,
Malaysia.
Gain
G
Perform
mance of Casscaded and Hybrid
H
Semicond
ductor Opticaal Amplifier in
n CWDM
System, K.
K Ismail, et.aal., Univ. Keb
bangsaan
Malaysia, Malaysia.
Numerical
N
Study of Anom
malous TE-Po
olarized Ligh
ht
Scattering
g by Metallic Nanowires using
u
Realisttic
Data, G.W
W. Putra Dataa, et.al., Institut Teknolog
gi
Bandung, Indonesia.
Optical
O
Loss Analysis in 113-Channel Soi-Based
S
AWG for CWDM
C
Netw
work, N. Juha
ari, et.al.,
Univ. Kebangsaan Maalaysia, Mala
aysia.
Q-switched
Q
Erbium-doped
E
d Fiber Lase
er using Multiilayer Grap
phene Basedd Saturable Absorber,
A
N.
Kasim, et..al. Univ. of M
Malaya, Mala
aysia.

Prof. Ben Eggle
eton berbicara dengan
d
bebera
apa peserta
mahasisswa.

Prof.
P
Iam-Choo
on Khoo menya
ampaikan presentasinya.

Mak
kalah lain yan
ng patut men
ndapat perha
atian adalah
mak
kalah ‘Graphe
ene based harmonically mode
m
locked and Q-sw
witched tunab
ble S-band fiiber laser
incorporating Arrrayed Waveg
guide Grating
gs (AWG)’,
oleh F.D. Muham
mmad dari University of Malaya,
M
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Ko
omputasi Bag
gi Pengembaangan Sains dan
Te
eknologi".

Slo
owdown of G
Group Velocitty of Light in PPLN by
Employing E
Electro-Opticc Effect, Jun Li, et.al.,
Shanghai Jiiao Tong University, Chin
na.
Q-switched Mu
ulti-Waveleng
gth Brillouin Erbium
E
Fiber Laserr, N.M. Ali, ett.al., Univ. of Malaya,
Malaysia.
Dari 8 makalah d
di atas, terlih
hat bahwa ha
anya satu
mak
kalah dari Ind
donesia yang
g terseleksi untuk
u
dapat
diterrbitkan sebag
gai publikasi internasiona
al. Besar
hara
apan kami ag
gar lebih ban
nyak kontribu
usi dari para
peris
set Indonesia
a dalam perttemuan ISMO
OA ditahuntahu
un mendatang.

End
dorsemen
nt HOI kepada Intern
national
Sem
minar on P
Photonics
s, Optics and
a Its
App
plications 2014

Se
ementara itu, Prof. Dr. rerr.nat. Muham
mmad
Nu
urhuda yang merupakan guru besar dalam
d
Ilmu
Fis
sika Komputa
asi menyamppaikan pidato
o
pe
engukuhanny
ya berjudul,"P
Peran Fisika Komputasi
Da
alam Memahami Fenomeena Fisika La
aser Energi
Tin
nggi Dan Unttuk Pengembbangan Energi
Te
erbarukan Di Masa Depann".

Labo
oratorium Te
eknik Fotonikk dari Jurusan Teknik
Fisik
ka, Institut Te
eknologi Sep
puluh Nopem
mber,
Sura
abaya, pada tanggal 14-1
15 Oktober 2014
2
akan
men
nyelenggarakkan Internatio
onal Seminar on
Photonics, Opticcs and Its App
plications (IS
SPhOA
2014
4) di Sanur, B
Bali. Pertemuan ilmiah ya
ang akan
dilak
ksanakan ini telah menda
apatkan duku
ungan
(end
dorsement) d
dari HOI. Ang
ggota HOI be
erpartisipasi
dala
am pertemuan ini dan me
elaksanakan kewajiban
orga
anisasinya un
ntuk tahun 20
014 akan dapat
men
nikmati poton
ngan biaya ke
eikutsertaan sebesar
50%
% dari biaya yyang dikenakkan kepada umum.
u
Inforrmasi lebih le
engkap dari pertemuan
p
in
ni dapat
dipe
eroleh dari Pa
anitia Penyellenggara
(isph
hoa2014@ep
p.its.ac.id).

(su
umber http://pra
asetya.ub.ac.idd/press/Penguk
kuhan-ProfDrrrernat-Muhamm
mad-Nurhuda-ddan-ProfDrAgu
us-Suryanto138
849-en.html)

a tahun 20144
Iurran Anggota
De
engan berakh
hirnya masa berlakunya kartu Anggota
HO
OI pada tahun 2013, makka perlu diterrbitkan kartu
An
nggota yang baru. Untuk itu semua Anggota HOI
dih
harapkan me
elunasi iuran Anggota yan
ng
be
erdasarkan ke
etentuan Maj
ajelis HOI, se
eorang
An
nggota Penuh
h diwajibkan untuk melun
nasi iuran
tah
hunan sebes
sar Rp. 300.0000,- (tiga ratus ribu
rup
piah) dan Rp
p. 100.000,- bbagi Anggota
a Muda. Iura
an
An
nggota terseb
but dapat ditrransfer kepa
ada rekening
HO
OI dengan da
ata sebagai bberikut :

Dukungan HOI yyang serupa telah pernah
h diberikan
kepa
ada penyelen
nggaraan Pa
adjadjaran In
nternational
Phys
sics Sympossium (PIPS) yang
y
telah te
erlaksana
dala
am bulan Meii 2013 yang lalu.

Berrita Anggo
ota

Bank

: BCA
A, KCU Mang
gga Dua
Rayaa, Jakarta
Nama Reke
ening : Himppunan Optika
a Indonesia
Nomor Rekening : 335 3333336

us Suryanto dan M. Nurhuda dikuku
uhkan
Agu
men
njadi Guru B
Besar
Univ
versitas Braw
wijaya mengu
ukuhkan 2 orrang
Angg
gota HOI me
enjadi guru besar
b
dari Fakultas
Mate
ematika dan Ilmu Pengettahuan Alam
m (FMIPA),
Proff. Dr. rer. Natt. Muhammad Nurhuda dan
d Prof. Dr.
Agus
s Suryanto, M
M.Sc pada Selasa
S
10 Se
eptember
2013
3 yang lalu.

Se
etelah Benda
ahara melapoorkan diterim
manya
pe
embayaran iu
uran Anggotaa tahun 2014
4 tersebut,
kartu Anggota akan dicetakk dan dikirimkan ke alamat
ma
asing-masing
g Anggota yaang telah me
embayar.
Un
ntuk memban
ntu memperccepat pencattatan
pe
enerimaan iurran Anggota tahun 2014 ini, mohon
pa
ara Anggota yang
y
telah m
membayar iurran ini
me
engirimkan bukti
b
pembayyaran ke alam
mat email HO
OI
(inos@indones
sianoptics.org
rg).

Proff. Dr. Agus Suryanto, M.S
Sc yang meru
upakan guru
u
besa
ar bidang Ilm
mu Matematikka Terapan
men
nyampaikan p
pidato pengu
ukuhan berju
udul
"Kon
ntribusi Pemo
odelan Mate
ematika dan Matematika
M
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Pen
negasan a
akan kontrribusi Foto
onika dala
am mening
gkatkan daya
d
saing
g global
A. Iskandar (In
nstitut Teknolo
ogi Bandung)
oleh : Alexander. A

Liha
atlah di sekita
ar Anda – telepon gengga
am, kompute
er, TV – sem
mua ini adalah
h teknologi m
modern yang
g dimungkinkkan
oleh
h fotonik. Opttik dan fotonik adalah ilm
mu dan penerrapan cahaya
a. Khususnya, fotonik meenghasilkan, kontrol dan
men
ndeteksi caha
aya untuk me
emajukan ro
obotika, manu
ufaktur, penc
citraan medis
s, peralatan ddisplay gene
erasi
berik
kutnya, tekno
ologi pertaha
anan, keama
anan biometrrik, pengolah
han citra, kom
munikasi, asttronomi, dan banyak lagi.
mbuat anggo
Foto
onika membe
entuk tulang punggung dari internet; m
memandu ek
ksplorasi ene
ergi; dan mem
ota angkatan
n
bers
senjata lebih aman denga
an peralatan penglihatan
n malam, GPS (Geo Posiitioning Systeem), dan sisttem umpan
balik
k fisiologis sa
aat di medan
n perang. Rin
ngkasnya, fo
otonika mena
anggapi dan menjawab taantangan dun
nia modern
seka
aligus meningkatkan kua
alitas hidup, kesehatan,
k
kkeselamatan dan keaman
nan, dan menndorong perttumbuhan
ekon
nomi, pencip
ptaan lapangan kerja, dan
n meningkatkkan daya saing global. (d
dari ‘Lightingg the Path to a Competitivve,
Secure Future’, National Pho
otonics Initiative)
Ke
edua pernyattaan di atas bberasal dari kedua sisi
samudra Atlantik: Nasionall Photonics In
nitiative (NPI)
yang disponsori oleh Nationnal Research
h Council
Am
merika Serika
at dan Horizoon 2020 dari Uni Eropa
yang telah men
nyimpulkan bbahwa ekono
omi dan
kekayaan suatu bangsa akkan didorong oleh
tek
knologi masa
a depan yangg didasarkan
n pada
pe
enguasaan ilm
mu yang dipeerlukan.
Na
ational Photo
onics Initiative
ve (NPI) adala
ah aliansikolaborasi anta
ara industri , akademisi dan
d
pe
emerintah berusaha untukk meningkatk
kan
kesadaran aka
an peran bidaang fotonik dengan
d
me
enekankan pengembang
p
an lebih lanjut dalam
bid
dang-bidang fotonika yanng teridentifik
kasi akan
me
enentukan pe
encapaian keembali daya saing AS
da
alam skala glo
obal dan meenjaga keama
anan
na
asional. Untuk hal ini, lebiih dari 100 ahli dari
ind
dustri, akademisi, dan peemerintah bekerjasama
me
enyusun reko
omendasi unntuk memban
ntu
me
engarahkan penggunaann dana dan in
nvestasi
da
alam lima bidang pendoroong utama fo
otonik yaitu
ma
anufaktur mu
utahir, komunnikasi dan te
eknologi
infformasi, perta
ahanan dan keamanan nasional,
n
energi, dan kes
sehatan dan obat-obatan
n. Baru-baru
ini dalam seran
ngkaian acarra kunjungan
n dan
pe
ertemuan, para aktivis NP
PI dengan du
ukungan OSA
A
(Th
he Optical Society) dan S
SPIE (Societty of
Ph
hotographic Instrumentatiion Engineerrs) membawa
a
leg
gislator kelua
ar dari gedunng Kongres dan
d masuk ke
e
lab
boratorium da
an industri u ntuk mempe
erkenalkan
me
ereka dengan berbagai kkemajuan dan
pe
erkembangan
n ilmu dan teeknologi foton
nik.

Konttribusi fotonik tidak saja untuk
u
teknolo
ogi saat ini,
tetap
pi untuk tekn
nologi masa depan.
d
Wala
aupun produ
uk dan jasa penting
p
yang akan
diha
asilkan di massa mendatan
ng belum dik
ketahui, tapi
disadari bahwa kkekuatan pen
ndorong utam
ma di balik
perk
kembangan ttersebut adallah Teknolog
gi Kunci
yang
g Memungkin
nkannya (Ke
ey Enabling
Tech
hnologies, KETs), sepertti nanoteknologi , mikro
dan nanoelectronics termasu
uk semikonduktor,
mate
erial canggih
h, bioteknolog
gi dan fotonik.
Men
nguasai tekno
ologi ini bera
arti berada di garis
depa
an pengelola
aan pergeserran ke ekono
omi berbasis
peng
getahuan bercirikan karb
bon rendah (llow carbon
know
wledge-base
ed economy). Mereka me
emainkan
pera
an penting da
alam penelitian dan peng
gembangan
(R & D), inovasi dan strategi pengemban
ngan
sejumlah industrri dan diangg
gap sebagai hal yang
pentting untuk me
enjamin daya
a saing indus
stri Eropa
dala
am ekonomi b
berbasiskan pengetahuan. (dari
‘Horrizon 2020’, U
Uni Eropa)

Dib
belahan bum
mi lainnya, Unni Eropa melluncurkan
Ho
orizon 2020 yaitu
y
Program
m Penelitian dan Inovasi
yang terbesar di
d Uni Eropaa dengan dan
na mencapai
ha
ampir € 80M yang
y
disediaakan selama 7 tahun
(20
014-2020) – disamping innvestasi swa
asta. Dengan
n
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dana
a ini diharapkkan terjadi penemuan da
an terobosan
n
industri yang me
enjadi ujung tombak
t
tingk
kat dunia
deng
gan mengam
mbil ide-ide besar dari lab
boratorium
dan membawanyya ke pasar. Untuk 7 tahun ke
depa
an, kurang le
ebih € 1,6M dari
d dana di atas
a
dialo
okasikan untuk bidang fo
otonik.

me
endukung ke
emajuan ilmuu pengetahua
an dalam
up
paya mencap
pai keunggulaan dalam persaingan
glo
obal.
Telusuri lebih lanjut di
http
p://lightourfuturre.org/
http
p://ec.europa.e
eu/programmess/horizon2020//en/whathorizon-2020
http
p://ec.europa.e
eu/programmess/horizon2020//en/h2020section/leadership-enabling--and-industrial-technologies
http
p://www.intel.com/content/da m/www/public//emea/eu/en/do
oc
uments/eric/day1-von-bose..pdf

Kedua program yyang berasa
al dari kedua sisi
samudra Atlantikk di atas jelass menunjukk
kan
komitmen seriuss yang konsissten dan berkelanjutan
dari pembuat kebijakan dan pengusaha untuk
u

Dua
a contoh kebutu
uhan masa dep
pan yang mem
mpergunakan te
emuan terobosaan dari
kelima
a Teknologi Ku
unci yang Mem
mungkinkannya
a (Key Enabling
g Technologiess, KETs).
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