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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 ! 
 
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. 
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