Laporan Pertanggungjawaban Badan Pengurus Pusat HOI
Periode 2011-2013.

Sejak dilantik oleh Majelis Himpunan Optika Indonesia (HOI) yang dibentuk oleh para pendiri pada
tanggal 11 desember 2010 di ITB, Badan Pengurus Pusat HOI dengan susunan:

Tjia May On

Ketua

Alexander A Iskandar

Wakil Ketua Terpilih

Husin Alatas

Sekretaris Eksekutif

Koo Hendrik Kurniawan

Bendahara

Telah melakukan serangkaian kegiatan dalam dua arah utama. Pertama bertujuan untuk pembenahan
organisasi yang menyangkut status legal, perangkat kepranataan dan pengembangan dan peayanan secara
rutin. Kedua berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok khusus yang telah ditetapkan sebagai amanah
Himpunan sesuai dengan aspirasi para pendirinya. Hasil pencapaian selama masa jabatan tersebut serta
keadaan keuangan HOI akan dipaparkan dalam laporan ini sebagai pertanggungjawaban pihak BPP.
1. Pelengkapan perangkat status kepranataan.
1.1 Pendirian HOI telah dilegalisasi oleh Notaris Agnes Angelika di Jakarta tanggal 2 Mei 2011
dengan penerbitan AKTA Himpunan Optika Indonesia (HOI) no 05- pada tanggal 2 Mei 2011
1.2 Surat keterangan domisili himpunan telah diperoleh dari kepala desa Mekarwangi pada
tanggal 12 Agustus 2011 dengan alamat resmi Jl Dago Giri no 99 RT 05, RW 08 Desa
Mekarwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat.

1.3 Berdasarkan kedua dokumen tersebut di atas telah dibuka rekening Koran HOI di bank BCA
dengan rincian Himpunan Optika Indonesia (HOI) No Rekening 3353333336
2. Keanggotaan
2.1 Hasil rekruitmen anggota
Anggaran dasar HOI jelas mencanangkan organisasi ini sebagai himpunan ilmiah yang berkualitas
dan bukan organisasi yang besar. Kualitas himpunan harus tercermin antara lain, dari kualifikasi
anggotanya. Akibatnya, jumlah anggota yang terhimpun relatif kecil. Dari jumlah anggota penuh
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yang awalnya berjumlah sekitar 30an, kini baru bertambah menjadi 49 Anggota Penuh dan 6
Anggota Muda, melalui proses undangan, tawaran dan sosialisasi terus menerus selama 2 tahun.
2.2 Pencetakan Kartu Anggota
Untuk memberikan rasa dan tanda keterikatan (sense of belonging) anggota himpunan, BPP
merasa perlu menerbitkan kartu anggota kepada setiap anggota yang telah menunaikan
kewajiban pengiriman uang iuran anggotanya. Kartu ini hanya berlaku mulai diterimanya
uang iuran sampai dengan akhir tahun bersangkutan.
2.3 Penagihan uang iuran selama ini belum berhasil berjalan dengan lancar dan mencapai hasil
yang penuh, berkaitan dengan hambatan proses transfer uang antara bank BCA dan bank BNI
dan biaya transfer uang dari luar negeri yang relatif tinggi. Ini merupakan salah satu masalah
yang perlu dicatat dan diatasi oleh BPP berikutnya.
3. Pelaksanaan misi pokok
3.1 penyediaan forum komunikasi rutin.
Selain forum komunikasi khusus yang disediakan dalam pertemuan ISMOA, BPP telah
berusaha menerbitkan bulletin HOI secara berkala. Dalam kenyataan, kami baru dapat
menerbitkan secara tertatih tatih, 2 buletin per tahun, dan itupun tidak terlalu teratur.
Kelemahan yang lebih menonjol adalah masih miskinnya unsur komunikasi interaktif dalam
bulletin tersebut. Yang termuat hanya pemberitaan dari pihak BPP, dan bersifat searah.Ke
depan, ada baiknya dipertimbangkan pembentukan staf khusus yang lebih aktif menjaring
kontribusi informasi dan pandangan para anggota. Salah satu langkah sederhana yang dapat
diambil adalah mengadakan rubrik khusus “surat pembaca/anggota”.
3.2 Pelaksanaan pemilihan umum telah menghasilkan wakil ketua terpilih dan anggota majelis
himpunan untuk periode 2013-2015 yang disahkan dalam Rapat Pleno Majelis dan akan
diumumkan dalam pertemuan pleno anggota HOI pada tanggal 27 Juni 2013. Proses
pelaksanaan ini telah diberitakan dalam bulletin HOI vol 2, no 1 Maret dan no 2 Juni, 2013.
3.3 Penyelenggaraan International Symposium on Modern Optics and Its Applications (ISMOA)
telah dilaksanakan selama tanggal 24-27 Juni 2013 di ITB, Bandung. Informasi rinci tentang
acara dan abstrak makalah yang dipresentasikan dalam forum ini dapat dibaca dalam buku
program dan abstrak yang telah diterbitkan.
3.4 Naskah draft Anggaran Rumah Tangga (ART) telah rampung disusun. Dalam naskah ini
termuat penjelasan atau penjabaran mengenai pengertian, pedoman dan aturan yang
melengkapi dan membantu pemahaman serta pelaksanaan operasional dari kewajiban dan
tugas yang tertera dalam anggaran dasar. Draft ini telah disahkan dalam Rapat Pleno Majelis
untuk disosialisasikan dalam kongres dan diteruskan kepada dan disempurnakan lebih lanjut
oleh Majelis yang terpilih untuk periode berikutnya
3.5 Kongres HOI telah direncanakan dan dipersiapkan untuk diselenggarakan pada tanggal 27
seusai acara ISMOA 2013.
4. Laporan Keuangan
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Berikut ini adalah rekapitulasi keadaan keuangan HOI sampai dengan 31 Mei 2013

Iuran Anggota
Donasi
Biaya Administrasi Bank
Biaya Buku Giro dan Cek
Bunga
Pajak Bunga
Ceria

Rp. 21.900.000,Rp. 11.000.000,(Rp. 600.000,-)
(Rp. 200.000,-)
Rp. 161.907,03
(Rp. 18.737,38)
(Rp. 170.000,-)

Saldo Bank per 31 Mei 2013 2013

Rp. 32.073.169,65

Sisa uang yang terhimpun akan diserahkan kepada BPP masa bakti berikutnya untuk
dipertimbangkan penggunaannya.
Sebagai penutup, saya berharap bahwa Laporan Pertanggungjawaban ini dapat dipergunakan oleh BPP
perioda selanjutnya sebagai dasar untuk memperbaiki kinerja Himpunan kita ini.
Bandung, 22 Juni 2013

Tjia May On
Ketua HOI
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