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Sejak dibentuk pada Desember tahun 2010 oleh 9 orang pendiri dan ditetapkan dengan Akta Notaris 

pada Mei 2011, tahun ini Himpunan Optika Indonesia telah genap berusia 10 tahun. Selama 10 

tahun ini Himpunan Optika Indonesia telah mendedikasikan kegiatan untuk pelaksanaan misinya: 

1. Mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang optika serta 

menyebarluaskan informasi yang terkait kepada masyarakat Indonesia 

2. Mengembangkan budaya riset dalam bidang optika dan menyediakan forum interaksi ilmiah 

antar peneliti, antara kalangan akademisi juga industri serta pemerintah, untuk meningkatkan 

literasi ilmiah masyarakat dan mendukung perkembangan teknologi juga industri fotonik serta 

daya saing bangsa dalam bidang bersangkutan 
 

Namun demikian, Himpunan Optika Indonesia masih belum banyak dikenal oleh masyarakat luas, 

dan terutama masyarakat ilmiah Indonesia. Sudah saatnya untuk kita menjangkau lingkup yang lebih 

luas agar Himpunan kita dapat semakin dikenal. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat ilmiah 

Indonesia akan kehadiran HOI sebagai suatu organisasi profesi yang kredibel, maka kita dapat 

meningkatkan jumlah anggota baru yang akan berminat untuk bergabung.  
 

Himpunan Optika Indonesia memiliki banyak anggota dengan demografis yang luas dari berbagai 

daerah dan institusi. Namun sangat disayangkan bahwa antar anggota belum memiliki jaringan yang 

kuat sehingga dengan begitu kerjasama antar anggota juga sangatlah rendah. Dipihak lain, secara 

organisasi, Himpunan Optika Indonesia pun belum melakukan peran aktif dalam menjalin serta 

menjaga hubungan eksternalnya untuk mewujudkan misi Himpunan di atas.  
 

Dua tahun terakhir ini mendorong Himpunan Optika Indonesia untuk terus beradaptasi dengan 

kebiasaan baru dalam berkegiatan, sehingga saat ini penggunaan media daring seperti pelaksanaan 

program web-seminar menjadi lumrah diadakan. Kenormalan baru yang akan menjadi bagian dari 

kehidupan sehari-hari kita kedepannya akan mengintegrasikan kedua kegiatan, luring dan daring, 

oleh karenanya kitapun harus siap meningkatkan kegiatan daring kita.  
 

Melihat hal ini dan potensi Himpunan Optika Indonesia yang dapat dikembangkan kendati usianya 

yang masih muda, saya merasa merupakan suatu kewajiban saya sebagai seorang anggota aktif HOI 

untuk ikut serta berkontribusi terhadap perkembangan organisasi kita sehingga misi yang tertuang 

diatas dapat tercapai bersama. 
 

Berangkat dari paparan di atas, saya hendak mengajukan rencana kerja sebagai berikut untuk dapat 

kita eksekusi bersama: 

A. Mengadakan kegiatan-kegiatan daring yang bertujuan meningkatkan literasi ilmiah masyarakat 

melalui seri Kuliah Umum dan sejenisnya.  

B. Mengembangkan media komunikasi daring regular yang lebih sesuai dengan perkembangan 

teknologi dan media sosial saat ini, sehingga jejaring pertukaran informasi dan kerjasama dapat 

meningkat. 

C. Meningkatkan partisipasi aktif dengan berbagai organisasi sejenis di tingkat nasional, regional 

maupun internasional.  
 

Dua tahun terakhir ini, Himpunan kita mengalami banyak hambatan. Bukan hanya dampak dari 

pandemi Covid-19 yang masih terus menigkat, tetapi tahun 2019 Himpunan Optika Indonesia juga 

kehilangan tokoh panutannya, Prof. May-On Tjia. Namun hal-hal ini bukanlah alasan untuk kita 

berjalan di tempat, karena saya percaya bahwa kita dapat bersiap dan mengambil peluang-peluang 

yang tercipta dari tantangan yang ada untuk memajukan Himpunan Optika Indonesia bersama-sama. 
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