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Abstrak – Dokumen PBB dalam World Summit 2005 mencanangkan tiga pilar utama dalam pembangunan 

berkelanjutan, yaitu: sektor sosial, ekonomi dan lingkungan, menuntut kesigapan setiap bangsa untuk melaksanakan 

pembangunan yang berpijak kepada tiga pilar utama tersebut. Di Indonesia, melalui Departemen Riset dan Teknologi 

yang merupakan sentral perencanaan pembangunan RI telah merumuskan tujuh pilar utama pembangunan yang 

tercantum dalam RPJPN dan RPJMN. Titik sentral pembangunan berkelanjutan tidak lain adalah masyarakat atau 

penduduk itu sendiri yang merupakan subjek dan objek pembangunan. Jumlah penduduk yang besar dengan 

pertumbuhan yang cepat, namun memiliki kualitas yang rendah, akan memperlambat tercapainya kondisi yang ideal 

antara kuantitas dan kualitas penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan yang semakin terbatas. 

Sebagai sebuah himpunan profesi, HFI yang merupakan himpunan ilmuwan bidang fisika merupakan komunitas yang 

sudah terbentuk cukup lama dan beranggotakan cukup banyak ilmuwan yang kompeten di bidang fisika. Melihat potensi 

sumber daya manusia yang ada pada HFI (lebih dari 3500 orang anggota aktif dan non aktif) tersebut maka peran HFI 

dalam menyokong pembangunan bangsa yang berkelanjutan sangat diperlukan, terutama dalam hal pembinaan dan 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya dalam bidang fisika. Selain itu, HFI juga harus terus 

mengembangkan diri dalam mewadahi hasil karya dan pemikiran kreatif dan inovatif dari para fisikawan dan punggawa 

fisika di Indonesia. Dalam tulisan ini akan dikemukakan peran HFI dalam mewadahi fisikawan dan punggawa fisika 

untuk pembangunan bangsa berkelanjutan. 

Kata kunci: Fisikawan, HFI, pembangunan berkelanjutan, punggawa fisika, sumber daya manusia 

Abstract – At World Summit 2005,United Nations has launched three major pillars of sustainable development, i.e. 

social, economic and environmental sectors, then necessary awareness to implement the nation's development based on 

these pillars. In Indonesia, sustainable development is encapsulated in the seven major pillars of Indonesia's 

development and listed in the National Long-Term Development Plan and the Medium-Term Development Plan by the 

Ministry of Research and Technology of Indonesia.The main point of sustainable development is a society as subject and 

object of nation building. A large population with rapid growth, but low quality will hinder the achievement of the ideal 

conditions between the quantity and quality of population with a bearing capacity of natural resources.The Indonesian 

Physical Society (IPS) as a professional association is a group of physicists that have been established for a long period 

of time with sufficient members competent in physics. Because of the potential of human resources available in the IPS 

(more than 3500 active and non-active members), then the IPS role in supporting sustainable development of the nation 

is very important, particularly in the guidance and development of science and technology, especially in physics. 

Meanwhile, the IPS must also develop themselves to accommodate the creative and innovative ideas of the physicists and 

physics “punggawa” in Indonesia. This paper will inform the role of the IPS in accommodating physicists and physics 

“punggawa” for sustainable national development. 

Keywords: human resources, IPS, physicists, retainer physics, sustainable development. 

 
 

I. PENDAHULUAN  

Pembangunan berkelanjutan (Sustainability 

Development) yang dicanangkan dalam World Submit 

2005 adalah tonggak awal dari kosep pembangunan yang 

mengedepankan adanya keseimbangan dalam 

pembangunan dunia. Dalam dokumennya dicanangkan 

tiga pilar utama pembangungan berkelanjutan yaitu 

sosial, ekonomi dan lingkungan [1]. Departemen Riset 

dan Teknologi Republik Indonesia yang merupakan 

lembaga yang berkepentingan langsung dalam 

merealisasikan pembangunan berkelanjutan di Indonesia, 

mengeluarkan kebijakan yang tercantum dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

(RPJMN). Dalam kebijakannnya Departemen Riset dan 

Teknologi mencanangkan tujuh pilar utama dalam 

pembangunan berkelanjutan bidang IPTEK di Indonesia 

[2]. Ketujuh pilar utama yang dicanangkan adalah bidang 

ketahanan pangan, energi, teknologi informasi dan 

komunikasi, teknologi dan manajemen transportasi, 

teknologi pertahanan dan keamanan, teknologi kesehatan 

dan obat serta bidang material maju. Pembangunan 

berkelanjutan adalah proses pembangunan (lahan, kota, 

bisnis, masyarakat, dsb) yang berprinsip "memenuhi 

kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan 

kebutuhan generasi masa depan" (menurut Brundtland 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kota
http://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat


Makalah Utama: Mitra Djamal / Peran HFI dalam Mewadahi Fisikawan dan Punggawa Fisika 

untuk Pembangunan Bangsa Berkelanjutan 

PU-9 

 

 

Prosiding Pertemuan Ilmiah XXVIII HFI Jateng & DIY, Yogyakarta, 26 April 2014 

ISSN : 0853-0823 

 

Report dari PBB, 1987). Pembangunan berkelanjutan 

adalah terjemahan dari Bahasa Inggris, sustainable 

development. Salah satu faktor yang harus dihadapi untuk 

mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana 

memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa 

mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan 

keadilan sosial. 

Penduduk atau masyarakat merupakan bagian penting 

atau titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan, 

karena peran penduduk sejatinya adalah sebagai subjek 

dan objek dari pembangunan berkelanjutan. Jumlah 

penduduk yang besar dengan pertumbuhan yang cepat, 

namun memiliki kualitas yang rendah, akan 

memperlambat tercapainya kondisi yang ideal antara 

kuantitas dan kualitas penduduk dengan daya dukung 

alam dan daya tampung lingkungan yang semakin 

terbatas [3]. Untuk mewujudkan pembangunan 

berkelanjutan di suatu negara, diperlukan komponen 

penduduk yang berkualitas.Karena dari penduduk 

berkualitas itulah memungkinkan untuk bisa mengolah 

dan mengelola potensi sumber daya alam dengan baik, 

tepat, efisien, dan maksimal, dengan tetap menjaga 

kelestarian lingkungan.Sehingga harapannya terjadi 

keseimbangan dan keserasian antara jumlah penduduk 

dengan kapasitas dari daya dukung alam dan daya 

tampung lingkungan [4]. Presiden RI Susilo Bambang 

Yudhoyuono (Konferensi Rio+20 di Rio de Janeiro, 

Brazil ) menyatakan pembangunan berkelanjutan yang 

memperhatikan aspek lingkungan dan keberlanjutan 

hidup bagi generasi mendatang merupakan suatu 

keharusan bagi semua negara termasuk juga Indonesia[5]. 

HFI yang merupakan himpunan ilmuwan bidang fisika 

merupakan komunitas yang sudah terbentuk cukup lama 

dan beranggotakan cukup banyak ilmuwan yang 

kompeten di bidang fisika, bisa berkontribusi besar dalam 

menyokong pembangunan bangsa yang berkelanjutan. 

Terutama dalam hal pembinaan dan pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi untuk menyokong 

pembangunan bangsa berkelanjutan.  

 

II. PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN 

     (SUSTAINABILITY DEVELOPMENT) 

Pembangunan berkelanjutan adalah proses 

pembangunan dalam segala aspek baik tata lahan, kota, 

bisnis, masyarakat, budaya dan lain sebagainyadengan 

prinsip "memenuhi kebutuhan sekarang tanpa 

mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa 

depan" (menurut Brundtland Report, PBB, 1987). 

Pembangunan berkelanjutan adalah terjemahan dari 

Bahasa Inggris, sustainable development. Salah satu 

faktor yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan 

berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki 

kehancuran lingkungantanpa mengorbankan kebutuhan 

pembangunan ekonomi dan keadilan sosial. 

Laporan dari KTT Dunia (World Summit) 2005, 

menjelaskan bahwa pembangunan berkelanjutan 

mencakup tiga pilar utama yaitu ekonomi, sosial, dan 

lingkungan adalah tiga pilar yang saling bergantung dan 

saling memperkuat satu sama lain. Untuk sebagian orang, 

pembangunan berkelanjutan berkaitan erat dengan 

pertumbuhan ekonomi dan bagaimana mencari jalan 

untuk memajukan ekonomi dalam jangka panjang, tanpa 

menghabiskan modal alam. Namun untuk sebagian orang 

lain, konsep "pertumbuhan ekonomi" itu sendiri 

bermasalah, karena sumber daya bumi itu sendiri 

terbatas. 

Pembangunan berkelanjutan tidak saja berkonsentrasi 

pada isu-isu lingkungan. Lebih luas daripada itu, 

pembangunan berkelanjutan mencakup tiga lingkup 

kebijakan: pembangunan ekonomi, pembangunan sosial 

dan perlindungan lingkungan. Dokumen-dokumen PBB, 

terutama dokumen hasil World Summit 2005 menyebut 

ketiga hal dimensi tersebut saling terkait dan merupakan 

pilar pendorong bagi pembangunan berkelanjutan seperti 

diperlihatkan pada Gambar 1.  

 

 

Gambar 1. Skema pembangunan berkelanjutan dengan titik 

temu ketiga pilar utama [1]. 

 

A. Peran Teknologi dalam Pembangunan Berkelanjutan 

Secara umum, teknologi dapat didefinisikan sebagai 

entitas, benda maupun tak benda yang diciptakan secara 

terpadu melalui perbuatan dan pemikiran untuk mencapai 

suatu nilai. Dalam penggunaan ini, teknologi merujuk 

pada alat dan mesin yang dapat digunakan untuk 

menyelesaikan masalah-masalah di dunia nyata. Ia adalah 

istilah yang mencakupi banyak hal, dapat juga meliputi 

alat-alat sederhana, seperti linggis,sendok kayu, atau 

mesin-mesin yang rumit, seperti stasiun luar angkasa atau 

pemercepat partikel. Alat dan mesin tidak mesti berwujud 

benda; teknologi virtual, seperti perangkat lunak dan 

metode bisnis, juga termasuk ke dalam definisi teknologi 

ini [6]. 

Kata "teknologi" juga digunakan untuk merujuk 

sekumpulan teknik-teknik. Dalam konteks ini, ia adalah 

keadaan pengetahuan manusia saat ini tentang bagaimana 

cara untuk memadukan sumber-sumber, guna 

menghasilkan produk-produk yang dikehendaki, 

menyelesaikan masalah, memenuhi kebutuhan, atau 

memuaskan keinginan; ia meliputi metode teknis, 

keterampilan, proses, teknik, perangkat, dan bahan 

mentah. Ketika dipadukan dengan istilah lain, seperti 

"teknologi medis" atau "teknologi luar angkasa", ia 

merujuk pada keadaan pengetahuan dan perangkat 

disiplin pengetahuan masing-masing. "Technology state 

of the art" (teknologi termutakhir, sekaligus tercanggih) 

merujuk pada teknologi tinggi yang tersedia bagi 

kemanusiaan di ranah manapun. 

http://id.wikipedia.org/wiki/PBB
http://id.wikipedia.org/wiki/1987
http://id.wikipedia.org/wiki/Lingkungan
http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi
http://id.wikipedia.org/wiki/Penduduk
http://id.wikipedia.org/wiki/Penduduk
http://id.wikipedia.org/wiki/Pembangunan_berkelanjutan#cite_note-2
http://id.wikipedia.org/wiki/Penduduk
http://id.wikipedia.org/wiki/Pembangunan_berkelanjutan#cite_note-3
http://id.wikipedia.org/wiki/Kota
http://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat
http://id.wikipedia.org/wiki/PBB
http://id.wikipedia.org/wiki/1987
http://id.wikipedia.org/wiki/Lingkungan
http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi
http://id.wikipedia.org/wiki/2005
http://id.wikipedia.org/wiki/Pembangunan_ekonomi
http://id.wikipedia.org/wiki/Pembangunan_sosial
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Perlindungan_lingkungan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Linggis
http://id.wikipedia.org/wiki/Sendok
http://id.wikipedia.org/wiki/Stasiun_luar_angkasa
http://id.wikipedia.org/wiki/Pemercepat_partikel
http://id.wikipedia.org/wiki/Perangkat_lunak
http://id.wikipedia.org/wiki/Proses_bisnis
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Teknologi dapat dipandang sebagai kegiatan yang 

membentuk atau mengubah kebudayaan [7]. Selain itu, 

teknologi adalah terapan matematika, sains, dan berbagai 

seni untuk faedah kehidupan seperti yang dikenal saat ini. 

Sebuah contoh modern adalah bangkitnya teknologi 

komunikasi, yang memperkecil hambatan bagi interaksi 

sesama manusia, dan sebagai hasilnya, telah membantu 

melahirkan sub-sub kebudayaan baru; bangkitnya 

budayadunia maya yang berbasis pada perkembangan 

internet dan komputer [8]. Tidak semua teknologi 

memperbaiki budaya dalam cara yang kreatif; teknologi 

dapat juga membantu mempermudah penindasan politik 

dan peperangan melalui alat seperti pistol atau bedil. 

Sebagai suatu kegiatan budaya, teknologi memangsa ilmu 

dan rekayasa, yang masing-masing memformalkan 

beberapa aspek kerja keras teknologis.Namun perlu 

diperhatikan bahwa hendaknya teknologi selain untuk 

keperluan pemenuhan kebutuhan manusia juga dapat 

mendukung penuh pembangunan berkelanjutan. 

Di Indonesia Departemen terkait yang berkepentingan 

langsung dalam merealisasikan pembangunan 

berkelanjutan adalah Departemen Riset dan Teknologi 

(RISTEK). Langkah yang diambil oleh RISTEK dalam 

hal ini berpijak pada  Agenda Riset Nasional (ARN) 

seperti diperlihatkan pada Gambar 2. Departemen ristek 

mencanangkan tujuh bidang fokus pembangunan 

berkelanjutan dan dicantumkan dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

(RPJMN) yaitu bidang ketahanan pangan, bidang energi, 

bidang teknologi informasi dan komunikasi, bidang 

teknologi dan manajemen transportasi, bidang teknologi 

pertahanan dan keamanan, bidang teknologi kesehatan 

dan obat serta bidang material maju. 

 

 

Gambar 2. Struktur Kebijakan Iptek 2010–2014 sebagai 

Rujukan Penyusunan Agenda Riset Nasional 

2010–2014. 

 

B. Peran Penduduk dalam Pembangunan Berkelanjutan 

Penduduk Indonesia adalah semua orang yang 

berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia 

selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang 

berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk 

menetap [9]. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga 

Berencana Nasional (BKKBN) Fasli Jalal 

mengungkapkan pada 2013 ini diperkirakan jumlah 

penduduk Indonesia akan bertambah menjadi 250 juta 

jiwa dengan pertumbuhan penduduk 1,49 persen per 

tahun [10]. 

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk 

terbesar keempat di dunia (tabel 1) dengan penduduk 

sekitar 250 juta jiwa dan sumber daya alam yang besar 

tentunya sangat berkepentingan dalam merealisasikan 

pembangunan berkelanjutan. Pertumbuhan penduduk 

Indonesia adalah cukup tinggi, hal ini ditunjukkan pada 

Gambar 3 [11]. 

 
Tabel 1. Jumlah Penduduk Sepuluh Negara di Dunia 

No Negara Dalam (Jutaan) 

  1997 2000 2003 2025 

1 Cina 1.236,7 1.255 1.288,7 1.471 

2 India 969,7 1.106 1.068,6 1.370 

3 Amerika Serikat 267,7 276 291,5 323 

4 Indonesia 244,3 206 220,5 265 

5 Brasil 160,3 172 176,5 224 

6 Rusia 147,3 150 145,5 136 

7 Pakistan 137,8 148 149,1 243 

8 Jepang 126,1 127 127,5 134 

9 Bangladesh 122,2 132 146,7 182 

10 Nigeria 107,1 128 133,9 217 

 

 

Gambar 3. Grafik pertumbuhan penduduk Indonesia tahun 

1930 s/d 2010. 

 

Penduduk yang merupakan sumber daya manusia tidak 

lain adalah  subjek dan sekaligus objek dari 

pembangunan berkelanjutan itu sendiri [3]. Dengan 

demikian jelas bahwa peran penduduk suatu Negara 

adalah sangat penting dalam pembangunan berkelanjutan. 

Jumlah penduduk yang besar dengan pertumbuhan yang 

cepat merupakan potensi sumber daya pembangunan 

yang sangat vital, namun selain itu juga ini merupakan 

faktor penghambat pembangunan itu sendiri seandainya 

jumlah penduduk yang besar tersebut memiliki kualitas 

yang rendah, karena hal tersebut bisa menjadi beban bagi 

pembangunan. 

Untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di 

suatu negara, diperlukan komponen penduduk yang 

berkualitas. Dari penduduk berkualitas itulah 

memungkinkan untuk bisa mengolah dan mengelola 

potensi sumber daya alam dengan baik, tepat, efisien, dan 

maksimal, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. 

Ini semua dengan harapan dapat terjadi keseimbangan 

dan keserasian antara jumlah penduduk dengan kapasitas 

dari daya dukung alam dan daya tampung lingkungan [4].  

http://id.wikipedia.org/wiki/Komunikasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Budaya
http://id.wikipedia.org/wiki/Budaya
http://id.wikipedia.org/wiki/Internet
http://id.wikipedia.org/wiki/Komputer
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Penindasan_politik&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Pistol
http://id.wikipedia.org/wiki/Bedil
http://id.wikipedia.org/wiki/Ilmu
http://id.wikipedia.org/wiki/Rekayasa
http://id.wikipedia.org/wiki/Penduduk
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II. PERAN HFI 

Himpunan Fisika Indonesia (HFI) adalah merupakan 

salah satu lembaga keilmuwan bidang fisika di Indonesia 

berdiri yang telah berdiri sejak tahun 1973. Sejauh ini 

Peran Fisika belum terlihat nyata dalam mendukung 

pembangunan bangsa berkelanjutan. Ke depannya  

parafisikawan dan punggawa fisika diharapkan lebih 

mampu lagi berperan aktif dan nyata dalam mendukung 

pembangunan berkelanjutan, tidak hanya pada tingkat 

akademis saja. Tetapi lebih diutamakan bisa berperan 

nyata. Sesuai dengan amanat tujuan dari didirikannya 

HFI ini yaitu untuk membina dan mengembangkan 

pengetahuan dan penggunaan Fisika untuk kepentingan 

manusia pada umumnya serta kepentingan bangsa 

Indonesia pada khususnya.Maka sangat diharapkan peran 

aktif dan kontribusi yang besar dari organisasi ini.Sejak 

berdiri organisasi ini mempunyai anggota yang cukup 

besar, hal ini merupakan sumber daya yang potensial. 

―Untuk menjadi bangsa yang menguasai iptek, kita 

harus bisa menempatkan inovasi sebagai urat nadi 

kehidupan bangsa Indonesia. Kita harus bisa menjadi 

Innovation Nation — bangsa inovasi!  Rumah bagi 

manusia-manusia yang kreatif dan inovatif‖ (Presiden 

Susilo Bambang Yudhoyono di Serpong, 20 Januari 

2010). 

Melihat pada potensi sumber daya yang ada (lebih dari 

3500 orang anggota aktif dan non aktif) maka sudah 

selayaknya HFI bisa berkontribusi besar dalam 

menyokong pembangunan Bangsa yang berkelanjutan. 

Terutama dalam dalam hal pembinaan dan 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam 

menyokong pembangunan bangsa.Selain itu juga HFI 

harus terus mengembangkan diri dalam mewadahi hasil 

karya dan pemikiran kreatif dan inovatif dari para 

fisikawan dan punggawa fisika. Beberapa langkah 

strategis dan peran yang telah dilakukan oleh HFI antara 

lain: pertemuan dan seminar/konferensi rutin tahunan, 

melakukan kerjasama dengan instansi dalam dan luar 

negeri serta dunia industry, fasilitasi publikasi dan 

publikasi rutin. Beberapa peran aktif di berbagai 

organisasi profesi ilmiah regional maupun internasional 

yang telah dilakukan ditunjukkan pada Tabel 2. 

 
Tabel 2. Peran HFI dalam organisasi profesi ilmiah regional 

dan internasional 

No Tahun Organisasi 

1 Sejak tahun 1983 
Asia and Pacific Physics 

Education Network 

2 Sejak tahun 1988 ASEAN Institute of Physics 

3 Sejak tahun 1989 
Consortium of Affiliates’ for 

International Program  

4 Sejak tahun 1980 
Association of Asia Pacific 

Physical Society  

 

Beberapa pertemuan ilmiah  yang telah diselenggarakan 

oleh HFI dari sejak berdiri sampai sekarang ditunjukkan 

dalam Tabel 3. 

Selain itu pada kepengurusan baru HFI periode 2014 – 

2017 telah mengagendakan beberapa pertemuan ilmiah 

yang akan diselenggarakan pada tahun 2014 antara lain : 

 Seminar Nasional Fisika di Universitas Ahmad 

Dahlan Yogyakarta , pada tanggal 26 April 2014 

 International Conference on Sensor, Sensor System 

and Actuator 2014 (ICSSA2014), di Bandung pada 

tanggal 28-29 Mei 2014. 

 International Conference on Physics 2014 

(ICP2014), di Yogyakarta pada tanggal 25-26 

Agustus 2014. 

 The 2014 International Seminar on Instrumentation, 

Measurement and Metrology (ISIMM 2014), di 

Yogyakarta pada tanggal 26-27 Agustus, 2014. 

 The 7th international conference on physics and its 

applications (ICOPIA), di Solo pada tanggal 16-17 

September 2014. 

 The 2014 International Conference on Advanced 

Materials Science and Technology (ICAMST 2014), 

di Solo pada tanggal 16-17 September 2014.  

 The Material Research Society of Indonesia (MRS-

id) Meeting 2014, di Aston Hotel Denpasar Bali 

pada tanggal 26-28 September 2014. 

 

Semua bentuk kegiatan dan pertemuan yang telah 

dijelaskan di atas bertujuan untuk menampung ide-ide 

dan pemikiran dari para fisikawan dan punggawa fisika. 

Selain itu juga HFI terus berusaha memfasilitasi publikasi 

dari karya ilmiah para fisikawan dan punggawa fisika. 

Diharapkan dari berbagai pertemuan dan konferensi yang 

diselenggarakan oleh HFI dapat memberikan kontribusi 

dalam pembangunan berkelanjutan berupa 

pengembangan teknologi dan rekayasa serta  keilmuwan. 

Tentunya yang sangat diharapkan adalah kontribusi nyata 

seperti: Memberikan sumbangsih pemikiran kepada 

pemangku kebijakan, Mampu mendorong fisikawan agar 

lebih kreatif dan inovatif sehingga dapat bersaing 

dibidang sains (fisika khususnya) dengan Negara maju, 

Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi di 

dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya 

untuk mendukung Fokus Energi dan Material Maju serta 

Mampu memecahkan permasalahan sains, teknologi di 

dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter atau 

multidisipliner profesionalnya. 
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http://icopia-icamst.mipa.uns.ac.id/
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http://situs.opi.lipi.go.id/icamst2014/
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Tabel 3. Pertemuan dan seminar tingkat Nasional dan Internasional HFI. 

Tahun Pertemuan / Kegiatan Penyelenggara Tempat 

2013 

Simposium Fisika Nasional XXVI dan 

International Conference Theoretical and Apllied 

Physics 

Universitas Negeri Malang, HFI Malang 

2012 

Simposium Fisika Nasional XXV dan 

International Conference Theoritical and Apllied 

Physics 

Universitas Palangkaraya, HFI Palangkaraya 

2011 

Simposium Fisika Nasional XXIV dan 

International Conference Theoritical and Apllied 

Physics 

ITB, HFI Bandung 

2010 

Simposium Fisika Nasional XXIII dan 

International Symposium on Advanced Material 

and Applications (ISAMA) 

ITS, HFI Surabaya 

2008 

22nd National Physics Symposium and 

International Conference on Advance Material 

for Energy 

Universitas Negeri Gorontalo, HFI Gorontalo 

2006 Simposium Fisika Nasional XXI Universitas Negeri Makasar, HFI Makasar 

2005 
Workshop on Theoretical Physics 2K5 HFI, GFTI WTP, ITB Bandung 

Seminar Nasional Fisika Universitas Sarjanawiyata Yogyakarta, HFI Yogyakarta 

2004 
Workshop on Theoretical Physics 2K5 

HFI, GFTI, Fisika LIPI, Fisika ITB, Fisika UI 

dan Astronomi ITB, UI 
Depok 

Seminar Nasional Fisika XX UNRI, HFI Pekanbaru 

2002 Seminar Fisika Nasional XIX UNUD, HFI Yogyakarta 

2000 Seminar Fisika Nasional XVIII PUSPIPTEK Serpong, HFI Tangerang 

1998 
Seminar Fisika Nasional XVII dan AAPPS 

Seminar on Physics of Materials 
UGM, HFI Yogyakarta 

1997 
Seminar and Meeting on Physics Curriculum and 

Evaluation and Inovation 
HFI-Unesco-ASIANIP-CIDA-IUPAP Yogyakarta 

1996 

Seminar Fisika Nasional XVI dan ASEANIP 

Regional Seminar on the Physics of Metal and 

Alloys 

HFI, ASPEN ITB Bandung 

1994 

Seminar Fisika Nasional XV dan ASPPEN 

Meeting on Physics Curriculum and Avaluation 

and Inovation 

HFI-Unesco-ICTP-ITS-Unair-IKIP Surabaya Surabaya 

1993 Seminar Fisika Nasional XIV USU, HFI Medan 

1991 
Seminar Fisika Nasional XIII PUSPIPTEK SERPONG, HFI Tangerang 

South East Asia Laser Course II UGM, ICTP dan UNESCO Yogyakarta 

1989 Seminar Fisika Nasional XII IKIP Yogyakarta, HFI Yogyakarta 

1987 Seminar Fisika Nasional XI ITB, HFI Bandung 

1986 Regional Workshop on Physics of Materials HFI, UNESCO dan ICTP Jakarta 

1985 Regional Conference on Physics and Industry HFI dan UNESCO JAKARTA 

1982 

Regional Conference on Energy Physics and 

Physics Education 
HFI, UNESCO dan ASPEN Jakarta 

Seminar Fisika Nasional X UNUD, HFI Denpasar 

1981 Seminar Fisika Nasional IX ITS, HFI Surabaya 

1980 Seminar Fisika Nasional VIII BATAN, HFI Yogyakarta 

1979 Seminar Fisika Nasional VII UI, HFI Jakarta 

1977 Seminar Fisika Nasional VI ITB, HFI Bandung 

1976 Seminar Fisika Nasional V ITS, HFI Surabaya 

1975 Seminar Fisika Nasional IV UGM, HFI Yogyakarta 

1974 Seminar Fisika Nasional III UI, HFI Jakarta 

1973 Seminar Fisika Nasional II ITB, HFI Bandung 

1972 Seminar Fisika Nasional I ITB Bandung 
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