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Kata Pengantar
Direktur Jenderal Sumber Daya 
Iptek dan Dikti

Ada pepatah terkenal dari Tiongkok yang kerap dijadikan bahan renungan, 
utamanya dalam menyiapkan masa depan. 

“Waktu yang terbaik untuk menanam pohon adalah 20 tahun yang 
lalu, dan waktu terbaik kedua adalah hari ini.”

Pepatah tersebut, bila direnungkan secara mendalam, bisa membawa kita 
pada pemaknaan baru: tidak ada yang terlambat dalam memulai sesuatu, 
karena setiap hari adalah waktu yang tepat untuk memulai sesuatu. 
Sebagai bangsa besar dengan sumber daya manusianya yang melimpah, 
rasanya sedikit naif bila generasi muda bangsa berucap ‘tidak tahu’ tatkala 
ditanya “siapakah figur ilmuwan yang dijadikan panutan sebagai pengiring 
untuk mencapai tujuan di masa depan?” Situasi ini sendiri senyatanya 
memang terjadi. Hampir lebih dari dua dasawarsa krisis figuritas ini 
langgeng dan membuat generasi kita lebih mudah percaya pada figur 
asing—sesuatu yang tidak pernah mereka tahu dan jauh dari realitas 
sesungguhnya. 

Ali Ghufron Mukti
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Ini terjadi lantaran dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain anggapan 
bahwa ruang ilmuwan merupakan ruang privat yang tidak boleh 
sembarang orang masuk; dan adanya konsep bahwa ilmuwan bukanlah 
idol, jadi tampil di media merupakan hal tabu. Padahal jauh di luar sana, 
antara ilmuwan dengan media atau dunia fotografi memiliki relasi yang 
amat spesial. Barangkali, ketika ditanya tentang Albert Einstein, orang 
akan lebih mudah mengingat foto ‘meletnya’ yang eksentrik dibandingkan 
dengan temuan-temuan besarnya yang menggemparkan dunia. Kasus 
ini menunjukkan bahwa intimasi fotografi dengan figur ilmuwan telah 
membawa pengaruh tak biasa. Secara laten, foto telah mengisi ruang-
ruang ingatan yang sukar dilupakan.

Memasuki era digital, di mana lumbung-lumbung informasi begitu dekat 
dengan realitas, sosok ilmuwan belum jua jadi bagian yang integral di 
dalamnya. Para ilmuwan masih gemar berkarya dalam senyap dan jauh 
dari popularitas. Meski begitu, gerakan anak muda di berbagai daerah 
dengan latar belakang berbeda-beda yang memilih jalan hidup sebagai 
ilmuwan nyatanya cukup besar. Ini merupakan fenomena yang harus 
disambut baik oleh pemangku kebijakan atau stakeholder terkait. Energi 
penggerak baru tengah tumbuh.

Dari fenomena yang telah terjadi, sebenarnya ada sebuah penanda yang 
patut kita cermati. Bagaimana mungkin gerakan anak muda yang memilih 
menjadi ilmuwan bisa begitu besar padahal kerja-karya ilmuwan tidak 
banyak diketahui khalayak secara luas? 
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Regenerasi menjadi keniscayaan dalam hal ini. Di balik permukaan yang 
tampak, barangkali sejak lama para ilmuwan tengah didera kegelisahan 
mendalam tentang keberlanjutan profesi mereka di masa depan. Situasi 
demikian yang akhirnya mendorong mereka menjelma laiknya Shifu yang 
menurunkan ilmu kepada anak didiknya di tempat yang dari riuh-ramai 
sekitar. Lalu bagaimanakah hasil dari itu semua? 

Kini ilmuwan-ilmuwan muda banyak yang mulai muncul ke permukaan. 
Bedanya, mereka tak lagi sungkan unjuk gigi untuk menunjukkan hasil 
penelitiannya dan gagasannya terkait kebijakan pembangunan. Ini 
merupakan angin segar bagi pemangku kebijakan atau stakeholder terkait 
untuk mengampanyekan kerja dan hasil penelitian mereka, termasuk 
momentum mendekatkan ilmu pengetahuan kepada masyarakat luas.  

Perlu digarisbawahi bahwa yang muda bukan lebih berpengetahuan, dan 
yang tua bukan berarti lebih berpengalaman. Semangat ilmuwan muda 
harus tetap dipelihara untuk menyiapkan tongkat estafet ke generasi 
berikutnya. Inilah sebabnya pameran Potret Ilmuwan Muda Indonesia 
dapat dikatakan sebagai oasis—pelepas dahaga di tengah krisis figuritas 
ilmuwan yang terjadi saat ini. 

Para ilmuwan muda tersebut tentu tidak bisa mewakili keseluruhan dari 
sumber daya manusia di Tanah Air. Masih banyak SDM muda berkualifikasi 
mumpuni Indonesia yang belum sempat terekam dalam potret ini. 
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Semoga dengan penyelenggaraan pameran potret ini, kelak lahir ilmuwan-
ilmuwan muda baru yang paripurna, baik dari kualifikasi maupun 
kompetensi. Memiliki perspektif dan jiwa leadership yang baik, sehingga 
bisa membawa Indonesia menuju gerbang kesejahteraan, mengharumkan 
nama Ibu Pertiwi di kancah internasional, serta mampu mewujudkan visi 
pemerintah yakni “SDM Unggul, Indonesia Maju.”
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Citraan Potret Sebagai Sarana 
Representasi

Sejak era Yunani Kuno hingga hari ini, citraan potret melalui berbagai 
teknik dan media masih menjadi primadona pembentuk citra individu 
maupun kelompok. Media visual seperti lukisan, gambar, ilustrasi, hingga 
fotografi dalam citraan potret pada dasarnya tidak jauh berbeda dalam 
hal konstruksi visualnya. Gestur, pose, ekspresi, pencahayaan dan properti 
penunjang masih menjadi faktor dominan dalam konstruksi visual potret 
yang akan menentukan citraan yang terbentuk. Citraan yang dikonstruksi 
oleh sebuah intensi ini akhirnya nyaris menjauh dari karakter keseharian 
subyek terpotret tadi, namun karena praktiknya telah berlangsung 
berabad-abad maka konstruksi potret seperti itu menjadi permisif dan 
bahkan dianggap sebagai hal yang lumrah. 

Fotografi sebagai salah satu media rekam, masih dipercaya sebagai media 
representasi citraan potret yang paling akurat. Memiliki sifat mimesis 
yang paling sempurna, menjadikan fotografi semakin kuat sebagai media 
konstruksi visual potret. Namun pandangan tersebutlah yang menjebak 
para praktisi fotografi dan subyek dalam foto untuk membuat citraan 

Henrycus Napitsunargo
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potret sebagai arena sandiwara sekejap; sekejap namun diingat untuk 
selamanya. Hal itu juga yang membawa fotografi menjadi sebuah komoditi 
industri visual yang laris dan menggiring persepsi publik secara perlahan 
namun telak. Persepsi, propaganda, bahkan ideologi menjadi lahan yang 
menjanjikan bagi industri fotografi potret. 

“ I love portraits, I like taking portraits, but I don’t believe in portraits. 
“ -- Duane Michals

Konstruksi foto potret memang selalu menuai pro dan kontra. Realitas 
yang tersaji selalu menyiratkan sebuah manipulasi intensi dengan kadar 
yang berbeda dan menyisakan tumbukan antara ketidakpercayaan 
dengan buaian visual yang menarik. Namun di sinilah memang letak 
kekuatan sekaligus kelemahan konstruksi citraan potret. Kemampuan 
dan kecerdasan seseorang dalam mengkonstruksi visual potret berperan 
penting pada pemanfaatan kekuatan citraan potret itu sendiri. Hal tersebut 
akhirnya memang kembali pada intensi dan tujuan di mana citraan potret 
tersebut dibuat, serta kepentingan yang spesifik tentunya. 

Fotografi Potret Sebagai Sarana Kolaborasi 

Melihat sedikit ke belakang, praktik fotografi potret baik dalam industri 
maupun dalam konteks proyek personal, subyek dalam foto potret selalu 
menjadi fokus utama bagi publik pada umumnya. Namun di balik subyek 
tersebut ada peranan seorang fotografer yang memiliki kontrol atas 
konstruksi visualnya, menduduki posisi penting dalam citraan foto potret. 
Terdapat semacam kolaborasi dalam mencapai tujuan dari konstruksi 
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visual foto potret antara subyek dan sang fotografer. Praktek foto potret 
yang dipopulerkan oleh Nadar, Annie Leibovitz, Irving Penn, Arnold 
Newman atau Ara Guler secara jelas menggarisbawahi perihal kolaborasi 
yang kental antara personalitas subyek dan keahlian teknis serta estetika 
sang fotografer. Secara implisit menyiratkan identitas yang disematkan 
secara halus dari kedua pihak dalam citraan potret yang dihasilkan.

Selain perihal kolaborasi yang berkaitan dengan personalitas kedua pihak, 
konvensi kode sering kali dilibatkan dalam konstruksi foto potret. Kode-
kode tersebut menegaskan sebuah golongan sosial atau profesi tertentu, 
lingkungan serta properti yang spesifik, yang serta merta menentukan 
konstruksi foto potret. Dengan demikian, foto potret yang terlihat 
sederhana sekalipun seakan menuntut sebuah kompleksitas dalam 
proses penciptaannya. Pada dasarnya dapat dikatakan bahwa dalam 
mengeksekusi sebuah foto potret hanya memerlukan waktu sekejap, 
namun proses pra eksekusi dalam menghadirkan komponen dan eksponen 
yang berperan dalam citraan potret itu justru membutuhkan waktu dan 
energi yang tidak bisa dibilang instan. Dengan demikian citraan foto potret 
merupakan sebuah akumulasi proses kolaborasi dalam mencapai sebuah 
tujuan tertentu, baik berupa persepsi, provokasi, propaganda maupun 
sebuah ideologi.

Potret Ilmuwan Muda Indonesia Berprestasi

Figur ilmuwan dalam persepsi umum, cenderung dipandang sebagai 
profesi yang steril dari intervensi sosial. Ada pandangan bahwa figur 
ilmuwan selalu dikaitkan dengan karakter penyendiri yang jauh dari hiruk 
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pikuk sosial politik. Namun, di sisi lain peran ilmuwan di berbagai bidang 
mempunyai andil besar dalam perkembangan di medan sosial itu sendiri, 
baik berupa produk teknologi maupun pemikiran-pemikiran mutakhir. 
Pentingnya kehadiran ilmuwan dalam masyarakat cukup jelas, akan tetapi 
figurnya seakan tersembunyi dan tidak terekspos terutama di tengah 
berisiknya media sosial saat ini yang dipenuhi dengan citraan-citraan 
setiap individu dalam rangka memperebutkan atensi.

Proyek “Potret Ilmuwan Muda Indonesia Berprestasi” kali ini sebenarnya 
tidak lebih dari sebuah kolaborasi subyek dan fotografer dengan 
sebuah tujuan yang cukup jelas seperti paparan di atas. Intensi utama 
dari proyek ini dimulai dengan rasa apresiasi terhadap para ilmuwan 
muda yang berprestasi namun seakan tenggelam oleh hiruk pikuk isu-
isu sosial hari ini. Sang fotografer yang memiliki rasa apresiasi tersebut 
pada akhirnya memutuskan untuk membuat sebuah kolaborasi 
dengan tujuan memperkenalkan figur-figur ilmuwan yang bisa menjadi 
tawaran inspirasi kepada publik akan pentingnya kehadiran ilmuwan 
di berbagai bidang dalam memajukan sebuah peradaban di kehidupan 
bermasyarakat. Mungkin terdengar berlebihan, tetapi setidaknya tawaran 
ini menggarisbawahi sebuah intensi positif untuk memperkenalkan dunia 
ilmuwan yang dianggap soliter kepada publik.

Dengan mengadopsi konstruksi visual foto potret dan pendekatan 
dokumentasi estetik, proyek ini bisa disebut sebagai kolaborasi antar 
profesi dengan dasar apresiasi antara subyek dengan sang fotografer. 
Terlepas dari reaksi dan dampaknya terhadap publik, proyek ini 
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menawarkan sebuah inspirasi untuk publik terutama generasi muda untuk 
mengenal lebih dekat para ilmuwan muda berprestasi dan mungkin kelak 
bisa menjadi panutan dan inspirasi secara personal.
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Prof. Husin Alatas

Prof. Husin merupakan ahli fisika teori di Institut Pertanian Bogor (IPB). 
Ia menamatkan studi jenjang sarjana di Institut Teknologi Bandung (ITB), 
dan kemudian memperoleh gelar master dan doktor juga dari ITB. Selain 
aktivitas mengajar dan meneliti, Prof. Husin juga menjadi Ketua Divisi 
Fisika Teori di IPB dan Sekretaris Eksekutif Pusat Kajian Sains 
Keberlanjutan dan Transdisiplin atau Center for Transdisciplinary and 
Sustainability Sciences (CTSS) IPB.

Fokus bidang penelitian Prof. Husin mencakup teori kuantum, teori 
relativitas dan kosmologi, fisika sistem kompleks, serta fisika optik dan 
fotonik. Sebagai Wakil Ketua (Koordinator Kelompok Kerja Sains Garda 
Depan) Akademi Ilmuwan Muda Indonesia (ALMI), Prof Husin kerap 
mengisi berbagai diskusi  keilmuan  mengenai  teori  kuantum dan teori 
relativitas, terutama terkait perjalanan waktu yang belakangan 
ramai dibahas oleh masyarakat. Selain itu, Prof Husin juga tercatat 
sebagai Indonesian Territorial Representative pada International 
Commission for Optics (ICO).
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Dr. Sonny merupakan seorang peneliti di bidang economics of climate 
change and biodiversity di Research Center for Climate Change, Universitas 
Indonesia (UI). Di sana, Ia juga menjadi dosen pada Program Master 
Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) UI. 

Sejumlah komunitas keilmuan yang Dr. Sonny ikuti adalah sebagai anggota 
International Society for Ecological Economics (ISEE)/European Society 
for Ecological Economics (ESEE), dan juga bergabung menjadi anggota 
Akademi Ilmuwan Muda Indonesia (ALMI). Sebagai seorang akademisi, 
Dr. Sonny kerap diminta untuk menjadi advisor di berbagai lembaga 
Pemerintah. Tercatat, pada 2016-2017 Ia menjadi staf ahli di Kantor Staf 
Kepresidenan RI. Pengalaman lainnya adalah sebagai advisor dan ekonom 
senior pada Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian 
Pembangunan (UKP4).

Dr. rer. pol. Sonny Mumbunan, M.Sc.
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Inaya merupakan seorang dosen di Departemen Komunikasi, Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Indonesia (UI). Inaya memiliki 
ketertarikan di bidang ekonomi politik dan budaya, termasuk bagaimana 
budaya menjadi instrumen dalam mewujudkan kesejahteraan. Selain itu, 
terkait dengan informasi serta, peran media dalam proses demokrasi.

Selain mengajar, Inaya juga aktif di Pusat Kajian Komunikasi (Puskakom) 
UI. Asalah satu artikel ilmiah yang dihasilkan, yaitu Reproducing Academic 
Insularity in a Time of Neo-Liberal Markets: The Case of Social Science 
Research in Indonesian State Universities yang terbit di Journal of 
Contemporary Asia. Tak hanya aktivitas di kampus, Inaya juga merupakan 
anggota dari Akademi Ilmuwan Muda Indonesia (ALMI).

Inaya Rakhmani, S.Sos., M.A., Ph.D.
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Dr. Yessie Widya Sari, M.Si.

Dr. Yessie aktif sebagai pengajar di Departemen Fisika, Fakultas 
Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Institut Pertanian 
Bogor (IPB). Dr. Yessie merupakan materials scientist dengan  fokus riset 
mencakup biomaterial, bioplastik, dan bioenergi. Salah satu riset yang 
tengah Ia jalani terkait biomaterial yaitu pengembangan nano-
hidroksiapatit. Beberapa produk riset yang sudah dihasilkan adalah 
Calgen, suplemen tulang dan gigi, serta Calcicof Coffee, kopi yang 
mengandung nanoHAP dan kolagen untuk kesehatan tulang dan gigi.

 Sebagai dosen yang wajib menjalani tugas Tri Darma, Dr. Yessie di 
tengah kesibukan mengajar dan membimbing juga aktif menghasilkan 
publikasi internasional. Pada 2017 Ia termasuk lima terbaik ilmuwan 
wanita usia di bawah 40 tahun berdasarkan H-index di lingkungan IPB. 
Pada tahun 2018, Dr. Yessie menjadi L’oreal UNECSO For Women in 
Science National Fellow. Kemudian pada tahun 2019, Doktor dari 
Wageningen University, Belanda ini juga masuk pada 99 Most Inspiring 
Women dari Globe Asia.
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Dr. Berry Juliandi adalah Dosen di Departemen Biologi, Institut Pertanian 
Bogor (IPB) sejak tahun 2001. Saat ini Ia merupakan Kepala Laboratorium 
Veterinary Stem Cells di Pusat Penelitian Sumberdaya Hayati dan 
Bioteknologi (PPSHB-IPB). Minat riset yang digeluti Dr. Berry adalah 
regulasi diferensiasi stem cells, neurogenesis dan memori, morfometrika 
dan biologi manusia. 

Dr. Berry mendapatkan gelar Doktor bidang neurosains molekuler 
dari Nara Institute of Science and Technology Jepang. Selama karier 
akademiknya, Dr. Berry telah menerima berbagai penghargaan nasional 
dan internasional. Ia juga dipercaya menjadi Chief Editor dari jurnal ilmiah 
HAYATI Journal of Biosciences yang terindeks Scopus (Scimago Q2). Di 
luar kesibukannya sebagai dosen IPB, Dr. Berry terpilih menjadi anggota 
Akademi Ilmuwan Muda Indonesia (ALMI) pada tahun 2016 dan saat ini 
menjabat sebagai Sekretaris Jenderal ALMI.

Dr. Berry Juliandi S.Si., M.Si.
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Dr. Hawis adalah seorang dosen di Departemen Ilmu dan Teknologi 
Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor 
(IPB) yang juga berperan sebagai Head of of Marine Biodiversity and 
Biosystematics Laboratory. Doktor dari University of Bremen tersebut 
memiliki fokus penelitian di bidang keanekaragaman dan konservasi 
laut, ekologi, dan biologi ikan laut, rehabilitasi dan restorasi habitat ikan, 
penyebaran lingkungan laut, dan pemanfaatan ikan sebagai indikator 
biologis.

Sebagai seorang akademisi, Dr. Hawis aktif di berbagai komunitas keilmuan, 
seperti menjadi anggota dari Akademi Ilmuwan Muda Indonesia (ALMI), 
Indonesian Coral Reefs Society, Indonesian Oceanology Association, dan 
Indonesian Biodiversity Association. Ia juga aktif dan produktif dalam 
publikasi. Tercatat, pria yang kini merupakan Lektor Kepala (Associate 
Professor) itu memiliki Scopus H-index 7, yakni dengan 43 dokumen 
publikasi, 163 sitasi, dan 180 co-author. Selain publikasi, Dr. Hawis juga 
menulis beberapa buku, serta sejumlah pengalaman menjadi dosen tamu 
di berbagai institusi.

Dr. rer. nat. Hawis Madduppa, S.Pi, M.Si.
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Lahir di Semarang, 4 Maret 1977, Dr. Ronny kini berprofesi sebagai dosen 
di Fakultas Farmasi, Universitas Gadjah Mada (UGM). Hingga saat ini  
Dr. Ronny memiliki setidaknya 56 publikasi. Ia juga pernah menyusun buku 
berjudul Chapter 12 Oral Delivery of Nucleic Acid Drugs pada tahun 2009.

Aktif dalam berbagai penelitian, Dr. Ronny kerap menerima berbagai hibah 
proyek riset, baik dari kampus, kementerian, hingga swasta. Co-Chair 
Forum Peneliti Muda Indonesia (ForMIND) tahun 2014 itu telah memiliki 
tiga paten, meliputi Chitosan-PGV-0 Nanoparticle (2012), Chitosan/
alginate-PGV-0 nanoparticle (2013), dan nanokapsul ekstrak kunyit (2014).

Dr.rer.nat. Ronny Martien, M.Si.
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Yoga Divayana tercatat sebagai salah satu dosen di Jurusan Teknik 
Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Udayana. Adapun bidang keahliannya 
mencakup Organic light-emmiting diode (OLED), hybrid quantum-dots 
organic LED, solid-state LED, photovoltaic, thin-film transistor, surface 
plasmon polariton, quantum field theory, dan hydrodynamics. Yoga telah 
menghasilkan puluhan publikasi internasional. Total sitasinya mencapai 
706 dan memiliki H-index 15. Yoga juga bertindak sebagai reviewer untuk 
berbagai jurnal internasional, seperti the journal of Applied Physics Letters, 
Organic Electronics, Journal of Applied Physics, Optics Letters, Thin Solid 
Films, Journal of Luminescence, serta Journal of Vacuum Science and 
Technology.

Yoga menamatkan studi Sarjana hingga Doktor di salah satu universitas 
terbaik di dunia, yakni di Nanyang Technological University (NTU) 
Singapura. Bahkan, Ia juga menjadi peneliti (research fellow) di NTU ketika 
Post Doctoral. Pada tahun 2008, Ia mendapatkan penghargaan IEEE-LEOS 
Graduate Student Fellowship, di mana hanya 12 mahasiswa S-3 di dunia 
yang berkesempatan mendapatkan penghargaan tersebut. 

Yoga Divayana, Ph.D.
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Dr. Rafi adalah seorang dosen di Departemen Kimia, Fakultas Matematika 
dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Institut Pertanian Bogor (IPB). Saat 
ini Ia juga dipercaya menjadi Ketua Program Studi S-2 dan S-3 Kimia. 
Selama berkarier, Dr. Rafi yang menamatkan studi S-3 di Gifu University, 
Jepang itu telah menghasilkan banyak publikasi, bahkan buku dan paten. 
Tercatat, hingga saat jumlah karya ilmiahnya mencapai 46 publikasi, tiga 
buku, dan dua paten.

Kesibukan di kampus tak menghalangi Dr. Rafi untuk menjalin berbagai 
kolaborasi penelitian. Pada tahun 2019 ini, Ia bahkan menjadi salah satu 
penerima manfaat Program World Class Professor (WCP). Sementara 
aktivitas lain yang dijalaninya, seperti mengisi pelatihan/workshop serta 
menjadi Deputi Manajer Laboratorium Pusat Studi Biofarmaka Tropika 
LPPM IPB. Dr. Rafi juga aktif dalam keanggotaan himpunan profesional, di 
antaranya di Himpunan Kimia Indonesia sebagai ketua terpilih tahun 2019, 
hingga anggota The Society for Chromatographic Sciences di Jepang dan 
HPTLC Association.

Dr. Mohamad Rafi, M.Si.
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Dr. I Gede Hendrawan adalah seorang dosen dan peneliti di Program 
Studi Program Studi Ilmu Kelautan, Fakultas Kelautan dan Perikanan 
Universitas Udayana, Bali. Gelar doktornya Ia raih dari Program of Science 
and Engineering, Yamaguchi University, Jepang. Selain aktif mendidik 
dan meneliti, Dr. Hendrawan juga terdaftar sebagai anggota di berbagai 
komunitas keilmuan, meliputi International Society of Remote Sensing 
and Earth Sciences (IReSES), Japan Society of Civil Engineering (JSCE), 
dan Indonesian Physical Society (HFI). Ia juga menjadi Editor in Chief 
Journal of Marine Research and Technology, Expert team to formulating 
the recycling place effectiveness in Badung Regency (2018), dan Expert 
team to formulating zonation plan of coastal area and Small Islands of Bali 
Province (2018). 

Project Achievements yang pernah diraih Dr. Hendrawan sepanjang 
kariernya sebagai seorang ilmuwan yakni antara lain Developing of 
Base line data for Marine Debris Problem di Bali sebagai Research Team 
Leader dalam kolaborasi bersama Unud, Pemprov, SYSTEMIQ, Leed 
University-UK, ISWA, (Januari-Juni 2019); Hydrodynamic analysis and its 
recommendations for resort plan di Canggu, PT Puri Dewi Canggu (Potato 
Head) (2018); dan Tsunami analysis for Amankila Resort, Karangasem-Bali 
(2017).

Dr. I Gede Hendrawan
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Teguh Dartanto merupakan dosen ilmu ekonomi di Universitas Indonesia 
(UI). Teguh menekuni penelitian di bidang kemiskinan, ketimpangan, 
perlindungan sosial, ekonomi kesehatan, dan ekonomi pembangunan. Hasil 
penelitiannya selama ini telah diterbitkan di berbagai jurnal bereputasi, 
antara lain Lancet, Energy Policy, Bulletin of Indonesian Economic Studies, 
Applied Health Economics and Health Policy, the Singapore Economic 
Review, Journal of Southeast Asian Economies. Saat ini, Teguh juga 
menjabat sebagai Ketua Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis (FEB) UI, dan melakukan berbagai inovasi dan transformasi dalam 
pengajaran serta pengelolaan departemen sebagai upaya merespons 
perkembangan ilmu pengetahuan, dunia digital, dan generasi millennials.  

Sebagai seorang dosen dan peneliti, Teguh aktif berkolaborasi dengan 
berbagai institusi dalam dan luar negeri, seperti BPJS Kesehatan, BPJS 
Ketenagakerjaan, Australian National University, Nagoya University, ADB, 
UBC-Canada, ERIA, UNDP, JICA and OECD. Ia sempat bekerja sebagai 
peneliti di JICA Research Institute Tokyo Jepang tahun 2012-2013. 
Sementara aktivitas lainnya, yaitu menjadi anggota Akademi Ilmuwan 
Muda Indonesia (ALMI).

Teguh Dartanto, Ph.D.
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Dr. Yuni memperoleh gelar Ph.D. Kimia dari University of Aberdeen Inggris 
pada tahun 2005. Ia merupakan seorang dosen di Departemen Kimia, 
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Universitas 
Indonesia (UI). Adapun bidang yang digelutinya saat ini berhubungan 
dengan kimia material, zeolit, termasuk di dalamnya modifikasi sintesis, 
karakterisasi, serta aplikasinya pada energi dan lingkungan.

Selain mengajar, Dr. Yuni juga merupakan pengurus Badan Penjaminan 
Mutu Akademik (BPMA) UI dan menjadi editor Jurnal Makara. Pada tahun 
2019, Dr. Yuni memperoleh hibah riset program Pendidikan Magister 
menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU) dari Kemenristekdikti. Ia 
pun banyak menjalin kolaborasi untuk menghasilkan publikasi. Dr. Yuni 
kini juga disibukkan dengan aktivitas sebagai reviewer Lembaga Pengelola 
Dana Pendidikan (LPDP) dan juga merupakan anggota Akademi Ilmuwan 
Muda Indonesia (ALMI).

Dr. Yuni Krisyuningsih Krisnandi, M.Sc.
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Dr. Agus merupakan dosen teknik kimia di Fakultas Teknik Universitas 
Sebelas Maret (UNS). Di sana, Ia mengampu mata kuliah, seperti teknologi 
nanopartikel, energi surya lanjut, matematika teknik kimia, teknik 
produk, dan pengetahuan bahan korosi. Dr. Agus memiliki setidaknya 40 
pengalaman penelitian yang Ia lakoni sejak tahun 2002. Sementara dalam 
penulisan artikel ilmiah dalam jurnal, Ia telah menerbitkan lebih dari 25 
publikasi.

Hasil riset Doktor lulusan Hiroshima University, Jepang itu telah 
menghasilkan delapan HKI, yakni berupa paten, hak cipta, dan merek. Ia 
juga ikut menulis sejumlah buku, di antaranya Flame Spray Pyrolysis dan 
Spray Pyrolysis Method dalam Handbook of Atomization and Sprays (Berlin, 
Jerman), dan Spray Pyrolysis Method dalam Nanophosphor Development 
and Their Applications (Tokyo, Jepang). Pada tahun 2018, Dr. Agus 
memperoleh penghargaan Academic Leader Award dari Kemenristekdikti 
kategori dosen bidang teknologi.

Dr. Eng. Agus Purwanto, S.T., M.T.



44



45

Prof. Badri adalah seorang Guru Besar bidang Manajemen Strategi pada 
Departemen Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas 
Airlangga (Unair). Sebagai akademisi, Ia aktif dalam penelitian yang 
berkaitan dengan organizational dynamic capabilities, competitive 
dynamics, inter-organizational learning, dan alliance portfolio.  Sehari-hari 
Ia juga membimbing mahasiswa, baik di tingkat S-1, S-2, hingga S-3. Selain 
aktif di bidang akademik, Prof. Badri juga mengabdikan diri sebagai Ketua 
Badan Perencanaan dan Pengembangan Unair, serta berpartisipasi aktif 
sebagai anggota Majelis Wali Amanah Unair yang juga berpengalaman 
sebagai konsultan BUMN maupun swasta. 

Pencapaian Prof. Badri sebagai seorang akademisi cukup gemilang, 
pasalnya Ia meraih jabatan Guru Besar di usia yang relatif muda, yakni 
39 tahun. Ia bahkan diundang sebagai Guest Professor di University of 
Skovde, Swedia pada November 2019. Kemudian juga ambil bagian dalam 
program kementerian untuk menjadikan perguruan tinggi Indonesia 
berkelas dunia, yakni sebagai koordinator World Class University (WCU) di 
Unair, serta tim WCU di Kemenristekdikti.

Prof. Badri Munir Sukoco, SE., MBA, Ph.D.
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Prof. Brian adalah seorang Guru Besar di Institut Teknologi Bandung (ITB). 
Ia lulus sarjana dari Departemen Teknik Fisika ITB pada tahun 1999, dan 
pada tahun 2000-2002 melanjutkan studi jenjang Master di University of 
Tokyo, Jepang. Di universitas yang sama ketika S-2, Ia memperoleh gelar 
Doktor (S-3) dari Quantum Engineering and Systems Science Department, 
dengan judul disertasi Studies of Transition MetalModified Mesoporous 
MCM-41 Thin Films for NO2 Gas Sensor Devices Employing Surface 
Photovoltage Technique pada tahun 2005.  

Selama kurun waktu lima tahun terakhir Prof. Brian telah mendapatkan 
lebih dari 30 research funding. Sedangkan untuk publikasi, Ia telah 
menerbitkan 60 publikasi di berbagai jurnal bereputasi. Adapun tiga 
buku yang sudah Prof. Brian tulis adalah Fisika Material (2010), Modul 
Laboratorium TF 1 (2010), dan Memanen Energi Matahari (2017).

Prof. Brian Yuliarto, Ph.D.
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Dr. Ferry Iskandar adalah seorang dosen di Departemen Fisika, Fakultas 
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Teknologi Bandung 
(ITB). Dr. Ferry menyelesaikan studi Doktornya di Departemen Teknik 
Kimia, Graduate School of Engineering, Hiroshima University, Jepang, 
dengan disertasi berjudul Preparation of Nanostructured Particles using 
Spray Method and Their Applications. Penelitian Dr. Ferry adalah seputar 
Physics Material, Inorganic Material and Composite, Nanoparticles and 
Nanomaterials, dan Aerosol Technology.

Selain sebagai pendidik dan peneliti, Doktor yang meraih Achmad Bakrie 
Award XVI/2018 dari Yayasan Achmad Bakrie (2018) dan Excellent Materials 
Scientist Award, Materials Research Society of Indonesia (MRS-id) (2018). 
Ia juga menjabat menjabat sebagai Editor di Journal of Mathematical and 
Fundamental Sciences dan Malaysian Journal of Fundamental and Applied 
Sciences. Dr. Ferry juga merupakan Materials Research Society (MRS), 
Materials Research Society Indonesia (MRS-Id), dan Physical Society of 
Indonesia (PSI). Saat ini, Dr. Ferry telah menerbitkan 154 karya ilmiah di 
jurnal internasional, 12 karya ilmiah di jurnal nasional, 7 buku, 17 review 
artikel, dan lebih dari 10 paten.

Dr. Ferry Iskandar
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Dr. I Wayan Sudirana adalah seorang Direktur Gamelan Yuganada, 
Komposer, dan Ahli Etnomusikologi dari Institut Seni Indonesia di 
Denpasar. Gelar doktor di bidang Etnomusikologi Ia raih dari Universitas 
British Columbia (UBC). Dr. Sudirana merupakan salah satu profesor paling 
sukses di Institut Seni Indonesia (ISI) di Denpasar yang pernah tampil di 
berbagai panggung dan even internasional bergengsi. Oleh pemerintah 
Kanada, Ia ditugaskan membuat lagu yang menggabungkan gamelan Bali, 
Taiko Jepang dan Bagpipes untuk ditampilkan di Olimpiade Musim Dingin 
2010 di Vancouver, Kanada.

Semasa berkarier sebagai seniman, Dr. Sudirana telah banyak menjalin 
kerja sama dengan perusahaan-perusahaan ternama di seluruh dunia, 
antara lain Jack Morton Production New York for the Hundred Percent 
Club (HPC) of IBM pada Mei 2018 serta Five Current Company for the 
opening ceremony of the Asian Games, Jakarta, Agustus 2018. Ia juga 
telah berkolaborasi dengan berbagai komposer terkenal seperti Michael 
Tenzer (2003 - 2013), Andrew Clay McGraw (2006 - 2010), Peter Michael 
Steele dan Joshep Sandino (2007), Gamelan X, dan tampil di Carnegie Hall, 
New York. Selain membuat karya dalam bentuk pertunjukan, Dr. Sudirana 
juga banyak menulis jurnal.  Buku tentang the future of Balinese Sacred 
Ensemble dan CD yang berisi karya-karya terbarunya bersama Gamelan 
Yuganada baru saja ia terbitkan di tahun 2019.

Dr. I Wayan Sudirana
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Dosen Fakultas Seni Rupa dan Desain, Institut Teknologi Bandung (ITB) 
ini lebih akrab dipanggil Dr. Tita. Bidang keahliannya adalah pada desain 
produk industri, pengembangan masyarakat dan sustainbility, creative 
city, design thinking, serta natural fibres & materials exploration. Ia 
memiliki paten Konstruksi Struktur Bola Menggunakan Anyaman Bilah 
sebagai Pembentuk Struktur. Ia sendiri memiliki ketertarikan khusus 
pada bambu, sehingga pernah mendapat penghargaan pada the 15th 
National Technology Resurrection Day dengan judul riset Application of 
Contemporary Design and Hybrid Technology to Bamboo Products, dan 
beberapa penghargaan lainnya.

Dr. Tita juga merupakan anggota Akademi Ilmuwan Muda Indonesia 
(ALMI). Doktor dari Faculty of Civil Engineering and Geosciences, Delft 
University of Technology itu aktif pada berbagai komunitas dan juga 
merupakan penggiat ekonomi kreatif. Beberapa organisasi yang Ia ikuti 
di antaranya menjadi tim ahli Jawa Barat untuk Ekonomi Keratif, Deputi 
Hubungan Internasional Indonesia Creative Cities Network (ICCN), ketua 
Ekraf Bandung, co-founder dan anggota Komunitas Ngadu.ide, Bandung 
Creative City Forum (BCCF), Forum Peneliti Muda Indonesia (forMIND), 
dan lain sebagainya.

Dr. Dwinita Larasati, S.Sn., M.A.
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Ronny Lesmana adalah seorang dosen di Universitas Padjadjaran (Unpad). 
Beberapa mata kuliah yang Ia ajarkan adalah fisiologi otot, fisiologi 
hormon, fisiologi olah raga, serta fisiologi lanjut 1 dan 2. Kendati demikian, 
Ronny tetap produktif dalam melakukan penelitian dan menerbitkan 
publikasi. Dalam lima tahun terakhir, terdapat 37 publikasi dan sejumlah 
buku yang sudah Ia hasilkan. Ronny juga memiliki HAKI berupa Alat induksi 
luka bakar untuk Rat Burn Injury Model.

Saat ini Ronny juga menjabat sebagai Kepala Kantor Internasional Unpad 
dan Kepala Laboratorium Biologi Unpad. Pada tahun 2018, Ronny masuk 
sebagai finalis dosen berprestasi tingkat nasional. Bahkan, baru-baru ini Ia 
juga meraih penghargaan Best Poster Award in Teaching Physiology dari 
FAOPS Jepang. Selama menjalankan profesi sebagai akademisi, Ronny pun 
telah melakukan berbagai pengabdian masyarakat di berbagai wilayah 
pelosok Tanah Air.

Ronny Lesmana, dr., M.Kes., AIFO, Ph.D.
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Sri Fatmawati, dosen Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) yang 
akrab disapa Fatma ini memperoleh gelar Doktor dari Kyushu University, 
Fukuoka, Jepang. Bidang keahliannya adalah kimia alami. Selain mengajar, 
Fatma sehari-hari disibukkan dengan aktivitas penelitian di laboratorium 
serta membimbing mahasiswa, baik di jenjang sarjana maupun 
pascasarjana. Puluhan publikasi pun telah Ia hasilkan, termasuk dua buku 
dan empat paten.

Perempuan asal Sampang ini juga aktif di berbagai komunitas keilmuan. 
Salah satunya sebagai Chair of Organization for Women in Science for The 
Developing World (OWSD) – Indonesia. Fatma telah mendulang berbagai 
penghargaan di level nasional dan internasional. Pada tahun 2018, Ia 
mendapat Anugerah Wira Adhiacarya Award ITS dan Special Award for 
LNest Grant in Indonesia di Tokyo, Jepang. Sejak tahun 2017, Fatma juga 
terpilih menjadi anggota Akademi Ilmuwan Muda Indonesia (ALMI).

Sri Fatmawati, Ph.D.
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Afriani mulanya adalah ilmuwan diaspora yang berkarier di A*STAR, 
Institute of Materials Research and Engineering di Singapura. Pada Agustus 
2018, Ia kembali ke Tanah Air dan kini menjadi dosen di Departemen 
Teknik Material, Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara Institut Teknologi 
Bandung (ITB). Adapun bidang keahlian Afriani mencakup kimia elektro, 
energy storage, elektrokatalisis, sintesis dan aplikasi karbon berdasar 
material/nanomaterial dan kompositnya, superkapasitor, dan elektero 
kimia berbasis perangkat. Hingga saat ini, Afriani telah menghasilkan 
37 publikasi internasional, di mana kebanyakan masuk pada jurnal Q1. 
Kemudian Ia juga memiliki satu paten dan 11 presentasi konferensi.

Afriani sendiri menamatkan studi jenjang Sarjana hingga Doktor di 
Nanyang Technological University (NTU), Singapura. Ia memiliki berbagai 
pengalaman profesional, meliputi menjadi reviewer jurnal, seperti 
Advanced Materials, Advanced Energy Materials, Small, Advanced 
Materials Interfaces, ACS Applied Materials & Interfaces, Nanomaterials, 
Batteries, kemudian sebagai editor Jurnal Teknik Mesin ITB, reviewer Jurnal 
Riset Kimia Universitas Andalas, dan pernah menjadi Laboratory group 
leader di School of Materials Science and Engineering, NTU pada tahun 
2010-2013. Sementara penghargaan yang pernah Ia raih, yakni Singapore 
National Institute of Chemistry Poster Award (2016), NTU MSE Doctorate 
Research Excellence Award (2014), dan Best Poster, RSC Advances Poster 
Price.

Afriani Sumboja, B.Eng., Ph.D.
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Al Makin meraih gelar Ph.D. pada tahun 2008 di Philosophie Fakultät, 
Seminar für Sprachen und Kulturen des Vorderen Orients Ruprecht-Karls- 
Universität, Heidelberg, Jerman. Kemudian, pada tahun 2018 dikukuhkan 
menjadi Guru Besar Filsafat Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, 
Yogyakarta. Selama berkarier, Al Makin memiliki berbagai pengalaman 
jabatan akademik, baik di tingkat nasional, maupun internasional, antara 
lain Anggota Faculty Development Fellow: the Hong Kong Institute for 
the Humanities and Social Sciences (University of Hong Kong); Dali 
University (Yunnan, China), dan the Asian Centre for Cross-Cultural Studies  
(Chennai, India).

Al Makin juga dikenal sebagai penulis beberapa buku. Karyanya yang cukup 
dikenal adalah Buku berjudul Nabi-Nabi Nusantara: Kisah Lia Eden dan 
lainnya (2017). Pada tahun 2019, Ia kembali menerbitkan buku berjudul 
Membela Yang Lemah, Demi Bangsa dan Ilmu: Keragaman, Minoritas, 
Khilafah, Kapitalisme Agama dan Mazhab Yogya. Kendati demikian, Al 
makin juga produktif menghasilkan publikasi. Terkait hal tersebut, Ia 
dipercaya menjadi reviewer sejumlah jurnal.

Prof. Al Makin, Ph.D.
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Dr. Tatas merupakan dosen di Universitas Ma Chung, Malang. Ia aktif 
sebagai peneliti di Ma Chung Research Center for Photosynthetic 
Pigments (MRCPP) yang juga Pusat Unggulan Iptek (PUI) di sana. Bidang 
keilmuan yang digeluti oleh Dr. Tatas adalah fotosintetis, yakni fokus pada 
struktur dan fungsi pigmen fotosintesis, serta mengembangkan metode 
spektroskopi dan pencitraan untuk analisis pigmen in vivo. Selain itu,  
Dr. Tatas juga tertarik pada penelitian mengenai keanekaragaman 
Indonesia, meliputi organisme laut dan tumbuh-tumbuhan khas tropis.

Hasil riset Dr. Tatas memiliki keterikatan erat dengan industri, terutama 
pada desain produk makanan. Melalui penelitian pigmen tersebut, hasil 
riset digunakan sebagai pewarna makanan berbahan alami, termasuk 
mengembangkan pertanian dan konservasi alam berkelanjutan. Di luar 
aktivitas kampus, lulusan S-3 University of Glasgow jurusan Molecular & 
Cellular Biology itu memiliki hobi fotografi. Dr. Tatas juga aktif sebagai Vice 
President for Science & Policy, Indonesian Young Academy of Sciences 
(Akademi Ilmuwan Muda Indonesia/ALMI) dan menjadi Senior President 
of The Indonesian Chemical Society.

Dr. Tatas H.P. Brotosudarmo
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Dr. Yudi Darma adalah staf pengajar (Assoc. Professor sejak 2007) di 
Program Studi Fisika Institut Teknologi Bandung, dan terpilih sebagai wakil 
ketua Akademi Ilmuwan Muda Indonesia (ALMI) periode 2016-2018 untuk 
bidang sains garda depan. Dr. Yudi Menyelesaikan studi doctoral (S-3) 
dari Hiroshima University dalam bidang Quantum Matter and Integrated 
Devices pada tahun 2004. Sebelum kembali mengabdi di Jurusan Fisika 
ITB, Ia sempat bergabung dengan beberapa group penelitian, di antaranya 
sebagai postdoctoral researcher di Research Center for Nanodevices 
and Systems, Hiroshima University Jepang, kemudian sebagai Research 
Fellow di Photonic Lab. School of Physics di The University of New South 
Wales Sydney Australia, dan juga sebagai Research Fellow di Singapore 
Synchrotron Light Source-National University of Singapore (SSLS-NUS). 

Saat ini Ia menekuni penelitian dalam bidang material baru dan material 
maju untuk divais multifungsi terutama untuk aplikasi Spintronic, 
Nanoelectronic dan Photonic. Hal ini yang menempatkannya sebagai 
Kepala Laboratorium Quantum Semiconductor and Device di Program 
Studi Fisika ITB. Dr. Yudi telah menerima beberapa penghargaan di tingkat 
internasional dan nasional, di antaranya adalah Indonesia berprestasi 
award untuk Sains dan Teknologi (2007), Penghargaan Lembaga Ilmu 
Pengetahuan Indonesia (LIPI) untuk Peneliti Muda Terbaik dalam bidang 
ilmu pengetahuan teknik dan rekayasa pada (2006), Solid State Devices 
and Material 2003 Award di Tokyo, President Hiroshima University 
2004 Distinction Award di Hiroshima, dan juga Microprocesses and 
Nanotechnology 2002 Award yang diterimanya di Tokyo.

Dr. Yudi Darma
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Dr. Purwati adalah Ketua Pusat Penelitian dan Pengembangan Stem Cell 
di Univeristas Airlangga (Unair), Surabaya. Pengembangan riset stem 
cell yang dijalaninya telah menghasilkan berbagai inovasi berdampak. 
Beberapa di antaranya, yakni stem cell untuk terapi diabetes mellitus tipe 
2, stem cell untuk terapi neurological disease (cerebral palsy, parkinson, 
dan stroke), dan imunoterapi untuk penyakit autoimun dan kanker.

Peneliti yang kini telah memiliki lima paten itu juga tengah mengembangkan 
inovasi bagi regenerasi kulit. Hal ini dilakukan melalui proses metabolit, 
yaitu memanfaatkan limbah hasil sekretome stem cell yang telah dikultur 
menggunakan medium kultur sel, yang mana setelah diteliti secretome 
tersebut kaya akan growth factor yang menguntungkan untuk regenerasi 
kulit, dan mengatasi masalah penuaan kulit wajah. Adapun beberapa 
organisasi yang Ia ikuti meliputi Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Perhimpunan 
Ahli Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI), Asosiasi Sel Punca Indonesia 
(ASPI), Perhimpunan Dokter Rekayasa Jaringan dan Terapi Sel Indonesia 
(REJASELINDO), Perhimpunan Ahli Peneliti Tropik Infeksi Indonesia (PETRI), 
dan Perhimpunan Microbiologi Indonesia (PERMI).

Dr. Purwati, dr. PD, KPTI, FINASIM
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Dr. Rino tercatat sebagai dosen di Departemen Kimia Fakultas Matematika 
dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Institut Teknologi Bandung (ITB). 
Bidang penelitian Dr. Rino berkaitan dengan sintesis microporous, 
mesoporous, dan hierarchically porous crystalline materials, serta 
pengembangan karakterisasi berdasarkan pada teknik spektroskopi. 
Berdasarkan riwayat pendidikan, Dr. Rino memperoleh gelar sarjananya 
di ITB pada tahun 2000. Kemudian melanjutkan studi Master (S-2) di 
Universiti Teknologi Malaysia (Malaysia) pada tahun 2003. Sementara 
gelar Ph.D. Ia raih dari Technische Universität München, Jerman pada 
tahun 2007 di bawah supervisi Prof. J.A. Lercher and Prof. A. Jentys.

Sebagai seorang akademisi, Dr. Rino telah menerbitkan lebih dari 50 
publikasi di jurnal bereputasi terindeks Scopus dan Thomson Reuters. 
Berkat riset yang Ia geluti, kini Dr. Rino terdaftar dalam anggota Akademi 
Ilmuwan Muda Indonesia (ALMI). Kemudian juga meraih sejumlah 
penghargaan, seperti Indonesian Young Material Scientist (2014), 14th 
Achmad Bakrie for Young Innovator (2016), dan DAAD-Fraunhofer 
Technopreneur (2016). Dr. Rino juga aktif sebagai tim Beasiswa Pendidikan 
Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU), bahkan pernah 
menjadi co-promotor mahasiswa PMDSU Batch I.

Dr. rer. nat. Rino R. Mukti
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Dr. Grandprix adalah seorang dosen muda di Institut Teknologi Bandung 
(ITB). Ia memperoleh gelar Doktor pada tahun 2017 ketika usianya masih 
24 tahun. Dr. Grandprix kemudian dinobatkan sebagai Doktor termuda di 
Tanah Air oleh Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI) pada tahun 2019. 
Dr. Saat ini, Grandprix sehari-hari beraktivitas di Divisi Kimia Fisik dan 
Anorganik dan Pusat Unggulan Iptek Nanosains dan Nanoteknologi ITB.

Sebelumnya, Grandprix meraih gelar sarjana dari Jurusan Kimia, Universitas 
Indonesia (UI) pada tahun 2013, dan kemudian langsung melanjutkan 
studi S-2 dan S-3 melalui Beasiswa Pendidikan Magister menuju Doktor 
untuk Sarjana Unggul (PMDSU) di ITB dari tahun 2013-2017. Hingga saat 
ini, pria asal Kupang, Nusa Tenggara Timur telah menerbitkan 18 publikasi 
internasional. Bahkan pada tahun ini Ia mendapatkan tiga hibah riset, yaitu 
Synthesis of hierarchical zeolites with three-level porosity as a difussion-
free catalyst (ITB Research Grant), Solvent-free, OSDA-free synthesis of 
ZSM-5 zeolites from rice husks: Towards a sustainable route (Asahi Glass 
Foundation), dan Solvent-free synthesis of ZSM-5: Effect of OSDA on the 
morphology (P3MI-ITB).

Dr. Grandprix Thomryes Marth Kadja
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Aprina adalah seorang ilmuwan muda dengan fokus bidang penciptaan 
seni rupa (visual art creative practice). Kendati tercatat seorang dosen 
di Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Aprina juga aktif sebagai Head of 
Education and Public Programs di Museum of Modern and Cotemporary 
Art in Nusantara (Museum MACAN), Jakarta. Namun, berkecimpung di 
bidang seni tak mengurangi produktivitas Aprina dalam menghasilkan 
publikasi di berbagai jurnal.

Beberapa pameran yang telah digelar Aprina sebagai seorang seniman, di 
antaranya: 1) Recollecting #1, instalasi Wallace Week pada Oktober 2017 
di Jakarta; 2) Textile Research and Examination Center (TREC) bersama 
ICFAM pada Oktober 2017; 3) dan Solo Exhibition 2013: Mitoni, Lurik, 
and the Stitches of Lament di FCA Gallery, Wollongong, Australia. Selain 
itu, Aprina juga sering bertindak sebagai kurator, memberikan workshop, 
hingga memperoleh beberapa hibah penelitian. Salah satu prestasi yang 
tahun ini didapatkan Aprina adalah menjadi terbaik kedua The Most 
Outstanding Lecturer di UNJ.

Aprina Murwanti, Ph.D.
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Dr. Iman adalah seorang dosen di Fakultas Matematika dan Ilmu 
Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Gadjah Mada (UGM). Bidang 
keahlian Dr. Iman adalah fisika, maka dari itu, sehari-hari Ia disibukkan 
dengan aktivitas mengajar, baik untuk mata kuliah di jenjang S-1 maupun 
jenjang S-2. Dr. Iman juga melakukan berbagai bentuk pengabdian 
masyarakat, sekaligus mendiseminasikan riset yang dikembangkannya.

Akademisi yang menempuh studi S-2 di University of Groningen dan S-3 di 
Universiteit van Amsterdam itu kini memiliki H-index 13 di Scopus. Dalam 
kurun lima tahun terakhir, Ia menghasilkan 42 publikasi di berbagai jurnal 
bereputasi. Dr. Iman juga kerap menjadi pemakalah seminar ilmiah di 
berbagai negara, seperti pada EMN Meeting International Conference di 
Hongkong pada tahun 2015 dan International Conference on Material for 
Advanced Technology (ICMAT) di Singapura tahun 2013. 

Dr. Iman Santoso, M.Sc.
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Felycia adalah seorang ilmuwan wanita muda dengan spesialisasi bidang 
valorisasi biomassa, adsorpsi, pengolahan limbah air, dan ekstraksi. 
Sejak tahun 1999, Ia tercatat sebagai dosen dan peneliti di Departemen 
Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Katolik Widya Mandala (UKWM) 
Surabaya. Selama kariernya, Doktor dari National Taiwan University of 
Science and Technology itu telah menghasilkan lebih dari 70 publikasi 
internasional, 10 paten, dan berbagai karya ilmiah serta berbagai aktivitas 
kolaborasi riset.

Selain aktivitas riset di dalam kampus, Felycia juga aktif di berbagai 
komunitas keilmuan. Ia merupakan anggota Akademi Ilmuwan Muda 
Indonesia (ALMI). Bahkan, Ia juga masuk menjadi anggota dari Global 
Young Academy, dan sejak tahun 2017 terdaftar dalam Organization 
for Women in Science for The Developing World. Beberapa prestasinya 
meliputi Taiwan Tech Outstanding Alumni Award (2019), APTIK Award 
2018 dalam riset pengembangan sains dan teknologi, serta yang 
cukup membanggakan mampu membawa nama Indonesia di kancah 
internasional ketika meraih The 2017 OWSD-Elsevier Foundation Award 
in Engineering Sciences: Engineering, Innovation and Technology tingkat 
Asia Timur, Asia Tenggara, dan Asia Pasifik.

Felycia Edi Soetaredjo, Ph.D.
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Prof. Arief Anshory Yusuf adalah Guru Besar Ilmu Ekonomi di Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung, Indonesia. 
Lahir di Bandung, 19 Oktober 1972, menyelesaikan Sarjana Ekonomi dari 
Unpad (1997), M.Sc. dari University College London, Inggris (2002), dan 
Ph.D. dari the Australian Nasional University, Australia (2008). Saat ini 
beliau juga tercatat sebagai Visiting Professor di King’s College London, 
Inggris, Honorary Senior Lecturer di The Australian National University, 
Non-resident Senior Fellow di United Nations University (UNU/WIDER) 
Finlandia, serta Visiting Scholar di Bank Indonesia Institute. 

Selain menjadi anggota Akademi Ilmuwan Muda Indonesia (ALMI),  
Prof. Arief juga menjabat sebagai Direktur Economy Environment 
Institute (EEI) INDONESIA, serta Presiden dari Indonesian Regional 
Science Association (IRSA). Bidang keahlian Prof. Arief adalah ekonomi 
pembangunan dan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan. Selain 
mengajar dan meneliti di Unpad, Prof. Arief juga menjadi konsultan 
bidang ekonomi pembangunan dan pemodelan ekonomi pada berbagai 
lembaga pemerintah dan institusi internasional, seperti ADB, World Bank, 
OECD, IFAD, IDRC. Prof. Arief pernah menjabat sebagai Direktur Center for 
Economics and Development Studies (CEDS) Unpad, dan ikut mendirikan, 
serta menjabat Direktur Eksekutif SDGs Center Unpad.

Prof. Arief Anshory Yusuf, M.Sc., Ph.D.
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Sejak tahun 2001, Dr. Fitri tercatat sebagai seorang dosen dan peneliti 
di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Bandung. Bidang keahlian 
khususnya, yaitu kimia nano, dan telah menghasilkan banyak publikasi, 
serta karya ilmiah dari konferensi dan buku. Ia telah memiliki dua paten, 
meliputi Fabrication of naphthalene derivatives doped carbon nanotubes 
based transparent conductive films, dan membran nanokomposit 
ultrafiltrasi kitosan-polietilenglikol-carbon nanotubes.

Berkat dedikasi dan pengembangan riset yang diampunya, Dr. Fitri 
mendapat penghargaan Academic Leader Award 2018 dari Kemenristekdikti 
untuk kategori dosen bidang sains. Doktor dari Chiba University, Jepang 
tersebut menjadi Team Leader pada Center for Professional Development 
on mathematic, science, and IT education, FPMIPA UPI. Sebagai seorang 
dosen, Dr. Fitri dikenal cukup dekat dengan para mahasiswa. Oleh sebab 
itu, salah satu cita-citanya adalah membangun ekosistem akademik yang 
mendukung para mahasiswa untuk mengembangkan riset berkelanjutan.

Fitri Khoerunnisa, Ph.D.
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