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Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional (I-4) akan menyelenggarakan pemilihan ketua 

umum yang dilaksanakan pada 12 Oktober 2019. I-4 adalah organisasi yang menjadi 

wadah bagi ilmuwan Indonesia baik di dalam maupun luar negeri yang diinisiasi oleh 

Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Jerman pada tahun 2007, yang kemudian dengan 

resmi dideklarasikan pada 3-5 Juli 2009 sebagai salah satu hasil dari Simposium 

Internasional PPI Dunia yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda. Dengan lebih dari 500 

anggota yang tersebar di seluruh dunia, I-4 diharapkan sebagai wadah dalam menguatkan 

jaringan antara cendekiawan Indonesia, khususnya bagi mereka yang berdomisili di luar 

negeri. 

Acara Musyarawah Internasional Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional (MUIN I-4) yang 

pada tahun ini akan dilangsungkan via daring dengan menggunakan fasilitas telekonferensi 

atau webinar. Selanjutnya, pelantikan Ketua Umum I-4 terpilih nantinya akan dilaksanakan 

pada Januari 2020 setelah menjalani masa transisi selama kurang lebih tiga bulan sejak 

terpilihnya nanti. 

Menurut Muhammad Dhafi Iskandar, kandidat Doktoral Business Administration dari IPAG 

Business School di Paris, Perancis, sekaligus Wakil Ketua Umum dan Ketua Organizing 

Committe Pemilu dan MUIN I-4, proses pemilihan ini akan dihadiri oleh para undangan 

yang terdiri dari individu-individu yang merupakan anggota biasa, muda, luar biasa, dan 

kehormatan, yang berdomisili baik di Indonesia maupun di luar negeri. Adapun kandidat 

yang berhak mencalonkan diri menjadi ketua adalah mereka yang bertempat tinggal di luar 

negeri dan berkualifikasi doktor. 

“Diharapkan ajang pemilihan ketua I-4 ini disambut sekaligus sebagai ajakan bagi ilmuwan 

diaspora Indonesia untuk berprestasi dan berkarya khususnya di tingkat internasional, dan 

mampu berkarir di universitas top dunia seperti University of Oxford, Massachusetts 

Institute of Technology, ataupun kampus-kampus unggulan lainnya”, demikian seperti yang 

disampaikan oleh Dr. Deden Rukmana, Ketua Umum I-4 periode 2018-2020 yang saat ini 

berkarir sebagai Professor and Chair, Department of Community and Regional Planning di 

University of Alabama, Amerika Serikat. 

Proses penjaringan kandidat akan dimulai selama periode 16 - 24 September 2019. 

Selanjutnya proses pemilihan dengan sistem one man one vote akan dilakukan melalui e-

Voting. Segala informasi terkait proses pemilihan Ketua I-4 ini dapat dipantau melalui akun 

Instagram @media_i4 dan kanal Youtube mediai4. 


