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Pro Amal sangat tertarik dalam merancang nanomateri dan system
rekayasa untuk aplikasi konversi energy surya dan kimia. Rose juga
memimpin kelompok penelitian ‘Particle and Catalysis Research
Group – PartCat’ yang terdiri dari.
Sejak SMA, Prof Amal sudah tertarik dengan ilmu kimia, fisika dan matematika dan
setelah menematkan pendidikan di SMA Santo Thomas di Medan, Prof Amal pindah
ke Australia untuk melanjutkan pendidikan S1 di jurusan teknik kimia.
Prof Amal juga menekankan bahwa Insinyur teknik kimia (chemical engineers) adalah
pemecah masalah yang, pada umumnya, memiliki keterampilan untuk bekerja
dengan sukses di berbagai bidang seperti air, farmasi, kesehatan, dan manajemen
bisnis dan tidak banyak disiplin ilmu lain yang memungkinkan para praktisi terlibat
dalam berbagai pekerjaan yang dapat ditawarkan oleh Teknik Kimia.
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Menurut Anda, bagian apa dari pekerjaan ini yang paling berharga saat ini?
Saya suka melakukan penelitian,
menemukan ilmu pengetahuan, dan
mampu membimbing siswa untuk
mencapai potensi mereka. (Ilove doing
research,,discovering science and to be
able to guide and mentor students to
reach their potential) Berilah salah
satu contoh kesuksesan/pencapaian
terbaru Anda!
Baru saja ini di bulan Juni 2018, Rose
mendapat bintang penghargaan
dari pemerintah Australia bernama
Companion of the Order of Australia (AC).
Penghargaan ini adalah penghargaan
yang tertinggi yang bisa diberikan
kepada warga Australia, dan adalah
salah satu tradisi memperingati ulang
tahu Ratu Elizabeth yang masih secara
resmi menjadi kepala negara Australia.
Penghargaan AC ini untuk mengenali
jasa di bidang teknik kimia khususnya
dibidang teknologi partikel dan atas
perannya sebagai role model dan
mentor bagi perempuan di dunia sains.

STELR is an initiative of the Australian
Academy of Technology and Engineering.

atse.org.au

Apa saja minat Anda di luar pekerjaan?
Beritahu kami sesuatu yang menarik
tentang pekerjaanmu?
Baru saja kami membangun prototype
demonstrasi bahan bakar matahari kecil
di atap gedung kantor saya – dimana
kita menggunakan air, sinar matahari
dan karbon dioksida untuk membuat
bahan bakar ramah lingkungan dan
yang berkelanjutan.
Stop Press: Apa yang kamu lakukan/
tekuni sekarang?
Penelitian kami saat ini berfokus pada
perancangan nanomaterial untuk
aplikasi konversi energi surya dan
kimia (termasuk fotokatalisis untuk
pemurnian air dan udara, pemisahan
air, reaksi katalitik suhu rendah) dan
sistem rekayasa untuk proses yang
diinduksi matahari, menggunakan
energi matahari sebagai sumber
bahan bakar bersih.
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