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Salam
Redaksi

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 
rahmat-Nya sehingga kami dapat menyusun Hi-Magz dengan 

segala keterbatasan. Hi-Magz berisikan kegiatan-kegiatan dari 
HIMAKA dan juga informasi menarik serta berguna untuk dibaca.

  Akhir kata, semoga Hi-Magz dapat memberikan suatu manfaat  
sehingga mampu memberikan wawasan dan inspirasi dalam 

menjalani kegiatan di gedung D5 tercinta ini.  
Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang 

telah membantu dalam penerbitan Hi-Magz edisi April ini. 
Saran dan kritik dari seluruh pihak kami nantikan agar 

kedepannya Hi-Magz ini dapat hadir kembali dengan lebih baik.

Selamat Membaca!
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Ruthenium

HIMAKA yang lebih baik, HIMAKA yang lebih kuat lagi ikatan silaturahminya.



Badan Eksekutif HIMAKA 
FMIPA Unpad adalah sebuah 
organisasi mahasiswa intra kampus 
yang merupakan  lembaga eksekutif
p a d a  j u r u s a n  K i m i a  F M I P A 
Universitas Padjadjaran. Badan 
Eksekutif atau biasa disebut BE 
m e r u p a k a n  w a d a h  u n t u k 
berkreatifitasnya mahasiswa jurusan 
kimia agar dapat mencurahkan ide 
kreatif,  keren, dan ciamik serta me-
lakukan pengabdian kepada civitas 
Kimia UNPAD, masyarakat sekitar, 
dan bangsa Indonesia.  Sebagai 
organisasi kemaha-siswaan pada 
tingkat  jurusan, keberadaanya 
diharapkan mampu memberikan 
kontribusi kepada civitas Kimia dan 
membanggakan seluruh keluarga 
dari HIMAKA. 

B E  H I M A K A  K a b i n e t 
Ruthenium terbentuk pada tanggal 2 
Januari 2018, dengan beranggotakan 
80 orang. Struktur Badan Eksekutif 
HIMAKA 2018 menerapkan sistem 
baru, yaitu sistem dengan adanya 
k e p a l a  b i d a n g  d a n  k e p a l a 
departemen, dengan menerapkan 
sistem baru ini diharapkan jalur 
komunikasi dapat berjalan lebih baik. 
Pada penerapan sistem baru ini 
banyak keraguan serta dorongan 
moral dari anggota himpunan untuk 
melaksanakannya.  Dalam pe-
laksanaan tugasnya, BE HIMAKA 
Kabinet Ruthenium memiliki 51 
program kerja yang didalamnya 
terdapat tiga proker unggulan yaitu 
HIMAKA Camp, yaitu merupakan 
rangkaian pelatihan atlit HIMAKA 
untuk menghadapi perlombaan dan 
juga salah satu rangkaian kaderisasi 
anggota muda menjadi anggota 
penuh melalui bidang minat bakat, 
HIMAKA Learning center, merupakan 
upaya dari badan eksekutif untuk 
membantu teman-teman HIMAKA 
yang kesulitan dalam memahami 
mata kuliah tertentu, dan HIMAKA 
Vaganza, merupakan rangkaian dies 
natalis himaka yang didalamnya 
merupakan gabungan proker seperti 
Solution, Open House, Pentas Seni, 
Reuni Akbar, dan Entrepreneur's 
Days. 

BE HIMAKA 2018
Kabinet Ruthenium



Struktur Kabinet Ruthenium



Transformasi

Bagian dari perubahan, untuk mencapai hasil yang maksimal.



BPA HIMAKA 2018 

Kabinet Transformasi 

Badan Perwakilan Angkatan (BPA) merupakan badan 
kelengkapan himpunan yang berada sejajar dengan Badan Eksekutif 
dan Divisi Ganala. BPA berfungsi sebagai alat kontrol, pemantau 
kebijakan, dan pemantau segala aktivitas yang dilakukan oleh badan 
eksekutif dalam menjalankan program kerja kepengurusan, lalu 
mengevaluasi hasil kegiatan tersebut pada tengah tahun/akhir 
kepengurusan.Selain fungsi controlling, evaluating dan monitoring, 
BPA juga berfungsi untuk menampung aspirasi (collecting / 
accomodating aspiration) dari seluruh anggota himpunan mengenai 
kebijakan dan program kerja BE HIMAKA maupun usulan dan saran 
bagi perkembangan himpunan yang lebih baik. 

Sttuktu, BPA lllfflAKA Kabinet Ttan1fo,ma1i 

Komisil 

Bidang PSDMO 

Hendri Setiawan 

Sarah Arlisyahnaz 

BidangMIBA 

Dyah Nurul Suci 

Kewa 

Mohamad Ghifary 

Komisi/1 Komisi/11 

Bidang Humas Bidang Akademik 

M. Arif Raihannur Yosua 

Dwi Ermawan S Galih Bayu Pratama 

Bidang Medinfo Bidang Relinmas 

Rima Faishal Abdul Aziz 

Windi Adinda R 

Komisi/V 

Bidang Bendahara Umum 

Nadia Maulida 

Bidang Sekrelaris Umum 

Fitry Mulyani 

Eva Annisa 





Chemistry Fun Days kembali hadir menyapa adik-adik SMA/SMK 
sederajat di daerah Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, Jawa tengah, dan DI 
Yogyakarta. Chemistry Fun Days 2018 mengangkat tema Galaksi 
dengan tagline "Find a Chemical Cure in the Space to Save Earth's Life". 
Pada CFD kali ini, seperti biasanya terdapat dua jenis perlombaan 
yaitu Lomba Cerdas Tangkas Kimia (LCTK) dan Lomba Karya Tulis Ilmiah 
(LKTI). 

LKTI tahun ini mengangkat tema optimalisasi bahan alam 
berbasis ilmu kimia menuju generasi emas Indonesia 2045. Tahun 2045 
merupakan tahun dimana Indonesia telah merdeka selama 100 tahun. 

Pada tahun ini Chemistry Fun 
Days akan diselengarakan 
pada tanggal 11-13 Mei 2018 
yang sebelumnya didahului 
dengan seleksi rayon di 9 kota 
se-pulau Jawa pada tanggal 22 
April 2018.



ffIMPUNAN MAH SISWA KIMIA UNIVERSITAS PADJADJARA 

BEKERJA SAMA DE GAN DEPARTEMEN KIMIA FMIPA UNPAD 

1. Offline: 
Mengisi formulir pendaftaran pada Stand Pendaftaran di 
Gedung Departemen Kimia FMIPA UNPAD 

Online: 
Via Email: 
- Mengunduh fonnulir di chemistryfundays.weebly.com 
- Kirim formulir beserta bukti pembayaran dengan subjek email 
DAFTAR_Nama lengkap_No.HP ke alamat email 
oemnas.kimia@unpad.ac.id 
- Konfirmasi ke narahubung 

2. Biaya pendaftaran dapat ditransfer ke nomor rekening : 
BRI: 1351-01 · 002191 -50-2 
BNI: 0683264841 
atas nama: Rifqi Hizbul Islam 

Aturan penuhsan b1sa d1hhat d, website kam, 
�

Mahasiswa S1 
Mahasiswa S2/S3 

Pernakalah Guru 
Dosen/Peneliti 

Umum 

Non- Pemakalah 
Pelajar/Mahasiswa 

Pembukaan pendaftaran 
Penutupan pendaftaran pemakalah 
Batas pengumpulan abstrak 
Pengumuman abstrak 

Umum 

Penutupan pendaftaran non pemakalah 
Batas pengumpulan fullpaper (softfile) dan poster 

200K 
225K 
250K 
300K 
350K 
100K 
120K 

8 Marel2018 
9April 2018 
11 April 2018 
25 April 2018 
2 Mei 2018 
5 Mei 2018 

Kimia Bahan Alam 
Sintesis Kimia Bahan Alam 

Biomolekular dan Bioinformatika 
Kimia Material dan Energi 

Kimia Analitik dan Pemisahan 
Kimia Ungkungan 

Kimia Pangan dan Kesehatan 

Non Pemakalah 

, , ' ' �-· 
Dosen Kimia Universitas Padjadjaran 

I 
Prof. Dr. Husein H. Bahti 
Prof. Dr. R. Ukun M.S. Soedjanaatmadja 
Prof. Toto Subroto, M.S. 
Prof. Dr. Unang Supratman, M.S. 
Dr. Euis Jutaeha, M.Si. 
Dr. Iman Rahayu, M.Si. 

Sertifikat, Seminar Kit, Coffee Break, Lunch, Snack 

Pemakalah 
Sertifikat, Seminar Kit, Coffee Break, Lunch, Snack, Proceeding 
ber-lSBN 

JCNA 

(JURNAL CHIIVIICA ET NATURA ACTA) 

RANGKAIAN CHEMISTRY FUN DAYS 2018 
Lomba Cerdas Tangkas Kimia SMNSMK Sederajat 
(FINAL 13 Mei 2018) 
Lomba Karya Tulis llmiah SMNSMK Sederajat 
(FINAL 12 Mei 2018) 

@Rima {0857 9460 6018) 
Dyah Nurulsuci W ( 0818 0808 8122) 

41) semnas.kimia@unpad.ac.id 
W chemistryfundays.weebly.com 

Sponsor by:
►,, __ ,,.,.,. ..... A 
l!.flDOCAFlf �� 

£9� 

IJ Chemistry Fun Days 
�@cfdunpad 
'# @cfdunpad 
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S e m i n a r  N a s i o n a l  K i m i a  2 0 1 8 
merupakan salah satu rangkaian dari Chemistry 
Fun Days.

Seminar Nasional Kimia 2018 mengambil 
tema “Eksplorasi Bahan Alam sebagai Inovasi 
Sains untuk Kemajuan Indonesia”. Pada 
fokusnya di kimia bahan alam ini, semnas 2018 
mengundang 4 pembicara yangmemiliki sudut 
pandang berbeda terhadap kimia bahan alam. 
Pemb ica ra  pe r tama berasa l  da r i  s i s i 
pemerintahan yaitu Drs. Abdul Rahim yang 
menjabat sebagai kepala balai besar pengawas 
obat dan makanan di Bandung. Pembicara 
kedua berasal dari sisi Instansi yaitu Nurwenda 
Novan M.S. yang menjabat sebagai CEO PT 
Nanotech Herbal Indonesia. Pembicara ketiga 
berasal dari sisi Dosen yaitu Prof. Dr. Yana 
Maolana Syaf yang merupakan guru besar kimia 
bahan alam ITB sekaligus Alumni dari Kimia 
Unpad. Pembicara ketiga berasal dari sisi 
peneliti yaitu Dr. Eng. Muhamad Nasir yang 
merupakan  Ah l i  L IP I  ( Lembaga  I lmu 
P e n g e t a h u a n  I n d o n e s i a )  b i d a n g 
electrospinning,  nanofiber,  composi te, 
nanopartice, membrane, nanofiber membrane.

S e m i n a r  N a s i o n a l  2 0 1 8  a k a n 
diselenggarakan pada 5 Mei 2018 di Bale 
Sawala Rektorat Unpad.Terdapat 2 jenis 
pemakalah pada semnas ini, yaitu pemakalah 
poster dan pemakalah oral. Untuk 10 pemakalah 
terbaik akan dimasukkan ke journal chimca et 
natura acta (JCNA).



NOBEL KIMIA 2017
Penghargaan Nobel 2017 di bidang Kimia diberikan kepada tiga 

ilmuwan atas karyanya dalam memperbaiki citra molekul biologis. 
Mereka adalah Jacques Dubochet, Joachim Frank, dan Richard 
Henderson.

Ketiga ilmuwan itu mengembangkan sebuah teknik yang disebut 
mikroskop cryo-elektron. Teknik tersebut menyederhanakan proses 
dalam melihat 'mesin kehidupan'.Dengan menggunakan teknik 
mikroskop krio-elektron, para peneliti bisa mempelajari molekul biologi 
dalam resolusi atom.



Mikroskop cryo-elektron: 
Sampel biologis tidak perlu didehidrasi

Pada mikroskop elektron standar, sampel dipreparasi dengan 
agen pendehidrasi, yang mengubah kualitas dan detail sampel. Pada 
mikroskop cryo-elektron, sampel dibekukan dengan medium cair di 
sekitarnya menggunakan nitrogen cair. Nitrogen cair berfungsi sebagai 
pengawet dan membekukan molekul cair dalam bentuk aslinya, tanpa 
mengubah bentuk yang seringkali terjadi pada kristalisasi standar.

Karena molekul sekarang sudah bisa dilihat dalam detail yang lebih baik, 
obat yang menargetkan situs pengikatan spesifik pada protein bisa 
didisain. Hal ini akan sangat berguna pada terapi kanker dan 
menargetkan ekspresi protein virus.



Henderson bersama timnya 
m e n g g u n a k a n  l a r u t a n 
glukosa untuk mencegah 
pengeringan molekul. Mereka 
j u g a  m e n g g a b u n g k a n 
elektron bertegangan rendah 
dengan foto-foto yang diambil 
dalam berbagai sudut dan 
pendekatan matemat ika 
untuk membangun foto tiga 
dimensi dari protein yang 
tertata rapi dalam membran 
biologi.

Sementara itu, Frank  berhasil 
mengembangkan tekn ik 
memproses foto yang dapat 
memecah data TEM dan 
membangun foto biomolekul 
seakan-akan berada di dalam 
larutan.

Akan tetapi, teknik Henderon 
tidak dapat digunakan untuk 
b i omo leku l  yang  dapa t 
d i l a r u t k a n  d a l a m  a i r , 
sedangkan membekukan 
sampel dapat menimbulkan 
formasi kristal es yang dapat 
menganggu hasil gambar dan 
sampel itu sendiri.

Dubochet pun mendapat ide 
untuk mendinginkan sampel 
d e n g a n  n i t r o g e n  c a i r . 
Pembekuan ini terjadi dengan 
sanga t  cepa t  seh ingga 
molekul air tidak memiliki 
waktu untuk mengadopsi 
struktur normal. Hasilnya 
adalah biomolekul  yang 
terbekukan dalam bentuk 
alaminya.



HIMAKA
GOES TO KNOW WITH

IMASIKA IPB

HIMAKA
GOES TO KNOW WITH

IMASIKA IPB

Himaka Goes to Know  merupakan program kerja studi banding dari 
departemen hubungan eksternal yang bertujuan untuk meningkatkan 
koneksi dengan himpunan yang berada di dalam maupun luar Unpad dan 
membandingkan sistem yang berada di dalam kedua himpunan dengan 
tujuan meningkatkan daya kerja BE dan BPA HIMAKA dalam melaksanakan 
tugasnya. Pada stuban kali ini, Badan Ekseku�f dan Badan Perwakilan 
Angkatan HIMAKA  bertemu dengan Pengurus dan Pengawas IMASIKA IPB 
dalam forum yang diselenggarakan pada 11 Maret 2018. Pengurus Imasika 
mengambil nama kabinet Equilibrium yang mendefinisikan jika semua 
tujuan terapai akan terbentuk keseimbangan.





TEVOIRE
WURTZITE SAVOIRE-FAIRE
For a clearer mind, Pure Heart, and Better Selves

Kimia Sehat merupakan serangkaian acara olahraga dan seni yang 
bertujuan untuk meningkatkan kesehatan jasmani, menghilangkan kejenuhan, 
dan meningkatkan silaturahmi anggota himaka.

Kimseh kali ini berjudul TEVOIRE yang dilaksanakan oleh angkatan 2017 
sebagai panitia pelaksana. Terdapat 8 cabang olahraga yang dipertandingkan 
yaitu catur, estafet, tenis meja, badminton, futsal, basket, tarik tambang, dan voli.

Pada pelaksanaanya yang dipenuhi oleh berbagai macam halangan 
mulai dari hujan, peminjaman tempat, anggota himpunan yang masih berkuliah 
dialami oleh panitia kegiatan ini. Walaupun dengan segala keterbatasan dan 
halangan panitia tetap semangat menjalankan kegiatan ini dimana dapat dilihat 
dengan apresiasi dari anggota himpunan yang mengikutinya.

Banyak hal menarik terjadi pada setiap pertandingan. Pada pertandingan 
tarik tambang putra 2016 dilumat habis oleh seluruh angkatana lainnya, pada 
pertandingan basket tidak aneh melihat kejar kejaran angka yang membuat 
jantung berdebar, dan pada pertandingan estafet terjadi pergantian posisi hingga 
berkali-kali.

“Kesannya, ada yang baik dan buruk, tergantung penilain orang. Kesan 
baiknya lebih tercerminkan di agenda-agenda besar seperti opening dan closing, 
dimana kita saling berbaur, ketawa-ketawa bareng, dan nikmatin acaranya 
bareng.  Sebenernya, karena disini aku meneruskan estafet kepemimpinan, 
banyak pekerjaan yang harus dikerjain, dan aku rasa sendiri belum terjalankan 
dengan baik, banyak miss communication, jadi kurang enak ke yang lain apalagi 
ke anggota himpunan, dan masih kurang interaksi dengan anggota himpunan 
yang lain.  Sukanya KIMSEH itu mungkin ya untuk melepaskan kejenuhan 
dikuliah, membuat kita lebih kenal ke banyak orang, sharing-sharing ke banyak 
orang, dan alhamdulillah dapat ilmunya.” Tutur Rizky sebagai ketua pelaksana.



Closing Kimia Sehat diselenggarakan pada 
tanggal 6 April 2018 di lapangan parkir Kimia UN PAD. 
Keseruan c losing KIMSEH dimulai deng 
pembukaan resmi oleh ketua badan Eksekutif 
HIMAKA, lalu diiringi dengan penampilan tia 
angkatan dan unit yang keren-keren, dan pemberian 
penghargaan kepada seluruh pemenang parl 
cabang olahraga kimseh. 

Puncak closing KIMSEH dimulai denga 
drama prosesi pemberian piala bergilir juara umum 
KIMSEH. Dari sekian banyak cabang olahraga yang 
diselenggarakan, juara umum kimseh jatuh pada 
angkatan 2016. 

Harapan setelah terlaksananya KIMSEH 2018 
ini adalah terbentuknya ikatan silaturahmi antar 
angkatan yang menghasilkan kenyamanan dan 
kekeluargaan antara anggota HIMAKA. 



Chemistry Shopping

Alat-alat dalam labkitmu hilang?
Alat-alat dalam labkitmu rusak?

Tenang saja!,
Kami dari departemen kewirausahaan menjual alat-alat 
penunjang praktikum.

Tabung Reaksi Kecil  ...... 9k
Tabung Reaksi besar ...... 11k
Lap ............ ................. 7k
Pipet Biasa ................... 3.5k
Pipet Pasteur ................ 4k
Spatula ........................ 6k
Batang Pengaduk .......... 7k
Botol Vial bening kecil .... 2.5k
Botol Vial bening besar ... 4k
Botol Vial coklat kecil ...... 2.5k
Botol Vial coklat besar .... 4k
Sikat kecil .................... 4k
Sikat sedang ................ 4k
Sikat besar .................. 8k
Label .......................... 1.5k
Toolbox ...................... 60k
Wadah deterjen ............ 3k
Sarung Tangan ............. 3k
Masker ........................ 2k
Google Glass ............... 35k

You can find us at :
Ruang Himpunan Mahasiswa Kimia
Line : fajarrizkikurniawan/ajarfaflul
WhatsApp : 089676876697/083815914517



HIMAKA BANGGA
Dengan bangga kami mengucapkan selamat kepada akang dan teteh 
yang proposal PKM-P nya didanai! 

Nurul Ambardhani
140210140062
Potensi Kulit Batang Erythrina poeppigiana sebagai bahan obat herbal 
antikanker payudara

Nina Hardiana
140210140048
Performa Katode LCM terhadap Elektrolit LSO dan Potensinya sebagai Sel 
Bahan Bakar Oksida Padat

Ayu Fatimah
140210140059
Biosintesis Nanopartikel ZnO sebagai Agen Antibakteri menggunakan Ragi 
Saccharomyces cerevisiae

Dea Fitriadi S.
140210140026
Studi in-silico perbandingan grafit dan komposit si/c sebagai anode untuk 
peningkatan kapasitas baterai li-ion

Annisa Indriyani
140210140003
Produksi Human Epidermal Growth Factor Rekombinan menggunakan 
Fermentor sebagai kandidat Obat Luka Ulkus Diabetes

Orin Inggriani N
140210140077
SI TAPE: Modifikasi Siklotetrapeptida dari Pseudomonas sp. sebagai 
Alternatif Antibakteri pada Penderita Multidrug Resistant Staphylococcus 
aureus (MDRSA)

Selamat Berjuang di PIMNAS!

"Success is no accident, it is hard work, perseverance, learning, 
sacrifice, and most of all, love what you do."- Pele



FB: Himaka Unpad
Twitter: @himakaunpad
Instagram: himakaunpad
Web: himaka.fmipa.unpad.ac.id
Email: behimakaunpad@gmail.com
Line :@vxf9397p
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