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Salam Redaksi
Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang 

telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kami 
dapat menyelesaikan Hi-Magz ini. Hallo akang 
teteh, Hi-Magz ini merupakan program kerja dari 
departemen informasi yang bekerjasama dengan 
departemen multimedia. Hi-Magz ini berisi 
kegiatan-kegiatan himpunan dan juga informasi 
lain yang dirasa menarik untuk dibaca. 

A k h i r  k a t a ,  s e m o g a  H i - M a g z  d a p a t 
memberikan sesuatu yang bermanfaat sehingga 
mampu memberikan wawasan dan inspirasi dalam 
menjalani kegiatan di kampus kimia yang kita 
cintai ini.  Kami mengucapkan terima kasih kepada 
rekan-rekan dan juga akang teteh yang telah 
membantu dalam penerbitan Hi-Magz edisi april 
ini. Saran dan kritik dari akang dan teteh selalu 
kami nanti agar kedepannya Hi-Magz ini bisa hadir 
kembali dengan lebih baik.

Selamat Membaca!



01CONTENT

02HIMAKA OTW

03

04
06

08
09

10

KARYA

PKM

NOBEL

PMA
SOCIAL ISSUE

HOAX



HIMAKA OTW Universitas Negeri Jakarta
X jalan-jalan ke DUFAN

 HIMAKA OTW ialah sebuah proker yang diadakan oleh Departemen Hubungan 

Eksternal BE HIMAKA FMIPA Unpad Kabinet Ruthenium 2018.  Kunjungan HIMAKA OTW 

kali ini adalah KIMIA UNJ yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2018. 

 Perjalanan dari Ja�nangor dimulai sejak pukul 2 pagi menggunakan bus. Es�masi 

perjalanan dari Ja�nangor menuju Jakarta ialah sekitar kurang lebih 4-5 jam perjalanan. 

Sesampainya di UJN,HIMAKA Unpad disambut dengan sangat baik oleh KIMIA UNJ. Acara 

dimulai dengan sambutan dari masing-masing himpunan, pemaparan Program Kerja 

dari masing-masing himpunan, dan dilanjutkan dengan forum group discussion. Di 

penghujung acara HIMAKA Unpad dan KIMIA UNJ melakukan sesi foto sebagai suatu 

momen kenang-kenangan kedua himpunan.

 Semoga ilmu dan informasi yang didapatkan dari HIMAKA OTW tersebut dapat 

bermanfaat bagi kedua belah pihak. Terima kasih pula kepada KIMIA UNJ yang telah 

menyambut HIMAKA Unpad dengan baik. 



HARI KEMATIANKU
Oleh : Annisa Luthfiah

Angin berbisik tentang malam yang tak bisa lagi ku jumpai.
Hewan kecil bersayap lemah, aku tau. Ia tak terlahir tuk dicinta.

Aku tersenyum, oh tidak! Itu tetap terlihat menyedihkan.
Tak ada yang peduli, kecuali seseorang dengan jubah.

Ia tetap ingin berusaha. Sayapnya telah rusak.
Tidakkah kau melihatnya?

Apalagi yang bisa ia lakukan?
Bersandar pada kecemasan dan suara hujan.

'Aku ingin pulang.'
'Aku ingin pulang.'
'Aku ingin pulang.'

Bodoh!
Terlalu banyak rahasia.

Jangan! Berhentilah berusaha!
Kau akan sakit.

Ku mohon! Selamatkanlah dia. Ia hanya tak tau apa apa. 
Aku yang salah! Aku!

Sudah ku katakan, lebih baik mengakhiri segala bukan?
Sudahlah. Semuanya akan menjadi baik.

Tak perlu dipikirkan.

Tidurlah...

Aku berjanji! Akan ku berikan sebuah mimpi terindah.
Hingga kau takkan pernah berpikir untuk bangun.



HIMAKA BANGGA
 Baru – baru ini Kimia dibuat bangga atas prestasi dua mahasiswi 
atas nama Dini oktaviani dan Ghina izdihar (1402101600 dan 
1402101400) pada PKM-K dengan produk PeDe (Perfect Deodorizer) 
Pewangi tempel penghilang bau kaki untuk meningkatkan kepercayaan 
diri seseorang yang lolos pendanaan PKM, lanjut ke Pimnas dan menjadi 
Juara Favorit Presentasi PKMK Pimnas 31.
 Kalo kata teh dini dan teh ghina, “ tips menjalani pkm itu adalah 
harus punya komitmen yang baik, mau berusaha, cari ide yang unik dan 
beda,  Jangan jadikan Menang adalah satu – satunya tujuan yang harus 
diraih, jadikan PKM ajang untuk belajar. Insyaallah kalo ga menang pun 
bakal dapet manfaat lainnya”.



 P e r t a m a  c a r i  d o s e n 
pembimbing yang berka i tan 
dengan latar belakang PKM yang 
akan dilakukan dan dosen yang 
harus benar – benar membimbing. 
Buat yang mau memulai dekati dari 
sekarang.  Menul is  proposa l 
usahakan ikuti aturan panduan 
dikti, bahasa yang digunakan harus 
baku tapi mudah dipahami oleh 
Khalayak umum, benar benar 
perhatikan tata cara menullis 
sesuai aturan panduan dikti. Lalu 
lakukan penel i t ian sesegera 
mungkin agar ketika pendanaan 
tinggal publikasi dan mencapi 
output. Jika lanjut Monev, disini 
saatnya untuk presentasi produk 
didepan juri, semua anggota 
presentasi. Yang harus disiapkan 
itu pertama kesolidan tim, konsep 
presentasi saat ditempat jangan 
ragu –ragu dalam berkata dan 
jawab apapun pertanyaan baik bisa 
atau tidak. 

 Di Pimnas Perlombaannya 
ada Presentasi dan poster, siapkan 
ilmu mengenai produk dan berikan 
yang terbaik.
 Buat akang teteh yang mau 
banget nih tau seputar PKM dan 
butuh bimbingan boleh banget ke 
Departemen Karya Cipta BE 
HIMAKA fmipa Unpad. Dapat 
dikontak nih Teh dini  ( l ine : 
dinioktaviani19).
 Mari ramaikan PIMNAS 32 
di USU. Ramaikan unpad 
dipanggung pimnas
 Unpad Kahiji, Unpad 
Ngahiji, Unpad Jawara PIMNAS 
2019

N i h  a d a  p e s a n  y a n g 
mencerahkan dari kedua teteh 
PeDe, “ Kenapa sih harus ikut PKM 
?? mahasiswa itu agent of change, 
Kita harus meninggalkan Karya biar 
pas keluar dikenang, Semangat 
pimnas 2019. Tunjukan kreativitas 
mu “



Nobel Prize for Chemistry 2018
“Evolusi Enzim dan Antibodi”

 Hadiah pemenang nobel di bidang kimia ada lagi! Siapa mereka? Kok 
mereka? Bukan cuma seorang ya? Ya, pemenang nobel kali ini ada tiga 
orang yaitu Francers H. Arnold dari California Institute of Technology, 
AS; George P.Smith dari University of Missouri, AS dan Sir Gregory P. 
Winter dari MRC Laboratory of Molecular Biology, Inggris. Smith meraih 
nobel untuk penelitian tahun 1980, winter tahun 1990 dan Arnold pada tahun 
1990.
 Mereka menghasilkan suatu metode yakni phage display yaitu 
pemanfaatan bacteriofag, virus yang menginfeksi bakteri, untuk berevolusi 
menjadi protein baru yang mana dapat digunakan untuk pengobatan 
penyakit autoimun hingga kanker.



 Mereka menghasilkan 
suatu metode yakni phage 
display yaitu pemanfaatan 
bac te r i o fag ,  v i rus  yang 
menginfeksi bakteri, untuk 
berevolusi menjadi protein 
b a r u  y a n g  m a n a  d a p a t 
digunakan untuk pengobatan 
penyakit autoimun hingga 
kanker.
 A r n o l d  m e l a k u k a n 
perubahan dan seleksi genetik 
dan mengembangkan protein - 

jenis baru dengan menggunakan prinsip – prinsip evlousi. Smith 
mengembangkan metode dengan virus yang telah menginfeksi 
bakteri untuk membuat protein baru serta memanipulasi struktur 
enzim dan Winter menggunakan teknik phage display yang sama 
untuk memicu evolusi antibodi dengan tujuan menghasilkan obat – 
obatan yang lebih efektif yakni Humira dimana obat pertama yang 
dibuat berdasarkan antibodi monoklonal manusia.
 Pada karya arnold ini dipecahkan persoalan subtitasi dari 
senyawa kimia berbahaya seperti bahan bakar fosil dengan 
membentuk protein baru lewat proses pendinginan yang kemudian 
protein digunakan untuk mengkonversi sumber energi terbarukan.
 Hebat ya penemuan para peneliti tersebut sangat bermanfaat 
bagi keberlangsungan kehidupan manusia. Jangan lupa kita semua 
juga bisa seperti beliau sekalian dengan belajar yang baik. 



Postiv e Mental Attitude

 Ngaku deh, kita pasti sering mengeluh stress karena 
banyak pikiran. Semua masalah ingin dipecahkan sampai jadi 
pusing sendiri. Akibatnya, bukan cuma otak yang kelelahan, tapi 
emosi kita juga jadi naik-turun. Padahal, nih, kalau dipilih-pilih 
lagi, ada banyak hal yang nggak perlu diambil pusing. Ini 
beberapa di antaranya

Hambatan Karier
 Nggak perlu stres ketika menemui hambatan dalam 
bekerja. Soalnya, hambatan memang nggak pandang bulu alias 
bisa muncul kapan pun. Meskipun bikin kesal, segala macam 
hambatan itu bisa melatih kita supaya lebih banyak belajar dan 
nggak mudah menyerah. 

Mimpi  Besar
 Setiap orang pasti punya mimpi, . Namun, belum tentu 
ada alasan jelas di balik mimpi itu. Contohnya, nih, kita dari dulu 
selalu bermimpi bisa keliling dunia, tapi setiap ditanya 
alasannya, kita hanya menjawab: “ya, cuma kepengen aja!”
Selama bisa memberi efek positif bagi kita, misalnya kita jadi 
semangat menabung, nggak usah sibuk memikirkan alasan di 
balik mimpi itu. Justru kita harus termotivasi menjadikan mimpi 
itu menjadi  kenyataan.

Besok vs Kemarin
 Kalau pikiran kita hanya fokus pada apa yang terjadi 
kemarin dan besok, hari ini nggak akan kita lalui dengan 
maksimal. Padahal, kalau saja kita berbuat total untuk hari ini, 
banyak hal menyenangkan yang kita mungkin saja terjadi. 
Contek prinsip orang bijak, nih: “yesterday is history, tomorrow is 
a mystery, today is a gift of God, which is why we call it the 
present.”

Si Pemancing Emosi
 Nggak semua orang yang kita temui menyenangkan. 
Pasti ada juga yang menyebalkan sampai memancing emosi 
kita. Tapi daripada pusing memikirkan kenapa dia bisa sangat 
menyebalkan, lebih baik anggap dia sebagai 'alat' melatih 
kesabaran. Semakin bikin kesal, semakin meningkat juga 
tingkat kesabaran kita



Media Sosial Sebagai 
sebagai Tekanan Sosial

 Media sosial memang menciptakan dunia di mana orang-orang 
terlihat luar biasa bahagia dengan hidupnya. Mungkin potret itu jauh 
berbeda dari kehidupan nyata yang dijalani, dimana orang-orang 
menampilkan sisi terbaik dari dirinya melalui cerita dan potret yang diunggah 
di media sosial milik mereka.
 Hasil penelitian terhadap pengguna media sosial yang dilakukan, 
ditemukan semakin banyak seseorang melihat kehidupan orang lain di 
media sosial, semakin tidak nyaman perasaan hatinya.
 "Saya pikir, media sosial membuat seseorang semakin mudah untuk 
membandingkan hidupnya dengan orang lain. Dulu, seseorang hanya 
melihat tetangganya untuk berkaca, tapi saat ini kita bisa membandingkan 
diri kita dengan semua orang dari seluruh penjuru dunia," ucap Rachel 
Andrew seorang Psikologis Klinis. 

 Banyak orang kini menjadikan konten-konten media sosial sebagai 
standar nilai sosial, khususnya yang berkaitan dengan penampilan. 
Standar-standar yang muncul dari media sosial sering kali menimbulkan 
tekanan untuk menampilkan diri mereka sedemikian rupa sesuai dengan 
apa yang ia lihat di media sosial, dan membuat mereka kehilangan 
kepercayaan diri jika tidak mampu memenuhi standar tersebut.
 Seorang Pakar Kesehatan Masyarakat, Prof. Siswanto Agus Wilopo 
menyatakan bahwa untuk menghindari efek tersebut, harus menekankan 
bahwa setiap orang perlu memiliki kepekaan untuk memilah informasi positif 
dan negatif agar tidak mudah terpengaruh oleh tekanan sosial yang muncul 
dari media sosial. Selain itu, ia menyebutkan bahwa salah satu upaya 
pencegahan depresi pada remaja terletak pada peran orang tua. Orang tua, 
menurutnya, perlu menjalin komunikasi yang baik dengan anak remajanya.
“ Peran orang tua secara langsung harus menjalin komunikasi. Orang 
tua juga harus bisa melihat indikator-indikator apakah anaknya itu positif 
atau negatif,” kata Siswanto.



 Beberapa tahun terakhir informasi atau berita 
semakin mudah kita dapatkan. Perkembangan dunia 
IT menjadikan informasi lebih mudah diakses dan 
penyebarannya sangat cepat.Jika dulunya kita hanya 
bisa mendapatkan informasi dari koran, radio atau pun 
TV namun sekarang penyebarannya semakin tidak 
terbendung. Kapan dan dimana pun, berita bisa 
dengan mudahnya kita dapatkan.

 Namun, hal ini juga harus menjadi perhatian 
penuh bagi setiap orang. Mengapa???

 Karena cepatnya penyebaran informasi atau 
pun berita menjadikan kita tidak mem-filter berita yang 
masuk padahal banyak berita – berita palsu atau yang 
kita kenal dengan HOAX.
 Pada tahun 2016, dari data cnnindonesia.com 
menyebutkan bahwa ada 800.000 situs penyebar 
Hoax di Indonesia dan menurut Kominfo ada 300 akun 
media sosial penyebar Hoax yang diblokir Polisi.

HOAX



 Berikut ini berbagi tips dan cara bijak untuk mengetahui 
dan menghindari Hoax.

1. Cek Narasumber

 Yang langkah pertama dan paling penting adalah cek sumber 
beritanya. Jika kamu mendapat berita tersebut dari media sosial seperti 
Facebook, Twitter, Line atau Whatsapp cobalah untuk mencari sumber 
beritanya.

2. Antisipasi Judul Berita yang Provokatif

 Judul yang provokatif mengundang rasa penasaran yang tinggi 
sehingga membuat orang – orang tergiur untuk membaca.Untuk 
menghindari hoax sejenis ini, kamu diharapkan membaca berita yang 
sama dari sumber yang lain.

3. Baca Secara Menyeluruh

 Diharapkan setiap berita yang didapat supaya dibaca 
menyeluruh. Kebiasaan banyak orang adalah hanya membaca judul 
a tau headl ine tanpa membaca kese luruhan.  Kemudian 
mempercayainya dan membagikannya.

4. Jangan Terlalu Percaya pada Foto dan Video yang Kamu Lihat

 Biasanya kita langsung percaya dengan foto dan video yang kita 
lihat. Padahal bisa jadi foto atau video tersebut adalah editan.

5. Cari dan Bandingkan dengan Sumber Lain

 Nah, jika kamu membaca sebuah berita dari sebuah sumber 
namun kamu kurang percaya dengan kebenaran berita itu, sebaiknya 
kamu membaca berita yang sama dari sumber yang lain.

6. Kritis
 Bersikap kritis ketika mendapatkan sebuah berita akan menjadi 
perlindungan yang efektif untuk Kamu terhindar dari berita Hoax.



[terima kasih sudah membaca]

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