
 



Pelantikan Pengurus Himaki 

FMIPA UR 

Pekanbaru, 18 Juni 2016. 

Telah dilantik pengurus Himaki 

FMIPA Universitas Riau Priode 

2016/2017 dengan nama Kabinet 

Azurite. Pelantikan ini di hadiri dan 

diresmikan oleh Ketua Jurusan 

Kimia FMIPA Universitas Riau, 

Ibu Dr. Muhdarina, M. Si dan beserta para tamu undangan. Himaki 

merupakan Himpunan Mahasiswa Jurusan Kimia FMIPA UR yang 

menaungi segala kegiatan dan acara yang ada di Jurusan Kimia. Ada 

beberapa divisi yang bertanggung jawab dalam himpunan ini  

Inilah divisi yang ada di Himaki: 

 

       Divisi Kaderisasi  

 

 

 

Divisi Humas 

   

   Divisi Dikbang 



 Divisi Olahraga 

 

 

 

 

 

Divisi Sentra  

 

 

 

Divisi Kaderisasi  

 

 

 



                

 
HIMAKI FMIPA UR tentunya memiliki 

banyak kegiatan, nah ini ada beberapa kegiatan 

yang telah terlaksana beberapa bulan ini adalah: 

 

1.Buka Bersama Anak Kimia (HUMAS)

 

 Pekanbaru, 20 Juni 2016. Buka bersama pengurus dan anak kimia 

ini telah terlaksana sesuai jadwal dan dihadiri oleh mahasiswa Jurusan 

Kimia FMIPA Universitas Riau. Kegiatan yang dilakukan oleh divisi 

Humas ini bertujuan untuk menjalin silaturahmi antara tiap angkatan 

kimia FMIPA UR. 

POJOK 

KEGIATAN 
POJOK 

KEGIATAN 



2.Kegiatan Mahasiswa 

Kimia (KMK) (Kader) 

 
Kegiatan Mahasiswa Kimia Hari Pertama 

Kegiatan Mahasiswa Kimia ini dilaksanakan untuk mengenalkan 

mahaasiswa baru kimia tahun 2016 terhadap lingkungan kampus, jurusan 

dan himpunan mahasiswa kimia. KMK hari kedua diisi dengan foto 

bersama dan pemilihan Komandan Tingkat, Wakil Komandan Tingkat 

serta ketua kelas. 

 

.  



  

3. Kimia Kreatif Bersama (KKB) 
(Kader) 
Kegiatan ini dilaksanakan setiap dua minggu sekali, tujuan diadakan 

kimia kreatif bersama ini adalah untuk mendekatkan mahasiswa baru 2016 

kepada semua angkatan kimia FMIPA UR dan pengurus Himaki. 

4. English Club (ECDC) (Dikbang) 

 English Club 

ini dilaksanakan setiap dua minggu sekali dan bertujuan untuk 

meningkatkan kemampuan mahasiswa kimia dalam berbahasa inggris dan 

persiapan Toefl bagi mahasiswa baru. English Club pertama dimentori 

oleh dosen Kimia Prof. Dr. Amir Awaluddin, MSc dan yang kedua 

dimentori oleh Native Speaker asal Amerika Serikat, Amanda. 



5. Futsal Angkatan (Olahraga) 

 

 
 

6. Liga Kimia (Olahraga) 

 

Futsal angkatan ini 

merupakan program 

kerja divisi olahraga 

yang telah terlaksana 

pada tanggal 17 

September 2016. 

Tujuan dari program 

ini adalah menjalin 

silaturahmi dari setiap 

angkatan dan alumni 

Kimia FMIPA UR 

Program Liga Kimia 

ini adalah salah satu 

program kerja besar  

Himaki. Pembukaan 

telah dilaksanakan 

pada 30 September 

2016 dan masih 

sedang berlangsung 

perlombaan disetiap 

cabang olahraga. 



7. Baju Pengurus (Danus) 

 

 

8. Kunjungan Dekranasda (Sentra) 

 

  

 

 

 

Baju Pengurus Himaki Fmipa 

UR adalah identitas dari 

pengurus himaki FMIPA UR. 

Kunjungan Ke Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi 

Riau ini dilaksanakan untuk melakukan pelatihan membatik 

bagi pengurus dan mahasiswa Kimia. 



 

 

 
 

 

 

Nobel Kimia 2016 Diberikan kepada 3 Orang yang Membuat Mesin 

Terkecil di Dunia 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMPAS.com — Nobel Kimia tahun 2016 diberikan kepada tiga ilmuwan yang meletakkan fondasi untuk 

menciptakan mesin terkecil di dunia, mesin yang ribuan kali lebih tipis dari rambut manusia. 

Mesin terkecil itu kini memungkinkan Jerman membuat senyawa anti-kanker combretastatin A-4 yang 

dijanjikan menyembuhkan kanker tanpa merusak sel sehat. 

 

Adalah Jean-Pierre Sauvage, Sir Fraser Stoddart, dan Bernard Feringa yang berperan memicu 

pembuatan mesin tingkat molekuler itu. Mesin berskala nano sebenarnya sudah diimpikan sejak tahun 1950-an. 

Richard Feyman, fisikawan peraih Nobel, mengungkapkan bahwa mesin semacam itu akan membawa masa 

depan cerah. Mesin itu menjadi nyata lewat tahapan penelitian yang rumit, memakan waktu setidaknya 30 tahun 

hingga benar-benar bisa diaplikasikan.  Sauvage memulainya dengan inovasi berharga pada tahun 1983, 

membuat dua cincin molekuler yang bisa dimanipulasi dengan mudah. Ia memodifikasi cincin itu sedemikian 

rupa sehingga bisa mengelilingi satu sama lain. Kemudian, tahun 1991, Stoddart menciptakan roda molekuler. 

Roda itu bisa berputar dengan poros tertentu, didayai oleh tumbukan molekul di sekitarnya. Bagusnya lagi, roda 

itu bisa menyimpan informasi. Feringa kemudian berhasil membuat motor molekuler pada tahun 1999. 

Inovasinya menyempurnakan usaha dua ilmuwan sebelumnya, mewujudkan mesin molekuler. 

 

Dari inovasi itu, bisa tercipta semacam mobil nano yang bisa bergerak di lintasan mikroskopik 

membawa muatan tertentu. Sara Snogerup Linse, anggota komite Nobel, mengatakan, penciptaan mesin terkecil 

di dunia ini penuh tantangan. Ilmuwan harus bisa menciptakan molekul yang ikatannya mudah dimanipulasi. 

POJOK 

KEGIATAN 
POJOK 

INFORMASI 



 "Tantangan lain adalah molekul yang cenderung ingin mencapai kesetimbangan. Jadi, sangat sulit menciptakan 

gerakan molekul pada arah tertentu," katanya seperti dikutip Washington Post, Rabu (5/10/2016). 

Penemuan motor molekuler ini sama revolusionernya dengan penemuan motor elektrik pada 1830 yang 

kemudian memicu beragam inovasi, seperti kereta, pesawat, hingga mesin cuci. 

Feringa yang menjadi profesor kimia organik di University of Groningen mengatakan bahwa dirinya merasa 

terkejut saat menerima Nobel. "Saya merasa seperti Wright Brother yang terbang untuk kali pertama 100 tahun 

lalu. Orang berkata, mengapa kita butuh pesawat? Sekarang kita berada dalam Boeing 747 dan Airbus," 

katanya. 

 

Feringa mengungkapkan, mesin terkecil di dunia ini membuka banyak kemungkinan penerapan. Pada 

saat yang sama, harus dipastikan bahwa inovasi ini diperlakukan dengan baik, bertujuan untuk kemanusiaan. 

 

 


