November 12, 2022

WEBINAR CAREER ACADEMY "PERATURANPERATURAN KEPEGAWAIAN BAGI DOSEN PEMULA DAN
EXPERIENCED (HAK DAN KEWAJIBAN)”

Hai sahabat Generasi Peneliti yang sedang meniti karir sebagai dosen, jangan lewatkan acara webinar yang
bertema “Peraturan-Peraturan Kepegawaian Bagi Dosen Pemula dan Experienced (Hak dan Kewajiban)” yang
akan diselenggarakan oleh KLINIK-KARIR.
Saatnya jadi dosen cerdas!
Saatnya mengetahui semua peraturan kepegawaian!
Saatnya karir dosen Anda dipersiapkan sejak dini!
Temukan jawaban lengkapnya dan berbagi cerita dengan pemateri ahli kami dari KLINIK-KARIR.
Narasumber:
Syamsuri, Ph.D
Dosen Senior Institut Adhi Tama Surabaya

Hari : Kamis, 17 November 2022 Pukul 15.00-17.00 WIB

Virtual on Zoom Meeting
GRATIS LHO!!
Daftar segera di: https://bit.ly/CareerAcademy_Free1
WA :082139133709
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BAGAIMANA PRINSIP KERJA GELOMBANG
MIKRO PADA MICROWAVE DAN SIAPA
PENEMUNYA?

Di zaman serba modern ini kegiatan manusia sangat dipermudah dengan adanya teknologi. Semisal saat kita
hendak pergi ke pasar, kini kita tidak perlu capek berjalan kaki karena kita bisa sampai ke pasar dengan waktu
yang lebih cepat dengan naik sepeda dibanding saat kita berjalan kaki. Atau jika kita ingin meminum secangkir
kopi hangat, kita tidak perlu lagi repot-repot merebus air dengan kompor terlebih dahulu karena kita bisa hanya
dengan menekan tombol pada dispenser lalu kita sudah bisa membuat kopi hangat. Itulah yang dinamakan
dengan teknologi, yang salah satu fungsinya adalah meringankan beban kerja manusia.
Begitu juga dengan microwave. Dulu jika ingin menghangatkan makanan, kita harus menyiapkan panci kukusan
dan menyalakan kompor terlebih dahulu. Sekarang kita hanya perlu memasukkan makanan ke dalam microwave
kemudian menekan tombol pada microwave. Dalam beberapa detik makanan kita sudah hangat. Cukup praktis
bukan? Namun apakah kalian tau bagaimana prinsip kerja dari microwave dan siapa penemunya?
Prinsip Kerja Microwave
Melansir Britannica Microwave adalah alat pemanas atau penghangat makanan yang memanfaatkan gelombang

mikro, berbeda dengan kompor atau oven yang memakai api atau listrik dalam mematangkan makanan.
Gelombang mikro tersebut akan diserap oleh air, lemak, gula dan molekul lainnya di dalam makanan sehingga
menghasilkan getaran atau gesekan yang dapat menghasilkan panas. Pemanasan tersebut terjadi di dalam
makanan saja tanpa membuat suhu udara sekitar menjadi hangat. Sehingga hal itu dapat mempercepat waktu
kita dalam memanaskan makanan. Fyi, frekuensi radiasi yang dihasilkan microwave adalah sekitar 2.450
megahertz. Radiasi gelombang mikro tersebut dihasilkan dari magnetron.

Microwave juga memiliki komponen penting lainnya selain tabung magnetron, yaitu microwave stirrer. Komponen
tersebut berperan untuk menyebarkan gelombang mikro dalam microwave. Selain itu terdapat komponen yang
disebut dengan waveguide, fungsinya untuk mengarahkan gelombang mikro ke arah makanan yang ingin
dipanaskan.

Pertama Kali Ditemukan Oleh Percy Lebaron Spencer

Melansir media Popular Mechanics, microwave pertama kali ditemukan secara tidak sengaja oleh Percy Lebaron
Spencer, seorang teknisi di Raytheon Manufacturing Company yang sedang bekerja dalam projek
pengembangan teknologi radar menggunakan magnetron, pada masa Perang Dunia II. Pada suatu hari setelah
ia melakukan eksperimen tingkat kekuatan tabung magnetron, ia terkejut bahwa cokelat yang ia ambil dari

sakunya untuk makan siang meleleh. Dari situ ia menyimpulkan bahwa gelombang mikro bisa memanaskan
makanan.
Lalu Percy mulai mengembangkan alat pemanas makanan tersebut. Ia juga menemukan bahwa microwave
dapat memasak makanan lebih cepat dibanding oven. Ia memperoleh paten atas penemuan microwave pertama
di dunia pada tahun 1945.

Microwave temuan Percy mulai dijual pada tahun 1947. Kala itu alat pemanas makanan tersebut dinamakan
Radarange dan masih berukuran sebesar lemari es. Baru pada tahun 1967, ukuran microwave berubah menjadi
jauh lebih kecil dibandingkan dengan saat pertama kemunculannya. Hal tersebut dilakukan agar penggunanya
bisa menggunakan microwave lebih efisien karena bisa diletakkan di atas meja dapur.

Sumber Gambar : gagastekno.com ; kompas.com ; detik.com

Farida Dewi Nur`aini
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PULAU SAMALONA, PULAU INDAH DI
TANAH DAENG?

Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi yang kaya akan wisata alam. Kali ini kita perkenalkan wisata
yang bernama Pulau Samalona yang terletak di semenanjung selatan Sulawesi. Kepulauan Kepulauan Selayar.

Pulau Samalona merupakan salah satu pulau terindah yang dimiliki Indonesia. Pulau yang berjarak dua
kilometer dari Kota Makassar ini dapat dicapai dengan menaiki perahu motor dari dermaga kecil dekat Pantai
Losari dengan waktu tempuh sekitar 30 menit.
Letak geografis Pulau Samalona berada pada koordinat 119°34'02” Bujur Timur dan -5°12'21” Lintang Selatan.
Pulau ini termasuk ke dalam wilayah administratif, Kelurahan Mariso, Kecamatan Mariso, Kota Makassar.
Terkait harga ke Pulau Samalona harga tiket masuk berkisar dari Rp.300.000 – Rp.500.000. Altenatif ke dua,
tarif naik perahu dengan hitungan ongkos per penumpang saja. Jika dari Dermaga Kayu Bangkoa, ongkosnya

Rp. 25.000 per orang.
Daya Tarik Pulau Samalona Pulau seluas dua hektar ini memiliki gugusan terumbu karang yang indah. Air
lautnya biru jernih. Pulau Samalona terkenal dengan keindahan bawah lautnya. Wisatawan yang berkunjung di
pulau ini dapat berenang dan menyelam, sambil menikmati terumbu karang yang indah dan ikan warna-warni.

Jika anda penasaran dengan keindahan alam pulaiu ini silakan berkunjung ke lokasinya,, selama menikmati
wisata Indonesia.
Sumber Gambar : salsawisata.com

Rahman Andi Sudirman
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AKURASI DAN VALIDITAS KAJIAN
MOLECULAR DOCKING DI INDONESIA?

Kajian Molecular Docking memang menjadi primadona. Tapi, seberapa yakin kamu dengan kajian docking yang
kamu lakukan?
Bioinformatika di Indonesia sangat identik dengan kajian docking. Tidak sedikit juga orang mengira bahwa
bioinformatika itu isinya hanya docking dan docking. Padahal, bioinformatika itu banyak sekali jenisnya dan
hampir bisa diterapkan di berbagai kajian biologi dan turunannya; dari sistem biologi sampai ilmu forensik.
Nggak salah kok, kalo kamu cuma tau kajian docking. Tapi, apa kamu nggak ngerasa sayang kalo udah taunya
cuma docking, eh, cara dan landasan teorinya juga salah?
Masalahnya, banyak lho yang dockingnya masih asal-asalan. Asal memilih ligan dan reseptor, asal ada
kompleks hasil docking, sampai asal menyimpulkan dan menganalisis. Jadinya hasilnya juga asal-asalan.
Sayang banget, kan?

Nah, berangkat dari hal ini, INBIO Indonesia mengajak untuk diskusi bareng seputar Molecular Docking di
Seminar INBIO dengan judul “Akurasi dan Validitas Kajian Molecular Docking di Indonesia”. Detail acaranya bisa
dibaca di poster ya!
Daftar sekarang di: bit.ly/Kajiandocking
Cuma 250K untuk semua sesi plus sertifikat dan tentu saja materinya. Ada potongan Rp 50K untuk INBIO
Student juga, lho!
Diskusi : https://t.me/solusibioinformatika
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WUJUDKAN KERUKUNAN WARGA, MAHASISWA
KKN UIN WALISONGO POSKO 20 GELAR KAJIAN
TOLERANSI BERAGAMA

Mahasiswa KKN UIN Walisongo Posko 20 menggelar kajian toleransi beragama bersama warga Genuksari,
Kecamatan Genuk, Semarang. Kegiatan ini bertempat di salah satu rumah warga dan diikuti oleh 40 orang yang
terdiri dari setiap kepala keluarga atau yang mewakili di RT. 04 RW. 04, Mahasiswa KKN UIN Walisongo Posko
20, serta ketua RT setempat. Kajian tersebut diisi oleh salah satu anggota KKN UIN Walisongo Posko 20, yakni
Aprizal Dwi Hendrawan.
Toleransi merupakan salah satu sifat atau perilaku saling menghormati, menghargai, dan saling tolong menolong

antara individu satu dengan individu yang lain maupun satu individu dengan suatu kelompok hingga dengan
warga negara. Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat menjunjung tinggi perilaku saling
menghargai, menghormati bahkan saling tolong menolong antar sesama manusia. Dengan ini warga negara
Indonesia memiliki ciri khas karakter yang ramah di mata dunia. Toleransi bukan hanya berlaku bagi kehidupan
sosial antar individu namun juga dapat berlaku dalam suatu keyakinan atau agama. Toleransi tersebut sering
disebut dengan toleransi beragama.

Sikap toleransi juga sangat dianjurkan dalam Al-Qur’an seperti yang terkandung dalam surat Al-Kafirun ayat 6
yang berbunyi “lakum diinukum wa liya diin” yang berarti bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Ketika
berbicara tentang toleransi, banyak di antara kita lupa bahwa toleransi bukanlah mengajak orang lain untuk
mengikuti apa yang kita yakini. Karena mengajak orang lain dengan apa yang kita yakini bukanlah suatu bentuk
toleransi melainkan merupakan salah satu bentuk dakwah, bujukan atau provokasi. Karena makna toleransi
sesungguhnya adalah ketika kita melakukan apa yang kita yakini, kemudian mampu menerima apabila orang
lain tidak melakukan apa yang kita yakini. Jadi lebih kepada sikap kita terhadap orang lain, bukan memaksa
orang untuk mengikuti sikap kita.
Achmad Fahrurozi selaku penanggung jawab kegiatan ini mengatakan bahwa moderasi beragama merupakan
salah satu misi yang dirancang oleh UIN Walisongo. Moderasi beragama sangat penting diimplementasikan
oleh seluruh masyarakat agar dapat menciptakan kehidupan yang rukun. Salah satu bentuk dari moderasi
beragama adalah sikap toleransi.
Kegiatan ini sangat diapresiasi oleh bapak Suparjo selaku ketua RT. 04 RW. 04, Kelurahan Genuksari. Beliau
mengatakan bahwa kajian mengenai toleransi beragama sangat bermanfaat untuk memperkuat kerukunan
masyarakat setempat. Beliau juga berharap agar kegiatan seperti ini terus dilakukan oleh tim KKN sebagai
bentuk pemacu semangat kesuksesan seluruh anggota KKN di masa yang akan datang. Selain itu, kegiatan ini

juga dapat diterima dengan baik oleh masyarakat setempat. Seluruh anggota yang menghadiri kajian tersebut
sangat memperhatikan materi yang disampaikan oleh salah satu tim KKN. Mahmud sebagai salah satu warga
mengatakan bahwa ia sangat senang dengan kajian yang disampaikan oleh tim KKN. Banyak informasi yang
diperoleh oleh warga dengan adanya kegiatan tersebut. Kegiatan seperti ini sangat dinantikan oleh masyarakat
dan diharapkan terus berlanjut.
Alif Yusuf Wisaksono selaku Ketua Koordinator KKN Reguler 79 Posko 20 juga mengatakan bahwa kegiatan
tersebut sangat penting untuk disampaikan kepada masyarakat guna memperkuat kerukunan antar warga

setempat. Ia merasa sangat senang karena kegiatan kajian ini dapat disampaikan dengan baik oleh tim KKN
dan dapat diterima oleh seluruh anggota masyarakat di desa Genuksari, khususnya warga RT. 04/ RW. 04.
Kegiatan tersebut juga memicu semangatnya dalam melaksanakan program-program yang telah dirancang
bersama tim KKN.

KKN Reguler 79 Posko 20 UIN Walisongo
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PEDULI KASUS STUNTING, MAHASISWA KKN REGULER
UIN WALISONGO IKUT SERTA DALAM PROGRAM
PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN UNTUK PENDERITA
STUNTING DI KELURAHAN GENUKSARI

Stunting adalah kondisi gagal pertumbuhan anak akibat masalah kurang gizi yang disebabkan oleh kurangnya
asupan gizi dalam kurun waktu yang cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan
kebutuhan gizi. Anak dikatakan stunting berdasarkan beberapa ciri yaitu anak menjadi lebih pendek, berat badan
kurang dibanding anak normal seusianya, dan memiliki keterlambatan dalam berpikir. Stunting dapat dipicu sejak

janin masih dalam kandungan yang disebabkan oleh asupan makanan ibu selama kehamilan yang kurang
bergizi dan akan nampak saat balita mulai menginjak usia dua tahun. Salah satu upaya dalam penanganan
stunting pada balita adalah dengan melakukan pemberian makanan tambahan untuk penderita stunting.
Pada hari Jum’at, 30 September 2022 dalam rangka penanggulangan masalah stunting di Kelurahan Genuksari,
mahasiswa posko 20 KKN Reguler UIN Walisongo berkesempatan untuk ikut serta dalam kegiatan membagikan
makanan tambahan kepada penderita stunting bersama dengan salah satu petugas dari kader posyandu
Genuksari yaitu Ibu Khasanah. Kegiatan ini berlangsung rutin hingga akhir bulan Oktober. Kasus stunting di

Kelurahan Genuksari sejauh ini dapat dikatakan masih rendah. Terdapat 4 balita yang terkena stunting di
Kelurahan Genuksari, 1 balita di RW. 02, 1 balita di RW. 03, dan 2 balita di RW. 07. Kegiatan program
pemberian makanan ini diawali dengan mengambil makanan di salah satu rumah warga di RW. 01. Kemudian
ibu Khasanah, selaku petugas mendatangi langsung rumah balita penderita stunting di Kelurahan Genuksari.
Pemberian makanan dilakukan setiap pagi pukul 06.00 WIB dan sore pukul 16.00 WIB. Makanan yang diberikan
adalah makanan pokok yang mengandung protein, lemak, serat, vitamin, mineral, dan karbohidrat.

“Balita yang menderita stunting, bisa makan 8-9 kali dalam sehari dengan porsi sedikit. Tidak harus nasi yang
penting terdapat kandungan protein yang cukup” Ujar ibu Khasanah. Agar kebutuhan karbohidrat balita tetap
terjaga diperlukan sumber karbohidrat yang kaya nutrisi seperti susu, sereal, kentang, roti gandum, dan kacangkacangan. Mengkonsumsi protein seperti telur, ikan, ayam, dan daging dapat menurunkan stunting, karena
protein berpengaruh terhadap pertambahan tinggi dan berat badan balita. Di mana protein berfungsi sebagai zat
pembangun, karbohidrat berfungsi sebagai penyedia energi bagi tubuh, sedangkan sayur dan buah berfungsi
sebagai pemenuhan sumber nutrisi.
“Kebanyakan mereka yang terkena stunting di Kelurahan Genuksari mempunyai berat badan yang kurang.
Selain berat badan, balita yang terkena stunting bisa dilihat dari wajah,” Ujar ibu Khasanah.
Ia mengungkapkan, program pemberian makanan tambahan ini bertujuan untuk memperbaiki gizi balita dan
dapat menurunkan angka stunting di kelurahan Genuksari. Selain pemberian makanan tambahan, kader
posyandu juga melakukan pengukuran tinggi badan dan penimbangan berat badan pada balita yang terkena
stunting untuk mengetahui perkembangan masa penanganan stunting.
Sementara itu, orang tua dari balita stunting, ibunda Hamami mengaku senang dan bersyukur karena mendapat
bantuan makanan yang bergizi untuk anaknya. “Terima kasih atas bantuan dari posyandu Kelurahan Genuksari,
mudah-mudahan dengan adanya bantuan makanan bergizi ini anak saya bisa bebas dari stunting" ucapnya.
Harapannya, dengan adanya program pemberian makanan tambahan ini dapat memberikan manfaat untuk
keseimbangan gizi balita serta dapat meningkatkan kesadaran para orang tua dan masyarakat akan lebih
mengetahui pentingnya upaya mencegah stunting sedini mungkin dengan memberikan kebutuhan gizi yang
baik dan pola asuh yang baik dalam mendidik anak. Juga perlunya pemahaman khususnya seorang ibu
mengenai pemberian nutrisi sebelum hamil, saat hamil, dan setelah melahirkan. Karena kesehatan menjadi
kunci masa depan kelurahan Genuksari lebih sehat.
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