
NOTULA KUNJUNGAN IMASIKA IPB KE HMK ‘AMISCA’ ITB 

Tanggal Kunjungan = Sabtu, 13 Mei 2017 

Tempat Kunjungan  = Ruang kelas 2104 Gd Kimia Baru Lt 1 

Serangkaian acara kunjungan ini bertujuan untuk saling sharing tentang program kerja yang 

diadakan pada IMASIKA IPB dan HMK ‘AMISCA’ ITB. Adapun hasil sharing adalah sebagi 

berikut 

A) DPI 

DPI terdiri dari 

1. Konseling : mengawasi kinerja badan pengurus (departemen) 

2. Advokasi : sebagai jembatan dari pengurus dan anggota non BPH 

3. Legislasi 

Badan pengawas di DPI namanya SPK (biasanya kimia tingkat tiga). Penilaian SPK ada dua 

yaitu secara kualitatif (kuisioner) dan kuantitatif (indicator pencapaian, target massa). SPK 

digunakan sebagai parameter sukses atau tidaknya sistem kerja tahunan. Pemilihan DPI 

dilaksanakan secara close req. Bertugas sebagai penilai pantas tidaknya anggota menjadi DPI 

itu dilakukan oleh PJ sementara. PJ sementara ini dipilih oleh pengurus DPI sebelumnya. PJ 

sementara ini akan memilih orang-orang sesuai minat dan kemampuan dengan cara 

musyawarah. 

 

B) BPH 

 

INTERNAL, OLAHRAGA dan SENI 

 

1. Minat Bakat : Bidang-bidangnya ada olahraga dan kesenian 

Berikut adalah program kerja yang meliputi bidang minat dan bakat : 

- Spirit : untuk ke kontingen, program untuk atlit dari himpunan 

- Hyperchem : kompetisi olahraga dan seni buat departemen kimia sendiri 

- Xtraclub : ekstrakulikulernya anak kimia ada bidang olahraga (basket, voli, tenis meja, 

badminton) dan seni (musik, perkusi, dramus, tari) 

Hasil Xtraclub nanti ditampilin ke departemen  

Sistem latihan untuk bidang kesenian (rutin seminggu sekali) 

- Malam seni akbar 

2. Advokasi (Lebih ke sosialisasinya) 

- Upgrading (lewat games krmn itu lewat outbound) dilaksanakan dua kali di awal sama di 

pertengahan (charging up) u/ meningkatkan semangat dlm berorganisasi, buat pengurus 

-  PKKMK (Pekan kreativitas dan keakraban mahasiswa Kimia) mahasiswa yang baru 

selesai TPB nanti ada pengenalan departemen dulu biar ga kaget u/ mengenalkan 

stakeholder yang ada di kimia IPB, pelaksanaannya ada beberapa tahap, ada gathering dua 

kali, pkkmk nya 3 kali (H1 outbound, H2 formal memperkanalkan stakeholder yang ada di 

kimia IPB terus ada tourlab) 

- Sosialisasi Disiplin Advokasi 

Bulan sep 2017 memberikan sosialisasi untuk berperilaku bagaimana cara menjalani 

kehidupan di dep kimia, bentuk kegiatannya ada seminar dari dosen 

- Dialog umum mahasiswa/DUMAS (eval sama pihak stakeholder kaya dosen, petugas, 

nanti nyampein kritik saran) 



- Pelepasan wisuda (nanti dibarengin sama dies, untuk hari H ada apresiasi dari pihak 

internal di GWW/gedung wisuda kaya sabuga klo di ITB, nanti ada banner khusus kimia, 

nanti yang udah keluar dari gedung dikasih apresiasi bisa dlm bentuk plakat, dll) 

Dies (ultah dep) 

- Kimia Peduli disatuin sama advokasi (u/ keluarga yang mengalami masalah finance dll, 

sistemnya gaji dosen disisihkan sekian persen untuk kimia peduli, tapi skg udah engga, skg 

sistemnya siapa aja yang mau ngasih donasi, nah skg mau ngerangkul pihak alumni agar 

turut membantu dalam kimia peduli) 
 

PSDM dan KEILMUAN 

- Bendahara = membuat RAB dan berkoordinasi dengan BPH di IMASIKA. Dana ditunjang 

oleh 2 sumber: Belmawa (Pembelajaran dan Kemahasiswaan) dan Departemen Kimia 

(Prodi). Namun ada juga kegiatan danus karena dana yang diturunkan dari 2 sumber 

tersebut terkadang tidak cair semuanya. Sebagian besar acara dianggarkan oleh 

Departemen/Prodi sehingga massa tidak perlu membayar lagi 

- Sekretaris = mengelola LPJ dan Proposal di departemen PSDM 

- Chemistry Club = program: PKM, Essay, TOEFL, ISO 

- Chemistry Career Day = memotivasi anggota baru agar tidak kaget dengan atmosfer baru 

Jurusan setelah 1 tahun menempuh PPKU (Program Pendidikan Kompetensi Umum) kayak 

TPB gituu. Acara ini dilaksanakan dengan membuat expo dan mengundang alumni untuk 

talkshow 

 

EKSTERNAL 

- Get Closer to IPB  

- Temu Alumni = bertemu dengan alumni IMASIKA dengan beberapa acara yang 

diselenggarakan 

- Studi banding Himpro Internal IPB  

- Imasika On The Road = seperti melakukan kunjungan yang dilakukan ke HMK ‘AMISCA’ 

ITB, dilakukan satu kali dalam satu kepengurusan 

- Volunteer IMASIKA 

- Chemistry Challenge = dilakukan pemberian soal-soal yang kerjasama dengan BEM untuk 

melakukan suatu kompetisi, berkolaborasi dengan bidang lain dalam satu FMIPA 

 

 

KOMINFO 

- Chemagz = suatu majalah IMASIKA 

- Media Center = terdapat 7 official account  

- Portal Kimia 

 

 

 


