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PRAKATA 

Kami satu senyawa satu dalam AMISCA 

 

HMK 'AMISCA' ITB yang secara historis lahir karena suatu kecintaan yang sama yaitu terhadap 

ilmu kimia. AMISCA harusnya dapat mengembangkan anggotanya menjadi insan akademis 

sesuai amanat Mohammad Hatta yang sejatinya organisasi kemahasiswaan ada untuk 

membentuk insan akademis. Insan yang sadar akan pentingnya mengembangkan diri untuk 

tanggap terhadap tantangan di masa depan dan insan yang selalu terus mencari dan selalu 

menjunjung tinggi kebenaran ilmiah. Oleh karena itu, AMISCA yang lahir karena kecintaan 

terhadap ilmu kimia mempunyai tugas untuk menjadikan anggotanya insan akademis dan 

sudah sejatinya harus dapat menjadi wadah untuk dapat mengembangkan anggotanya 

terutama dengan basis disiplin ilmu kimia. 

AMISCA harus menjadi suatu wadah. Namun, seperti apakah wadah yang dimaksud tersebut? 

AMISCA seharusnya menjadi wadah yang sangat nyaman yang sering kita sebut sebagai 

"rumah". Dengan menjadi rumah, anggota AMISCA merupakan keluarga yang akan saling 

mengapresiasi dan berkolaborasi untuk memajukan AMISCA itu sendiri. Dengan demikian, 

rumah ini akan menjadi sangat nyaman untuk anggota keluarganya  dalam menggali lebih 

dalam terkait ilmu dan pengembangan untuk dirinya, yang biasa kita sebut sebagai eksplorasi. 

AMISCA yang mampu menjadi tempat yang nyaman bagi anggotanya untuk belajar lebih 

dalam dan mengembangkan potensi yang dimilikinya dalam atmosfer saling mengapresiasi 

dan saling membantu akan menunjang AMISCA sehingga mampu menjadi pelopor 

pergerakan yang dapat bermanfaat untuk sesama. 

Pada akhirnya, sebaik-baiknya manusia atau insan adalah yang mampu menjadi bermanfaat 

bagi orang lain. Hal tersebut sesuai dengan tujuan HMK 'AMISCA' ITB yang berupa 

“Terciptanya manusia yang dinamis dan kritis dalam mengembangkan ilmu kimia yang 

bertanggung jawab untuk dirinya sendiri, lingkungan, dan Tuhan Yang Maha Esa”.  

 

Strength, Brave, and Solidarity  

 

Ketua HMK' AMISCA ' ITB 2020/2021 

 

 

Mohammad Syahrian Fathur Rizqy 

10517035 
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KETUA UMUM BPH HMK ‘AMISCA’ ITB 
Mohammad Syahrian Fathur Rizqy – Br’17 

Definisi 

Mimpi  

/mim·pi/ n 1 sesuatu yang terlihat atau dialami dalam tidur; 2 ki angan-angan.  

Dalam perumusan platform kerja, mimpi merupakan harapan-harapan yang 

diinginkan ketua atau ingin diterapkan pada HMK ‘AMISCA’ ITB. 

 

Analisi Kondisi  

/ana·li·sis/ n penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan 

sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk 

perkaranya, dan sebagainya. 

/kon·di·si/ n 1 persyaratan; 2 keadaan. 

 

Analisis Kondisi Ideal 

/ide·al/ /idéal/ a sangat sesuai dengan yang dicita-citakan atau diangan-angankan 

atau dikehendaki. 

Analisis kondisi ideal adalah proses untuk menyelidiki atau mengkaji suatu 

keadaan yang dicita-citakan atau diangan-angankan. Dalam proses perumusan visi 

dan misi, analisis kondisi ideal dilakukan agar kondisi yang dicita-citakan oleh HMK 

‘AMISCA’ ITB dapat tercapai. Analisi kondisi ideal dilakukan dengan cara studi literatur 

terhadap dokumen-dokumen yang menjadi landasan HMK ‘AMISCA’ ITB. 

 

Analisis Kondisi Aktual 

/ak·tu·al/ a 1  betul-betul ada (terjadi); 2 sesungguhnya. 

Analisis kondisi aktual adalah proses untuk menganalisis atau mencari keadaan 

yang betul-betul terjadi. Analisi kondisi aktual dilakukan untuk mengetahui keadaan-

keadaan yang benar-benar terjadi dan akan berpengaruh terhadap HMK ‘AMISCA’ ITB. 

Analisis kondisi aktual dilakukan dengan cara studi literatur terhadap berbagai macam 

dokumen, wawancara terhadap anggota, serta kuisioner tentang kondisi yang sedang 

terjadi sehingga kebutuhan HMK ‘AMISCA’ ITB dapat dianalisis lebih lanjut. 
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Visi 

/vi·si/ n 1 kemampuan untuk melihat pada inti persoalan; 2 pandangan atau wawasan 

ke depan. 

Visi merupakan suatu pernyataan yang meliputi penetapan arah gerak HMK 

‘AMISCA’ ITB. Visi harus memiliki makna yang berdampak juga menumbuhkan rasa 

bangga kepada setiap anggota. Sehingga visi ini merupakan sebuah pegangan dalam 

bergerak. 

 

Misi 

Misi berasal dari bahasa Latin -- missio yang berarti utusan, hal mengutus. 

Misi diartikan sebagai langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai visi. 

Perumusan misi sangat penting untuk mendapatkan arahan yang jelas mengenai 

proses pencapaian visi. 

 

Strategi Implementasi 

/stra·te·gi/ /stratégi/ n 1 ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa(-

bangsa) untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam perang dan damai; 2 ilmu 

dan seni memimpin bala tentara untuk menghadapi musuh dalam perang, dalam 

kondisi yang menguntungkan. 

/im·ple·men·ta·si/ /impleméntasi/ n 1 pelaksanaan; 2 penerapan. 

Strategi implementasi diartikan sebagai langkah-langkah konkret dalam 

pencapaian misi. Dengan demikian, pada perumusuan strategi implementasi akan 

muncul langkah-langkah konkret untuk mencapai visi & misi. 

  



7 
 

Alur Berpikir 

 

Gambar 1. Tahapan pada metode berpikir. 
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Mimpi 

Di sini mulai hari ini  

Dan seterusnya aku berjanji  

Bersama AMISCA tercinta  

Mewujudkan cita-cita  

Di setiap langkahku ini  

Kan kubawa selalu citramu, oh himpunanku  

Kan ku junjung dirimu  

AA... AMISCA  

Amicorum Scientiae Chemicae Associatio 

AA... AMISCA  

Himpunan kimia, Kukuhkan semangat jaya 

 

Lantunan himne HMK ‘AMISCA’ ITB adalah hal yang berkesan saat proses 

pelantikan menjadi anggota HMK ’AMISCA’ ITB. Himne ini menggambarkan seseorang 

yang terpikirkan bagaimana untuk membuat rumah untuk seluruh anggotanya, 

tempat kembali tempat menenangkan diri untuk mencari sebuah ide dan inspirasi. 

Tempat yang nyaman tetapi banyak proses pembelajaran dan kebermanfaatan 

didalamanya. Karena organisasi kemahasiswaan hadir untuk menjadi wadah bagi 

anggotanya untuk berkembang, wadah untuk anggotanya mengaktualisasikan diri dan 

wadah untun anggotanya menggali sebuah potensi. 

Berdasarkan tujuan pendidikan yaitu untuk mencerdasakan kehidupan bangsa  

dan juga agar memiliki rasa bertanggung jawab untuk berbangsa dan bermasyarakat 

maka HMK ‘AMISCA’ ITB yang berdasarkan sejarah merupakan perkumpulan pecinta 

ilmu kimia yang berarti himpunan ini hadir atas dasar kecintaan yang sama terhadap 

ilmu kimia. Dan sekarang HMK ‘AMISCA’ ITB hadir dari sebuah profesi yang sama yaitu 

sarjana kimia atau kimiawan. Alangkah luar biasanya orang-orang dengan profesi yang 

sama atau kecintaan terhadap disiplin iilmu yang sama yaitu kimia bisa bergerak dan 

berdampak untuk Indonesia. Alangkah luar biasanya dari perkumpulan pecinta ilmu 

kimia ini muncul orang-orang hebat, pelopor-pelopor dalam pergerakan yang dapat 

bermanfaat untuk orang banyak khususnya di bidang kimia.   

Aku yakin  untuk bergerak dan berdampak haruslah organisasi memiliki 

anggota yang solid dan kokoh. Anggota yang solid akan bekerja sepenuh hati, dan 

bagaimana agar setiap anggota dapat bekerja dengan sepenuh hati? Caranya yaitu 
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dengan menanamkan sebuah rasa yaitu sense of belonging atau rasa kepemilikan 

terhadap organisasi.  

 

Mimpi besar yang aku ingin bawa untuk HMK ‘AMISCA’ ITB adalah 

 

“Aku ingin menjadikan HMK ’AMISCA’ ITB ini sebuah rumah di mana orang-orang 

sangat mencintainya dan belajar, juga di rumah ini orang-orang mendapatkan ide dan 

insprirasi untuk Bersama-sama bergerak dan berdampak untuk Indonesia” 

 

Dimulai dari sinilah aku ingin AMISCA tetap eksis berkarya dan dapat 

menonjolkan potensi yang dimilikinya disertai dengan internal AMISCA yang juga baik. 

 

Analisis Kondisi Ideal 

1. UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Pasal 77 ayat 2 

a. Mewadahi kegiatan Mahasiswa dalam mengembangkan bakat, minat, dan 

potensi Mahasiswa; 

b. Mengembangkan kreativitas, kepekaan, daya kritis, keberanian, dan 

kepemimpinan, serta rasa kebangsaan;  

c. Memenuhi kepentingan dan kesejahteraan Mahasiswa; dan  

d. Mengembangkan tanggung jawab sosial melalui kegiatan Pengabdian kepada 

Masyarakat. 

 

2. Visi dan Misi Institut Teknologi Bandung 

a. Visi 

Menjadi Perguruan Tinggi yang unggul, bermartabat, mandiri, dan diakui 

dunia serta memandu perubahan yang mampu meningkatkan kesejahteraan 

bangsa Indonesia dan dunia. (Sumber: 09/SK/I1-SA/OT/2011) 

b. Misi 

Menciptakan, berbagi dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, 

seni dan kemanusiaan serta menghasilkan sumber daya insani yang unggul untuk 

menjadikan Indonesia dan dunia lebih baik. (Sumber: 09/SK/I1-SA/OT/2011) 

 

3. Falsafah Dasar Keorganisasian Berdasarkan Konsepsi KM ITB 

a. Fungsi perguruan tinggi yaitu untuk membentuk insan akademis, yang dimaksud 

insan akademis adalah insan yang memiliki dua peran yaitu Pertama, yaitu insan 

yang selalu mengembangkan diri untuk menjadi generasi yang tanggap dan 



10 
 

mampu menghadapi tantangan masa depan. Kedua yaiitu insan yang selalu 

menjunjung tinggi kebenaran ilmiah. 

b. HMK ‘AMISCA’ harus menjadi organisasi kemahasiswaan yang memiliki visi masa 

depan dan mampu menghadapi tantangan masa depan yaitu oraganisasi 

kemahasiswaan yang mimiliki karakter sebagai berikut mandiri, 

kekeluargaan,demokratis, aspiratif, partisipatif, representatif, efektif, dan efisien. 

 

4. Orientasi Organisasi kemahasiswaan Berdasarkan Konsepsi KM ITB 

HMK ‘AMISCA’ ITB harus membentuk sosok utuh mahasiswa. Oleh karena itu 

HMK’AMISCA’ ITB sebagai organisasi kehasiswaan harus berorientasi pada hal hal 

berikut : 

a. Menjadi wadah pengembangan diri mahasiswa untuk membentuk lapisan 

masyarakat masa depan yang profesional, intelek, humanis, dan religius. Untuk 

itu, dibutuhkan pembukaan wahana yang seluas-luasnya bagi partisipasi-aktif 

anggota sehingga semua aktivitas kemahasiswaan menjadi proses pembelajaran 

dan pemberdayaan seluruh mahasiswa,  

b. Mewujudkan karya nyata mahasiswa dalam perjuangan menata kehidupan 

bangsa. Untuk itu, maka akar aktivitas mahasiswa, yaitu intelektualitas, 

kemandirian, dan kebenaran ilmiah harus dijaga dalam roda gerak organisasi 

kemahasiswaan, dan  

c. Menjadi wadah bagi upaya pemenuhan kebutuhan dasar mahasiswa yang 

meliputi pendidikan, kesejahteraan, dan aktualisasi diri. 

 

5. AD/ART KM ITB 

a. Anggaran Dasar BAB VII KELENGKAPAN ORGANISASI Pasal 13 

Himpunan Mahasiswa Jurusan adalah organisasi di Institut Teknologi 

Bandung yang telah disahkan oleh program studi terkait dan berfungsi untuk 

mewadahi kebutuhan sektoral mahasiswa dalam bidang keilmuan dan 

keprofesian. 

b.  Anggaran Rumah Tangga BAB VI HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN Pasal 65 

1. Himpunan Mahasiswa Jurusan merupakan badan kelengkapan KM ITB di 

tingkat jurusan.  

2. Himpunan Mahasiswa Jurusan berkewajiban melaksanakan dan menjunjung 

tinggi Konsepsi KM ITB dan AD/ART KM ITB.  

3. Himpunan Mahasiswa Jurusan memiliki hak otonomi untuk kegiatan internal.  

4. Himpunan Mahasiswa Jurusan harus melakukan koordinasi dengan Kongres 

KM ITB untuk kegiatan eksternal yang mengatasnamakan KM ITB.  

5. Himpunan Mahasiswa Jurusan memiliki hubungan koordinasi dengan Kabinet 

KM ITB.  

6. Himpunan Mahasiswa Jurusan berkewajiban memberikan sumber daya 

kepada Kabinet   KM ITB untuk melaksanakan program pemenuhan kebutuhan 
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seluruh mahasiswa melalui program terpusat yang telah disetujui oleh Kongres 

KM ITB sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan. 

7. Himpunan Mahasiswa Jurusan berkewajiban mengawasi keberjalanan KM ITB 

baik secara mandiri atau melalui mekanisme yang ditentukan Kongres KM ITB.  

 

6. AD/ART HMK ‘AMISCA’ ITB 

a. Tujuan HMK ‘AMISCA’ ITB (Anggarang Dasar Pasal 7) 

Tujuan HMK ’AMISCA’ ITB adalah terciptanya manusia yang dinamis dan 

kritis dalam mengembangkan ilmu kimia yang bertanggung jawab untuk dirinya 

sendiri, lingkungan dan Tuhan Yang Maha Esa. 

b. Perwujudan (Anggaran Dasar Pasal 8) 

1. Membina mahasiswa kimia menjadi insan yang bertanggungjawab pada diri 

sendiri dan lingkungannya.  

2. Mempererat persaudaraan dan memupuk kerjasama di antara anggota dan 

seluruh civitas akademika ITB.  

3. Turut serta mengembangkan ilmu kimia dan mempererat hubungan kerjasama 

dengan pecinta ilmu kimia di Indonesia dan internasional 

c. Perbendaharaan  

• AD BAB IX Pasal 16) 

Harta benda AMISCA diperoleh dari:  

1. Iuran anggota.  

2. Sumbangan yang sah dan tidak mengikat.  

3. Pembelian.  

4. Usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan asas dan tujuan HMK 

'AMISCA' ITB 

• (ART BAB VI Pasal 18) 

Pemeliharaan kekayaan himpunan dilakukan oleh pengurus dan 

dilaporkan setiap akhir masa kepengurusan. 

 

7. Tujuan Prodi Kimia 

Tujuan yang diemban oleh Program Studi Sarjana Kimia adalah menghasilkan 

lulusan dengan ciri-ciri: 

a. Memiliki watak serta kepribadian seorang insan sosial dan akademik, yang ingin 

tahu dan ingin maju, sadar lingkungan dan peka terhadap kebutuhan masyarakat 

Indonesia yang sedang membangun. 

b. Memiliki pengetahuan dan keterampilan yang tinggi pada berbagai bidang ilmu 

kimia, serta memiliki pengetahuan dasar tentang ilmu-ilmu lain yang berkaitan 

atau menunjang ilmu itu, agar ia mampu menyelesaikan berbagai masalah kimia. 
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c. Mampu berkomunikasi secara ilmiah dan mampu mengembangkan diri lebih 

lanjut mengingat pesatnya perkembangan ilmu dan teknologi, sehingga ia 

menang bersaing di pasar global. 
 

8. Outcomes Program Studi Kimia ITB 

a. Mampu berpikir logis, rasional, dan kritis dalam menyelesaikan masalah-masalah 

kimia. 

b. Mampu menelusuri dan menginterpretasi, dan mengevaluasi informasi ilmiah 

dari berbagai sumber. 

c. Memiliki kesadaran dan pengetahuan tentang keselamatan kerja dalam 

menangani bahan dan peralatan kimia 

d. Mampu mengkominikasikan gagasan dan informasi ilmiah secara lisan dan 

tulisan. 

e. Mampu bekerja dalam kelompok dengan mengedepankan karakter terbuka, 

objektif, dan proaktif. 

f. Memiliki kesadaran tentang manfaat dan dampak kimia pada teknologi, ekonomi, 

lingkungan dan sosial. 

g. Mampu merancang dan melaksanakan eksperimen kimia, serta menganalisis dan 

menginterpretasi data. 

h. Mampu menggunakan computer untuk simulasi dan komputasi kimia 

i. Memiliki tanggung jawab dan etika dalam penerapan ilmu kimia di masyarakat. 

j. Memiliki kompetensi untuk melanjutkan ke Pendidikan lebih tinggi atau bekerja 

dalam berbagai profesi. 

 

9. Indonesia Emas 2045 

Karakter generasi emas 2045 diharapkan menunjukan sikap kepribadian yang 

utuh dan orisinil di mana setiap ucapannya sesuai dengan perbuatan. Karakter-

karakter yang harus dimiliki oleh generasi emas 2045 ialah : 

a. Sikap Positif 

Sikap positif terhadap nilai Pancasila dan nilai kemanusiaan menjadi 

kebiasaan hidup keseharian. Sikap ini efektif dikembangkan dalam kegiatan 

keorganisasian serta atmosfir satuan pendidikan. 

b. Pola Pikir Esensial 

Polapikir esensial menggunakan pendekatan esensi dalam menyelesaikan 

masalah dan tugas-tugas kehidupan. Polapikir ini efektif dikembangkan terutama 

dalam kegiatan keorganisasian. 

c. Komitmen Normatif 

Komitmen normatif yakni kesetiaan dan kesediaan berkorban untuk 

institusi atau kepada bangsa. Komitmen ini efektif dikembangkan pada atmosfir 

satuan pendidikan, utamanya kebermaknaan setiap individu untuk kepentingan 

lembaga. 
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d. Kompetensi Abilitas 

Kompetensi abilitas, menjalankan tugas profesional sebagai seni. 

 

10. Teori Kebutuhan Maslow 

Abraham Maslow beranggapan bahwa motivasi timbul dari reaksi atas persepsi 

seorang terhadap 5 kebutuhan dasar manusia yang meliputi : 

a. Kebutuhan Fisiologis. 

Umumnya kebutuhan fisiologis bersifat neostatik (untuk menjaga 

keseimbangan tubuh), sehingga yang termasuk kebutuhan fisiologis yaitu seperti 

makan, minum.  

b. Kebutuhan akan rasa aman. 

Setalah kebutuhan fisiologis terpenuhi secukupnya maka akan timbul akan 

kebutuhan keamanan, stabilitas, dana kebutuhan untuk terbebas dari rasa cemas 

dan takut. Pada konteks mahasiswa karena belajar merupakan kewajiban maka 

agar tidak timbul rasa cemas dan takut maka kebutuhan akan akademik sangat 

diperlukan. 

c. Kebutuhan untuk dimiliki dan cinta 

Setelah kebutuhan fisiologis dan keamaman relatif terpuaskan maka 

kebutuhan dimiliki suatu kelompok atau lingkungan sosial  dan cinta akan menjadi 

sebuah tujuan yang dominan. Orang yang sangat peka akan lingkungan yang 

sendirian, pengasingan, kehilangan teman, dan kehilangan cinta maka kebutuhan 

akan terasa sangat penting sepanjang hidup. 

d. Kebutuhan untuk dihargai dan harga diri (self esteem) 

Setelah kebutuhan untuk dimiliki dan cinta terpenuhi maka motivas akan 

melemah digantikan dengan motivasi harga diri.  Harga diri dibagi kedalam dua 

jenis yaitu menghargai diri sendiri (self respect) dan mendapatkan pernghagaan 

dari orang lain. 

e. Kebutuhan aktualisasi diri 

Akhirnya sesudah semua kebutuhan dasar terpenuhi, munculah 

kebutuhan meta atau kebutuhan aktualisasi diri berupa kebutuhan menjadi 

sesuatu yang orang itu mampu mewujudkannya secara maksimal seluruh bakat –

kemampuann potensinya. Aktualisasi diri adalah keinginan untuk memperoleh 

kepuasan dengan dirinya sendiri (self fullfilment), untuk menyadari semua potensi 

dirinya, untuk menjadi apa saja yang dia dapat melakukannya, dan untuk menjadi 

kreatif dan bebas mencapai puncak prestasi potensinya. Manusia yang dapat 

mencapai tingkat aktualisasi diri ini menjadi manusia yang utuh, memperoleh 

kepuasan dari kebutuhankebutuhan yang orang lain bahkan tidak menyadari ada 

kebutuhan semacam itu 
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Berdasarkan analisis kondisi yang dicita-citakan atau analisis kondisi ideal dari 

tinjauan berbagai dokumen, kondisi ideal yang ingin dicapai oleh HMK ‘AMISCA’ITB 

dapat disimpulkan berupa : 

a. HMK ‘AMISCA’ ITB dapat memenuhi kebutuhan dasar anggotanya 

b. HMK ‘AMISCA’ ITB dapat mengembangkan kreativitas anggotanya untuk dapat 

berkarya 

c. HMK ‘AMISCA’ ITB dapat bermanfaat untuk masyarakat sesuai keilmuan kimia 

d. HMK ‘AMISCA’ ITB dapat meningkatkan rasa kekeluargaan dan kerja sama 

anggotanya 

e. HMK ‘AMISCA’ ITB dapat memberikan wadah dan pelatihan untuk 

mengembangkan keprofesian anggotanya yang selaras dengan tujuan program 

studi kimia dan juga siap mengahadapi Indonesia Emas  

f. HMK ‘AMISCA’ ITB dapat menjaga hubungan baik dan menjalin kolaborasi dengan 

pihak eksternal 

g. HMK ‘AMISCA’ ITB dapat meregenerasi kepemimpinan melalui proses kaderisasi 

juga selaras dengan outcomes prodi kimia 

 

Analisis Kondisi Aktual 
1. Kondisi Internal HMK ‘AMISCA’ 

 Analisis kondisi internal HMK ‘AMISCA’ ITB dilakukan melalui metode kuisioner 

online dengan total responden sebanyak 134 massa AMISCA dari berbagai angkatan. 

Analisis kondisi aktual dengan konten yang lebih spesifik juga dilakuan dengan 

kuisioner terhadap 110 responden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Kondisi Internal dan Kesejahtraan Mahasiswa 

Berdasarkan hasil kuisioner,  anggota HMK’AMISCA’ ITB cenderung lebih 

mengenal angkatannya sendiri dibandingkan dengan angkatan lain. Hal tersebut 

dapat disebabkan banyaknya anggota  HMK ’AMISCA’ ITB yang jarang berkunjung 

ke sekretariat himpunan (himpi). Alasan lain yang membuat antar angkatan masih 

1

33

59

43

RESPONDEN KUISIONER

Ankatan 2015 Ankatan 2016 Angkatan 2017 Angkatan 2018

Gambar 2. Sebaran responden pada kuisioner yang dilakukan. 
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kurang akrab adalah anggota HMK ‘AMISCA’ ITB yang mengunjungi himpi 

cenderung bersosialisasi dengan sesama angkatan. Alasan terakhir yang 

didasarkan pada hasil kuisoner ialah anggota HMK ‘AMISCA’ ITB malu untuk 

berkenalan lintas angkatan.  

 

Gambar 3 Hasil kuisioner terkait keakraban satu angkatan. 

 

 

Gambar 4 Hasil kuisioner terkait keakraban lintas angkatan. 

 

Selain keakraban, data yang diambil ialah berupa hambatan akademik. 

Berdasarkan hasil kuisioner, hambatan akademik yang dialami oleh anggota HMK 

‘AMISCA’ ITB yaitu tugas yang sangat banyak, tingkat kesulitan suatu mata kuliah, 

dan kurangnya semangat untuk belajar.   

  

Gambar 5 Hasil kuisioner terkait hambatan akademik. 

4

42

83

50

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1 2 3 4

Ju
m

la
h

16

72

45

10

10

20

30

40

50

60

70

80

1 2 3 4

Ju
m

la
h



16 
 

 

 Sebenarnya, hambatan akademik adalah suatu masalah yang sudah 

dicoba untuk diatasi oleh HMK ‘AMISCA’ ITB. Penanganan tersebut dilakukan 

melalui tutorial untuk menghadapi ujian suatu mata kuliah wajib kimia. Menurut 

sebaran data, banyak anggota HMK ’AMISCA’ ITB yang sudah merasa terbantu 

dalam mengatasi hambatan akademiknya oleh HMK ‘AMISCA’ ITB. 

 

Gambar 6 Tingkat kepuasan massa terhadap bantuan akademik oleh AMISCA. 

Penanganan hambatan akademik berupa tutorial dirasa cukup 

membantu massa. Namun, berdasarkan hasil kuisioner, diperoleh data terkait 

cara yang dirasa efektif oleh massa untuk membantu akademik. Hal tersebut 

berupa dukungan moral dari berbagai pihak.  

  Dari segi finansial, mayoritas anggota HMK ‘AMISCA’ ITB merasa tidak 

memiliki masalah terkait biaya kuliah. Dari 134 responden, sebanyak 64,2% 

anggota HMK ‘AMISCA’ ITB yang menyuarakan hal tersebut. Tetapi, masih 

terdapat anggota yang membutuhkan beasiswa untuk biaya kuliah dan mungkin 

juga untuk biaya hidup sehari-hari. 

 

Gambar 7 Sebaran data terkait masalah finansial. 
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B. Kondisi Aktual Karya HMK ‘AMISCA’ ITB 

 

Gambar 8 Sebaran data terkait semangat berkarya. 

Dari 110 responden, sebanyak 8 orang memilih sangat kurang, 28 orang 

memilih kurang, kemudian 44 orang memilih cukup, 24 orang memilih baik dan 6 

orang memilih sangat baik. Hanya 27,27% responden yang merasa puas dengan 

upaya peningkatan semangat berkarya yang telah dilakukan. Dengan demikian, 

HMK ’AMISCA’ ITB masih belum cukup baik untuk membuat anggotanya 

semangat berkarya. 

 

Gambar 9 Sebaran data terkait fasilitas berkarya. 

Dari 110 orang responden, 6 orang memilih sangat kurang, 19 orang 

memilih kurang, 39 orang memilih cukup, 40 orang memilih terpenuhi, dan 6 

orang memilih sangat terpenuhi. Hanya 22,8% responden yang merasa belum 

terfasilitasi oleh AMISCA dalam berkarya. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa 

HMK ‘AMISCA’ ITB sudah memfasilitasi anggotanya untuk berkarya. 
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Gambar 10 Sebaran minat anggota AMISCA dalam berkarya. 

Berdasarkan data tersebut, anggota HMK ‘AMISCA’ ITB masih memiliki 

minat berkarya yang signifikan namun masih terkendala oleh beberapa hal, 

seperti tidak memiliki ide dan kemampuan mengatasi hambatan akademik. 

 

C. Kondisi aktual keprofesian kimia di HMK ‘AMISCA’ ITB 

 

Gambar 11 Tingkat kepuasan terhadap upaya pemenuhan kebutuhan  untuk dunia kerja. 

Dari data diatas 9 orang memilih sangat kurang, 31 orang memilih 

kurang, 40 orang memilih cukup, 28 orang memilih terpenuhi, dan 2 orang 

memilih sangat terpenenuhi. Hanya 26,9% responden yang merasa puas dengan 

upaya pemenuhan kebutuhan untuk dunia kerja. Sehingga, dapat disimpulkan 

bahwa HMK ‘AMISCA’ ITB masih belum memenuhi kebutuhan tentang dunia kerja 

atau keprofesian. 
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D. Kondisi aktual sarana dan prasarana HMK ‘AMISCA’ ITB 

 

Gambar 12 Sebaran tingkat kenyamanan anggota terhadap prasarana AMISCA. 

Dari data diatas dapat dilihat bahwa masih banyak anggota HMK 

‘AMISCA’ ITB yang belum nyaman di sekretiat HMK ‘AMISCA’ ITB (himpi), hal 

tersebut dikarenakan keadaan himpunan yang kotor, banyak nyamuk, pengap 

atau kurangnya pentilasi juga ada yang karena gada temen saat di himpunan. 

 

Gambar 13 Tingkat kepuasan terhadap inventarisasi barang. 

Dalam hal inventarisasi barang, HMK ‘AMISCA’ ITB sudah bagus dalam 

hal menginventarisasi barang akan tetapi masih sudah untuk menemukan barang 

di secretariat HMK ‘AMISCA’ ITB. Dari data dibawah 85 orang anggota HMK 

‘AMISCA’ ITB setuju bahwa invetarisasi barang di HMK ‘AMISCA’ ITB sudah bagus 

akan tetapi masih susah dalam hal mencari barang, kemudian 30 orang 

mengatakan bahwa invetarisasi barang di HMK ‘AMISCA’ ITB masih kurang.  

 

E. Kondisi aktual hubungan eksternal 

Menurut anggota HMK ‘AMISCA’ ITB hal yang dilakukan dalam menjaga 

hubungan ekternal yaitu anggota cenderung ingin mendapatkan informasi dan 

juga studi banding.  Kemudian dari 134 responden. 104 respoden memilih 

kolaborasi yang cocok buat HMK ‘AMISCA’ ITB yaitu berupa sebuah karya yang 
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jelas wujudnya seperti publikasi ilmiah, perlombaan, dan juga pengmas.  

Kemudian juga dari 134 responden 77 orang memilih kolaborasi yang cocok untuk 

HMK ‘AMISCA’ ITB yaitu kajian isu kimia. Kemdian juga 90 orang memilih bahwa 

kolaborasi yang cocok untuk HMK ‘AMISCA’ ITB yaitu saling mambantu dalam hal 

eksekusi suatu program di daerah tertentu. 

 

Gambar 14 Potensi  kolaborasi AMISCA dengan pihak eksternal. 

Berdasarkan pendataan, lembaga yang sangat berpotensi untuk 

berkolaborasi yaitu KM ITB, HMJ dalam ITB, Prodi kimia, IAKI, dan Ikahimki.  

 

F. Kondisi aktual pengabdian masyarakat 

 

Gambar 15 Sebaran data terkait keberhasilan AMISCA dalam pengembangan ilmu kimia. 

Dari 110 responden 4 orang mengisi sangat kurang, 25 orang mengisi 

kurang, 26 orang mengisi cukup, 44 orang mengisi cukup baik, dan 11 orang 

mengisi sangat baik. Dapat disimpulkan bahwa HMK ‘AMISCA’ ITB sudah 

mengembangkan ilmu kimia untuk masyarakat.  
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G. Kondisi aktual kaderisasi 

 

Gambar 16 Sebaran pemahaman anggota AMISCA terkait kaderisasi. 

Berdasarkan data tersebut, anggota AMISCA didominasi oleh anggota yang 

sedikit memahami kaderisasi karena sering mengikuti kaderisasi. Selain itu, 

sebanyak 28 responden mengakatan bahwa mereka sudah paham kaderisasi 

karena pernah belajar mengenai kaderisasi dan sebanyak 18 responden 

menyatakan bahwa mereka sudah sangat paham mengenai kaderisasi karena 

pernah langsung menurunkan nilai melalui kaderisasi. Responden yang tersisa, 24 

orang, menyatakan bahwa mereka sama sekali tidak memahami kaderisasi.

 

Gambar 17 Kepuasan anggota AMISCA terhadap proses kaderisasi. 

Berdasarkan hasil tersebut, anggota HMK ‘AMISCA’ ITB cenderung melihat 

kaderisasi di HMK ‘AMISCA’ ITB masih memiliki kekurangan dalam aspek 

penurunan nilai-nilai yang ingin diturunkan kepada calon anggota HMK ‘AMISCA’ 

ITB. Namun, sebanyak 45 responden menyatakan bahwa kaderisasi di HMK 

‘AMISCA’ ITB hanya perlu diperbaiki dari segi teknis. Untuk menunjang kaderisasi, 

sebagian besar responde merasa bahwa HMK ‘AMISCA’ ITB siap untuk 

menjalankan kaderisasi lanjutan untuk mebentuk stakeholder himpunan.  
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2. Analisis kondisi lulusan kimia ITB 

Analisis ini diperoleh dari dokumen tracer study 2017 dengan responden 

Kimia ITB 2010.  

 

A. Status Pekerjaan 

 

Gambar 18 Sebaran alumni pada status pekerjaan. 

Dari data diatas, sebanyak 49% responden dari lulusan Kimia ITB 2010 

bekerja. Responden  yang tidak bekerja atau melanjutkan studi sebanyak 40% 

dan responden yang berwirausaha ialah sebanyak 7%. Responden sebanyak 4% 

kini bekerja dan berwiraswasta. 

 

B. Sumber biaya kuliah 

 

Gambar 19 Sebaran data terkait sumber biaya berkuliah. 

 Dari data diatas, Kimia ITB 2010 memiliki sumber biaya kuliah yang 

berasal dari beasiswa, orangtua/keluarga, dan sebagian beasiswa. 

 

  



23 
 

C. Keaktifan organisasi 

 

Gambar 20 Sebaran data terkait keaktifan dalam berorganisasi. 

Dari data diatas, hanya sedikit responden Kimia ITB 2010 yang tidak 

aktif berorganisasi. Responden yang merupakan Alumni Kimia ITB 2010 

didominasi oleh alumni yang aktif berorganisasi bahkan terdapat responden 

yang sangat aktif dalam berorganisasi. 

Berdasarkan data, keseluruhan responden merupakan anggota 

himpunan. Selain himpunan, responden mengikuti organisasi lain seperti unit 

kesenian dan kebudayaan dan unit keagamaan. Status keanggotaan dalam 

organisasi yang digeluti pun beragam. sebanyak 49% responden menjadi badan 

pengurus di organisasi. Lalu, sebanyak 34% responden menjadi anggota aktif 

biasa dan sebanyak 8% di antaranya menjadi ketua dan wakil ketua, Selain itu, 

sebanyak 7% responden menjadi anggota pasif dan minoritas responden, 

sebanyak 2%, menjadi sekretaris/bendahara. 

 

D. Kompetensi alumni vs kontribusi PT 

 

Gambar 21 Sebaran faktor penunjang karir alumni. 

Dari data diatas ada beberapa kompetensi lulusan kimia ITB yang 

kurang dari kontribusi PT yaitu Kepemimpinan, bekerja di bawah tekanan, 

majemen waktu, keterampilan riset, pengetahuan diluar bidang atau disiplin 

ilmu, dan pengetahuan sesuai bidang atau disiplin ilmu, dan kemampuan untuk 
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belajar sepanjang hayat, dan kemampuan untuk menuliskan laporan, memo, 

dan dokumen. 

 

E. Proses mendapatkan pekerjaan 

 

 

Gambar 22 Sebaran sumber pekerjaan pertama responden. 

Dari data di atas proses mendapatkan pekerjaan kebanyakan berasal 

dari teman/alumni atau biasa kita sebut relasi. 

 

 

Gambar 23 Kriteria fresh graduate saat melamar pekerjaan. 

Dari data di atas juga menurut alumni kriteria penerimaan pegawai 

baru yaitu 60 orang responden menjawab kepribadian dan keterampilan 

intrapersonal menjadi faktor utama dalam penerimaan kemudian kemampuan 

Bahasa asing, juga pengalaman berorganisasi juga merupakan factor penting 

dalam penerimaan pegawai baru. 

 

3. Analisis kondisi generasi 

A. Generasi Phi  

Generasi phi merupakan kategori generasi millennials yang 

dikategorikan oleh Dr. Muhammad Faisal. Dalam bukunya Generasi phi (π): 

Generasi Pengubah Indonesia. Beliau mengatakan : 

• Generasi phi merupakan generasi yang lahir antra tahun 1989 – 2000 

• Generasi yang mengedepankan value dan passion dalam berkarya 
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• Generasi phi cenderung tidak ragu untuk berekspresi di ruang publik 

atau social media. 

• Mereka cenderung kreatif dalam menciptakan inovasi 

• generasi π terus bersemangat untuk meningkatkan skill, knowledge, 

dan network sehingga mampu membuat perubahan di negeri ini. 

 

B. Generasi Z 

• Merupakan generasi yang lahir antara tahun 1995 -2010 

• Generasi yang mahir akan teknologi informasi dan berbagai aplikasi 

komputer 

• Suka berkomunikasi melalui media maya karena bisa lebih berekspresi. 

• Toleran dengan perbedaan kultur dan peduli lingkungan 

• Terbiasa dengan bebagai aktifitas dalam waktu bersamaan 

• Cenderung susah berkomunikasi secara verbal. 

• Egosentris, individualis,  dan ingin mendapatkan sesuatu secara instan 

 

C. Generasi Millennials 

Analisis kondisi generasi millennial ini dilakukan dengan meninjau 

dokumen  How Millennials Want to Work and Live – Gallup. Dari tinjauan 

dokumen kondisi generasi millennials sebagai berikut : 

• Millennial bekerja tidak hanya untuk gaji – mereka menginginkan 

tujuan. Karena bagi millennials bekerja atau melakukan sesuatu harus 

ada esensinya. 

• Millennial tidak mengejar kepuasan bekerja tetapi mereka lebih 

mengejar pengembangan diri. 

• Millennials tidak suka orang lain mengontrol atau memerintah tapi 

lebih suka orang yang membimbing mereka. 

• Millennials tidak menginginkan laporan tahunan tetapi mereka lebih 

suka mengobrol atau on going conversation 

• Millennials cenderung tidak ingin memperbaiki kelemahannya teapi 

mereka lebin cenderung mengembangkan kekuatannya. 

• Bagi millennial pekerjaan mereka merupakan hidup mereka 

 

Berdasarkan analisis kondisi internal HMK ‘AMISCA’ ITB, lulusan kimia ITB, dan tipe 

generasi dapat disimpulkan bahwa : 

1. HMK ‘AMISCA’ ITB sudah cukup baik dalam memenuhi kebutuhan dasar terutama 

akademik dan beasiswa. 

2. HMK ‘AMISCA’ ITB sudah memfasilitasi anggotanya untuk berkarya tetapi masih belum 

maksimal dalam membuat anggotanya semangat berkarya. 
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3. HMK ‘AMISCA’ ITB sudah baik dalam mengembangkan ilmu kimia untuk masyarakat 

4. HMK ‘AMISCA’ ITB sudah cukup baik dalam membuat rasa kekeluargaan antar anggotanya 

untuk sesama angkatan, akan tetapi masih belum lintas angkatan. 

5. HMK ‘AMISCA’ ITB masih kurang dalam hal memenuhi kebutuhan dunia kerja atau 

keprofesian. 

6. HMK’AMISCA’ ITB sudah cukup dalam menjalin hubungan baik dengan pihak luar akan 

tetapi masih kurang dalam pennyampaian informasi hasil kunjungan. 

7. HMK ‘AMISCA’ ITB masih kurang dalam kaderisasi terutama soal penurunan nilai. 

 

Visi 

“HMK ‘AMISCA’ ITB sebagai rumah eksplorasi dengan menjunjung tinggi budaya apresiasi 

dan kolaborasi untuk membentuk pelopor pergerakan kimia yang bermanfaat” 

Penjelasan visi : 

Rumah 

/ru·mah/ n bangunan untuk tempat tinggal; bangunan pada umumnya (seperti gedung); 

 

Eksplorasi 

/eks·plo·ra·si/ /éksplorasi/ n penjelajahan lapangan dengan tujuan memperoleh 

pengetahuan lebih banyak (tentang keadaan), terutama sumber-sumber alam yang terdapat 

di tempat itu; penyelidikan; penjajakan 

 

Apresiasi 

/ap·re·si·a·si/ /aprésiasi/ n penilaian (penghargaan) terhadap sesuatu; 

 

Kolaborasi 

/ko·la·bo·ra·si/ n (perbuatan) kerja sama 

 

Pelopor 

/pe·lo·por/ n yang berjalan terdahulu; yang berjalan di depan tentang perarakan dan 

sebagainya; perintis jalan; pembuka jalan; pionir 

 

Pergerakan 

/per·ge·rak·an/ n perihal atau keadaan bergerak; 

 



27 
 

Berdasarkan penjelasan visi, HMK ‘AMISCA’ ITB dapat disimppulkan sebagai tempat 

yang paling nyaman untuk belajar dan menggali potensi yang ada untuk mencari sebuah 

inspirasi untuk bermanfaat dengan disiplin ilmu kimia dan dalam prosesnya ada apresiasi dan 

kolaborasi. Pada visi tersebut, ada tiga poin penting yang dapat dimaknai yaitu rumah, 

eksplorasi, apresiasi dan kolaborasi dan yang terakhir adalah pelopor pergerakan kimia yang 

bermanfaat. Dari visi tersebut output yang ingin dicapai yaitu HMK ‘AMISCA’ ITB yang menjadi 

rumah pelopor pergerakan kimia yang bermanfaat, yang berarti setelah kepengurusan ini 

berakhir diharapkan anggota HMK’AMISCA’ ITB selalu ingat tempat untuk kembali yaitu HMK 

‘AMISCA’ ITB dan juga ingat bahwa anggota HMK ‘AMISCA’ ITB adalah pelopor pergerakan 

dalam disiplin ilmu kimia. Sedangkan eksplorasi, apresiasi, dan kolaborasi merupakan tahap 

untuk mencapai output tersebut, yang mana eksplorasi adalah proses menggali lebih jauh 

terhadap potensi yang dimiliki anggota maupun HMK’AMISCA’ ITB itu sendiri, kemudian 

untuk membuat nyaman anggotanya dan meningkatkan kepeloporan anggota HMK ‘AMISCA’ 

ITB apresiasi merupakan garda terdepan dalam hal tersebut. Kemudian dalam pelaksanaan 1 

tahun kepengurusan pertama kolaborasi merupakan nilai yang dijunjung tinggi baik sesame 

anggota HMK ‘AMISCA’ ITB harus saling membantu, dan juga kolaborasi antar lembaga. 

 

Misi 

1. Mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan dasar anggota. 

Pemenuhan kebutuhan dasar sudah seharusnya dipenuhi agar anggotanya 

ingin mengaktualisasikan dirinya di organisasi tersebut. Koridor pemenuhan kebutuhan 

dasar yaitu bantuan akademik, kebutuhan materil, dan spiritual. Dengan terpenuhinya 

kebutuhan ini diaharapkan anggota dapat berkembang dan mengaktualisasikan dirinya. 

Oleh karena itu perwujudan misi ini merupakan sebuah wadah untuk anggota dapat 

berkembang dan berkarya sesuai minat dan potensinya. 

2. Membentuk suasana berhimpun yang nyaman dengan menjunjung tinggi apresiasi. 

Membentuk suasana berhimpun yang nyaman berarti dalam keberjalannya 

baik fasilitas yang menunjang dan suasana kesehariannya nyaman sehingga akan 

terbentuk rasa kekeluargaan dan terjalin kerja sama antar anggotanya. Kemudian dalam 

keberjalannya berhimpun akan diwarnai dengan budaya apresiasi yang juga untuk 

membentuk rasa kekeluargaan. Keadaan yang nyaman ini merupakan kunci utama agar 

anggota HMK ‘AMISCA’ ITB dapat bergerak dan berdampak. 

3. Merangkai sistem kaderisasi untuk membentuk karakter pelopor pergerakan kimia. 

Makna merangkai kaderisasi merupakan menyusun dengan urutan atau 

perjenjangan tertentu. Kaderisasi merupakan proses penanaman nilai untuk membentuk 

profil yang diinginkan. Kaderisasi di sini merupakan serangkaian proses dari proses masuk 

HMK ’AMISCA’ ITB hingga menjadi penjaga nilai di HMK ’AMISCA’ ITB . Kaderisasi aktif 

berarti kadernya aktif mencari nilai atau profil yang diinginkan sedangkan kaderisasi pasif 
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berarti kadernya hanya menerima suapan dari pengkadernya. Oleh karena itu diharapkan 

perwujudan misi ini dapat menurunkan nilai-nilai dan profil profil atau karkter pelopor 

pergerakan yang dapat bermanfaat. Karakter yang dimaksud adalah karakter scientist 

atau kimiawan seperti : scientific thinking, design thinking, rasa penasaran, dan 

kebermanfaatan ilmu untuk sekitar. 

4. Optimalisasi infrastruktur pergerakan kimia yang bermanfaat. 

Untuk bisa melakukan sebuah pergerakan yang bermanfaat dibidang kimia 

maka harus dibuat sebuah infrastruktur atau wadah untuk anggota HMK ‘AMISCA’ ITB 

bisa bergerak sesuai keilmuannya. Infrastruktur pergerakan bisa diartikan juga sebagai 

perangkat yang dapat membantu pergerakan .Pergerakan yang diinginkan yaitu 

pergerakan berbasis disiplin ilmu kimia.  

5. Membangun relasi dengan pihak luar HMK ‘AMISCA’ ITB sehingga terbangun 

kolaborasi. 

Membangun bukan berarti, mencari atau membuat relasi baru. Akan tetapi 

kata membangun di sini menjaga relasi yang sudah ada dan mencari relasi baru untuk 

mencari potensi – potensi kolaborasi untuk bergerak dan berdampak lebih besar. pihak 

luar HMK ‘AMISCA’ ITB yaitu diantaranya KM ITB, HMJ dalam kampus, HMJ luar kampus, 

Ikahimki, dosen, dan alumni. 

 

Objektif dan Strategi Implementasi 

Objektif merupakan sebuah target yang spesifik untuk memparameterkan misi 

sehingga membantu dalam mengukur ketercapain misi tersebut. Stategi implementasi 

merupakan langkah kongkret untuk mencapi misi-misi tersebut. 

1. Mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan dasar anggota  

A. Terpenuhinya kebutuhan akademik anggota HMK ‘AMISCA’ ITB 

1) Menyediakan fasilitas penunjang akademik untuk anggota HMK ‘AMISCA’ ITB 

2) Melakukan penyampaian informasi terkait akademik. 

 

B. Terfasilitasinya anggota HMK ‘AMISCA’ ITB dalam penyaluran minat dan bakat 

1) Melakukan pendataan minat dan bakat anggota HMK ‘AMISCA’ ITB 

2) Menyediakan fasilitas untuk menyalurkan minat dan bakat anggota HMK’AMISCA’ 

ITB 

 

C. Terpenuhinya kebutuhan finansial anggota HMK’AMISCA’ ITB 

1) Meyampaikan informasi mengenai bantuan finansial atau beasiswa kepada 

anggota HMK ‘AMISCA’ ITB 

2) Melakukan pendataan terkait finansial anggota HMK ‘AMISCA’ ITB 
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D. Terfasilitasinya pengembangan diri anggota HMK ‘AMISCA’ ITB agar siap menghadapi 

dunia kerja. 

1) Menyampaikan informasi mengenai magang diperusahaan. 

2) Mengadakan kegiatan sharing dengan alumni dan dosen mengenai dunia kerja. 

3) Menyediakan kegiatan untuk pengembangan diri anggota HMK ‘AMISCA’ ITB 

terkait dunia kerja 

4) Menyediakan kegiatan kunjungan industri.  

 

E. Tefasilitasinya anggota HMK ‘AMISCA’ ITB untuk mengembangkan softskill  

1) Menyediakan kegiatan untuk mengembangkan softskill anggota HMK ‘AMISCA’ ITB 

2) Mendata dan merumuskan softskill yang berguna untuk anggota HMK’AMISCA’ ITB 

 

F. Terpenuhinya informasi untuk anggota HMK ‘AMISCA’ ITB mengenai studi lanjut 

1) Mengadakan kegiatan sharing dengan alumni yang melanjutkan studi. 

2) Menyampaikan informasi mengenai studi lanjut. 

 

2. Merangkai sistem kaderisasi untuk membentuk karakter pelopor pergerakan kimia. 

A. Terwujudnya mekanisme pengembangan anggota dan penurunan nilai yang 

berkelanjutan sesuai tujuan HMK ‘AMISCA’ ITB. 

1) Menyusun kurikulum kaderisasi  untuk membentuk karakter pelopor pergerakan 

kimia yang sesuai dengan nilai HMK ‘AMISCA’ ITB yang diturunkan. 

2) Melaksanakan kaderisasi awal sebagai orientasi untuk calon anggota HMK 

‘AMISCA’ ITB 

3) Menciptakan mekanisme kaderisasi aktif dan lanjutan untuk anggota 

HMK’AMISCA’ ITB 

4) Memberikan hasil atau output selama kaderisasi 

 

B. Terwujudnya manajemen data yang menunjang kebutuhan data anggota HMK 

‘AMISCA’ ITB 

1) Melaksanakan pengumpulan data anggota HMK’AMISCA’ ITB. 

2) Mengolah data keaktifan anggota HMK’AMISCA’ ITB baik di dalam internal 

maupun diluar HMK ‘AMISCA’ ITB  

3) Melakukan pendataan mengenai target ketercapaian nilai pada proses kaderisasi. 

 

3. Membentuk suasana berhimpun yang nyaman dengan menjunjung tinggi apresiasi. 

A. Terwujudnya suasana yang nyaman dalam berkegiatan. 

1) Membentuk suasana kekeluargaan dalam setiap kegiatan HMK ‘AMISCA’ ITB 

2) Menyediakan fasiliatas berkegiatan yang nyaman termasuk secretariat HMK 

’AMISCA’ ITB 

3) Mengatur linimasa HMK ’AMISCA’ ITB sedemikian rupa sehingga membuat 

anggota nyaman dalam berkegiatan. 
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4) Menekankan kesepahaman mengenai manfaat setiap kegiatan. 

5) Menanamkan kultur menyapa dan kolaborasi (saling bantu) sesama anggota HMK 

’AMISCA’ ITB 

 

B. Terwujudnya apresiasi kepada anggota HMK ‘AMISCA’ ITB. 

1) Membuat dan melaksanakan mekanisme apresiasi untuk pencapaian anggota 

dalam berkarya 

2) Membuat dan melaksanakan mekanisme apresiasi untuk anggota HMK ‘AMISCA’ 

ITB terkait partisipasi baik di dalam ataupun luar HMK ‘AMISCA’ ITB. 

3) Membuat kegiatan untuk mengapresiasi anggota HMK ’AMISCA’ ITB 

Contoh : malam apresiase, syukuran wisuda. 

 

C. Terwujudnya sistem media komunikasi dan informasi yang baik. 

1) Membuat alur penyampaian informasi yang teratur. 

2) Membuat konten informasi yang menarik. 

 

4. Optimalisasi wahana pergerakan kimia yang bermanfaat 

A. Terfasilitasinya anggota HMK ’AMISCA’ ITB untuk berkarya dan berinovasi di bidang 

keilmuan kimia 

1) Menyediakan fasilitas berkarya dan berinovasi untuk anggota HMK ’AMISCA’ ITB 

2) Menyampaikan informasi terkait ilmu kimia yang mendorong anggota HMK 

‘AMISCA’ ITB  untuk berkarya 

3) Menyediakan pelatihan untuk anggota HMK ‘AMISCA’ ITB mengenai berkarya dan 

berinovasi. 

 

B. Terciptanya wahana pergerakan kimia yang bermanfaat 

1) Mengadakan kegiatan pengenalan dan edukasi  ilmu kimia kepada masyarakat. 

2) Menerapkan ilmu kimia yang dapat bermanfaat bagi masyarakat 

 

5. Membangun relasi dengan pihak luar HMK ‘AMISCA’ ITB agar terjalin kolaborasi. 

A. Terjalinnya hubungan baik dengan pihak dalam kampus ITB 

1) Menjalin hubungan baik dengan prodi kimia dan mencari potensi kolaborasi 

antara HMK ‘AMISCA’ dengan prodi kimia 

2) Menjalin hubungan baik dengan lembaga dalam lingkup KM ITB. 

 

B. Terciptanya sarana pengenalan HMK ’AMISCA’ ITB ke pihak eksternal. 

1) Mempublikasikan kegiatan HMK ‘AMISCA’ ITB ke pihak eksternal. 

 

C. Terjalinnya hubungan baik dengan pihak luar kampus ITB 

1) Menjalin hubungan baik dan mencari potensi kolaborasi dengan alumni. 

2) Menjalin hubungan baik dengan ikatan himpunan kimia Indonesia. 
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Struktur Organisasi 

  

BSO OKTAN Ketua Himpunan

Departemen Internal

Divisi Pengembangan 
Minat dan Bakat

DIvisi Akademik Dan 
Beasiswa

Divisi Bina Rumah 
Tangga dan Logistik

Divisi Kekeluargaan

Departemen Eksternal

Divisi Intrakampus

Divisi Ekstrakampus

Departemen 
Pengembangan 

Sumber Daya Anggota

Divisi Kaderisasi

Divisi Manajemen Data 
dan Anggota

Departemen Karya dan 
Keilmuan

Divisi Keprofesian

Divisi Pengabdian 
Masyarakat

Divisi Riset dan 
Keilmuan

Departemen Keuangan

Bendahara Divisi Kewirausahaan

Sekretaris Jendral

Sekretaris 1 Sekretaris 2

Departemen Media 
Komunikasi dan 

Informasi
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Arahan Kerja 

1. Sekretaris Jenderal  

a. Merancang dan mengontrol agenda kegiatan HMK’AMISCA’ ITB yang dinamis yang 

berorientasi pada kenyamanan anggota HMK’AMISCA’ ITB. 

b. Melakukan koordinasi kepada setiap elemen structural Badan Pengurus HMK 

‘AMISCA’ ITB  

2. Sekretaris 1 

a. Mengelola dan mengarsipkan dokumen terkait administrasi HMK ‘AMISCA’ ITB.  

b. Membuat dan mempublikasikan notula forum HMK ‘AMISCA’ ITB 

3. Sekretaris 2 

a. Membuat dan mengontrol alur keluar masuknya surat kepanitian. 

b. Mengarsipkan dokumen kegiatan (berupa surat,proposal,notula, dan foto kegiatan) 

4. Departemen Keuangan 

a. Mengawasi, mengontrol  dan membantu keberjalan divisi kewirus dan bendahara 

5. Bendahara  

a. Merancang, mengontrol, dan melaksanakan rencana anggaran HMK ‘AMISCA’ ITB 

b. Membuat laporan keuangan yang transfaran selama kepengurusan. 

c. Melakukan pembukuan pengeluaran dan pemasukan HMK ‘AMISCA’ ITB 

d. Mengumpulkan uang iuran anggota HMK’AMISCA’ ITB 

6. Divisi Kewirausahaan 

a. Melakukan usaha untuk memenuhi kebutuhan finansial HMK’AMISCA’ ITB 

b. Membantu bendahara dalam membuat Rancangan Anggaran Pemasukan (RAM) 

7. Departemen media Komunikasi dan Informasi 

a. Membuat dan mengontrol alur penyampaian informasi yang teratur  

b. Melakukan pengemasan konten informasi yang menarik untuk anggota 

HMK’AMISCA’ ITB dan massa umum. 

c. Mengelola media milik HMK ‘AMISCA’ ITB dan memastikan informasi tersampaikan 

ke seluruh anggota HMK ‘AMISCA’ ITB. 

8. Departemen Internal 

a. Mengawasi, mengontrol, dan membantu divisi yang ada di departemen internal 

9. Divisi Bina Rumah Tangga dan Logistik 

a. Melakukan pengontrolan terhadap kekayaan non-finansial HMK ‘AMISCA’ ITB 

b. Melakukan pengadaan sesuai kebutuhan massa HMK’AMISCA’ ITB 

10. Divisi Pengembangan Minat dan Bakat 

a. Melakukan Pendataan minat dan bakat anggota HMK’AMISCA’ ITB. 

b. Menyediakan fasilitas terkait penyaluran minat dan bakat anggota HMK’AMISCA’ ITB 

11. Divisi Kekeluargaan 

a. Membentuk suasana kekeluargaan dalam setiap kegiatan HMK ‘AMISCA’ ITB. 

b. Membuat kegiatan untuk mengapresiasi dan meningkatkan rasa kekeluargaan HMK 

‘AMISCA’ ITB  
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12. Divisi Akademik dan Beasiswa 

a. Menyediakan fasilitas penunjang akademik untuk anggota HMK ‘AMISCA’ ITB 

b. Melakukan penyampaian informasi terkait akademik dan beasiswa . 

c. Mendata finansial anggota HMK ‘AMISCA’ ITB 

13. Departemen Eksternal 

a. Mengawasi, mengontrol, dan membantu divisi yang ada di departemen eksternal.  

14. Divisi Intrakampus 

a. Menjalin dan memelihara hubungan baik dan mencari potensi kolaborasi dengan 

pihak prodi kimia.  

b. Menjalin dan memelihara hubungan baik dan mencari potensi kolaborasi dengan  

lembaga ruang lingkup KM ITB. 

15. Divisi Ekstrakampus 

a. Menjalin dan memelihara hubungan baik dengan ikatan himpunan mahasiswa kimia 

Indonesia . 

b. Menjalin dan memelihara hubungan baik dengan  Alumni . 

16. Departemen Pengembangan Sumber Daya Anggota 

a. Mengawasi, mengontrol, dan membantu divisi yang ada di departemen PSDA. 

17. Divisi Kaderisasi 

a. Membuat wadah untuk anggota HMK ‘AMISCA’ ITB untuk meningkatkan potensi diri 

dalam hal karakter dan kepemimpinan. 

b. Membuat dan mengontrol target kaderisasi  untuk anggota HMK’AMISCA’ ITB 

c. Menyamaratakan pemahaman ke setiap departemen terkait target dan capaian 

kaderisasi. 

18. Divisi Manajemen Sumber Daya Anggota 

a. Mengumpulkan dan mengelola data anggota dan hasil kaderisasi. 

b. Memetekan anggota HMK’AMISCA’ ITB ke dalam divisi sesuai minat dan potensi. 

c. Membuat dan melaksanakan mekanisme apresiasi untuk pencapaian anggota dalam 

berkarya dan partisipasi aktif dalam berkegiatan untuk meningkatkan keaktifan 

anggota HMK ‘AMISCA’ ITB. 

19. Departemen Karya dan Keilmuan  

a. Mengawasi, mengontrol, dan membantu divisi yang ada di departemen karya dan 

keilmuan.  

20. Divisi Riset dan Keilmuan 

a. Menumbuhkan semangat berkarya anggota HMK ‘AMISCA’ ITB dengan adanya 

fasilitas, pelatihan, dan informasi terkait karya di bidang kimia. 

21. Divisi Pengabdian masyarakat 

a. Menumbuhkan sifat empati anggota HMK’AMISCA’ ITB kepada lingkungan sekitar 

dengan menerapkan dan mengenalkan ilmu kimia. 

22. Divisi keprofesian 

a. Mewadahi anggota HMK ‘AMISCA’ ITB dalam mengembangkan potensi diri di bidang 

keprofesian. 
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Badan Semi Otonom (OKTAN) 

Badan semi otonom atau BSO adalah suatu badan yang berada ditubuh organisasi 

akan tetapi memiliki sifat semi independen dalam kepengurusannya. BSO ini bersifat 

independen dalam tiga hal yaitu timeline, management massa, dan keuangan. Struktur dan 

kebijakan bersifat koordinasi dengan badan pengurus.  

 Berdasarkan Anggaran Rumah Tangga HMK ‘AMISCA’ ITB BAB IV pasal 13 tentang 

hak dan kewajibann pengurus himpunan ayat 4 : mengangkat dan membentuk panitia khusus 

untuk kegiatan himpunan. Berdasarkan landasan tersebut BSO OKTAN ini merupakan panitia 

khusus untuk mengejar visi & misi dari ketua himpunan yaitu sebagai pelopor pergerakan 

kimia yang bermanfaat.   

Tugas BSO OKTAN : 

1. Merancang konsep OKTAN. 

2. Memberikan wadah aplikatif untuk anggota HMK ‘AMISCA’ ITB dalam berkarya. (Isoterm) 

3. Melaksankan kegiatan OKTAN secara terstruktur. 

4. Berkoordinasi aktif dengan ketua himpunan dalam setiap rangkaian kegiatan OKTAN 

 

Arahan Khusus untuk BPH 

Arahan khusus ini berupa arahan agar visi dan misi ketua HMK ‘AMISCA’ ITB terasa 

warnanya dalam setiap kegiatan yang dilakukan pada tahun kepengurusan ini. Dari arahan ini 

badan pengurus mempunyai peranan yang sangat penting dalam menyuarakan dan 

“mempengaruhi” anggota HMK ‘AMISCA ‘ ITB agar tercapai HMK ‘AMISCA’ ITB sebagai 

rumah eksplorasi yang menjunjung tinggi kolaborasi untuk membentuk pelopor 

pergerakan kimia yang bermanfaat. Dari situlah sikap muncul sikap atau perilaku yang harus 

ada dalam badan pengurus untuk memberikan warna dalam setiap kegiatan yang ada.  

“Badan Pengurus Harian harus menjadi role model “ 

Role model berarti sebuah panutan. Oleh karena itu dalam keberjalannya 

diharapkan Badan Pengurus Harian bisa menjadi panutan anggotanya dalam berkegiatan.  

Tahapan agar Badan Pengurus Harian ini bisa dijadikan panutan yaitu :  

1. Menjadi Inisiator dalam setiap kegiatan HMK ‘AMISCA’ ITB 

Inisiator merupakan orang yang menginisiasi, oleh karena itu ketika ada 

program yang ada badan pengurus harus menjadi inisiator untuk datang dalam setiap 

kegiatannya, kemudian juga melakukan inisiasi untuk mengajak anggota lain untuk hadir 

dalam kegiatan HMK ‘AMISCA’ ITB. Ada sebuah budaya yang ingin ditanamkan dalam 

kepengurusan in yaitu budaya saling sapa karena dinilai budaya saling sapa ini masih 

kurang di lingkunan HMK ‘AMISCA’ ITB oleh karena itu budaya saling sapa ini harus 

diinisiasi oleh badan pengurus selaku stakeholder HMK ‘AMISCA’ ITB agar anggotanya bisa 

meniru apa yang dilakukan oleh badan pengurus.  
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2. Badan Pengurus menyerukan #AMISCARumahKita dan #RumahPeloporPergerakanKimia 

dalam setiap kegiatan HMK ‘AMISCA’ ITB 

Karena visi dan misi harus senantiasa diserukan agar anggotanya merasakan 

ada warna dari visi tersebut sehingga dalam setiap kegiatan coba untuk diserukan setiap 

kegiatan yang diadakan selesai dengan beberapa pesan dan diakhir dengan 

#AMISCARumahKita dan #PeloporPergerakanKimia. Hal tersebut agar tagline yang berupa 

rangkuman visi itu tertanam di dalam anggota HMK ‘AMISCA’ ITB. 

 

3. Badan Pengurus lebih sering berada di Himpunan 

Sebagai orang yang mengurus himpunan akan lebih baik selalu berada di 

secretariat himpunan agar kita lebih tau masalah yang ada dihimpunan tersebut. 

Kemudian untuk memulai atau menyebarluaskan visi dan misi harus sering bertemu 

anggota HMK ‘AMISCA’ ITB. Karena tempat yang isinya anggota HMK ‘AMISCA’ ITB adalah 

secretariat himpunan.  
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DEPARTEMEN KARYA DAN KEILMUAN 
Mohammad Firdaus Akmal – C’17 

Departemen Karya dan Keilmuan terdiri atas tiga divisi yaitu Divisi Riset dan 

Keilmuan, Divisi Keprofesian, dan Divisi Pengabdian Masyarakat yang seluruhnya memiliki visi 

untuk mengembangkan dan mengaplikasikan keilmuan kimia di dalam anggota, mahasiswa 

ITB maupun masyarakat umum. Departemen ini juga senantiasa berkontribusi dalam 

menumbuhkan semangat berkarya, kreativitas, dan scientific thinking anggota ‘HMK’ AMISCA 

ITB melalui kegiatan-kegiatan yang disusun dalam rencana kerja yang tertera. Dengan adanya 

kualitas tersebut diharapkan tumbuhnya insan yang berprestasi, siap dalam dunia kerja, dan 

memiliki empati terhadap sesama. 

 

Deskripsi Kerja 

Kepala Departemen Karya dan Keilmuan bertugas untuk mengawasi, mengontrol, 

dan membantu keberjalanan Divisi Keilmuan dan Lomba, Divisi Keprofesian, dan Divisi 

Pengabdian Masyarakat. Selain itu, Kepala Departemen Karya dan Keilmuan ikut andil dalam 

mewujudkan pengembangan dan sosialisasi ilmu kimia ke anggota HMK ‘AMISCA’ ITB dan 

masyarakat umum. 

 

Fungsi Kerja 
1. Pengawasan fungsi dan program kerja divisi 

Deskripsi Pengawasan, dan kontrol terhadap Kepala Divisi di bawah 
departemen karya dan keilmuan dalam menjalankan fungsi 
dan program kerja. 

Landasan Arahan Ketua Himpunan 
Mengawasi, mengontrol, dan membantu divisi yang ada di 
departemen karya dan keilmuan. 

Tujuan Merealisasikan seluruh fungsi dan program kerja dengan 
baik 

Sasaran Seluruh Kepala Divisi di bawah Departemen Karya dan 
Keilmuan 

Metode 1. Hadir/ikut serta dalam setiap event 
2. Mengikuti keberjalanan/progress dari fungsi dan 

program kerja 
3. Follow up keberjalanan fungsi dan program kepada 

kepala divisi 
4. Membantu dan ikut memberikan gagasan dalam 

pengambilan keputusan  
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5. Rapat Koordinasi Departemen (Setiap bulan selama 

masa kepengurusan dan keberjalanan program kerja) 

Parameter 
Keberhasilan 

Terealisasinya seluruh fungsi dan program kerja dengan 
baik. 

Waktu 
Pelaksanaan 

Selama masa kepengurusan dan keberjalanan program 
kerja (Mei 2020 - Februari 2021)  

Kebutuhan SDM - 

Anggaran - 

Penanggung Jawab Kepala Departemen Karya dan Keilmuan 

 

Program Kerja 
1. Pameran Karya 

Deskripsi Pameran kolaborasi antara Departemen Karya dan 
Keilmuan dengan BSO OKTAN ITB 2021 dengan visi 
mempersembahkan ilmu kimia ke masyarakat umum. 

Landasan GBHP 

Bidang : Pengembangan Keilmuan 

Tujuan : Terwujudnya pengembangan ilmu kimia sebagai 

wadah untuk berkarya dan berinovasi bagi anggota HMK 

‘AMISCA’ ITB 

Arahan : Mewujudkan pengembangan ilmu kimia sebagai 

wadah untuk berkarya dan berinovasi bagi anggota HMK 

‘AMISCA’ ITB 

Parameter : Adanya perencanaan dan pelaksanaan 
kerjasama dengan pihak di luar civitas Kimia ITB dalam 
pengembangan ilmu kimia 

Tujuan 1. Mengadakan pameran akbar berbasis ilmu kimia  
2. Menyampaikan ilmu kimia ke masyarakat umum dengan 

wadah yang terintegrasi, menarik, dan persusasif 

Sasaran Mahasiswa ITB, Peserta OKTAN, dan Masyarakat Umum 

Metode 1. Pembentukan panitia kegiatan Pameran Karya 
2. Persiapan meliputi pengumpulan dana, perencanaan 

konsep dan teknis acara 
3. Pengadaan Pameran di ITB pada saat hari puncak 

OKTAN ITB 2021 

Parameter • Tersampaikannya ilmu kimia ke masyarakat umum 
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Keberhasilan • Kunjungan pameran lebih dari sama dengan 100 orang 

• Kuisioner kepuasan pengunjung pameran  (Rata-rata 
kepuasan pengunjung pameran adalah 3 (cukup) dari 5 
(sangat puas)) 

Waktu 
Pelaksanaan 

Januari 2021 

Kebutuhan SDM 20 orang  

Anggaran RAB Total : Rp 20.000.000,- 
Anggaran dari Himpunan : Rp 5.000.000,- 

Penanggung Jawab Kepala Departemen Karya dan Keilmuan; Ketua BSO 
OKTAN ITB 2021 
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DIVISI RISET DAN KEILMUAN 
Rahman Aziz Firmansyah – Mg’17 

Divisi Riset dan Keilmuan  adalah salah satu divisi yang berada di bawah naungan 

Departemen Karya HMK ‘AMISCA’ ITB yang berfungsi mewadahi yang mewujudkan 

kebutuhan massa HMK ‘AMISCA’ ITB terhadap penelitian, perlombaan, dan pengetahuan 

kimia. 

 

Deskripsi Kerja 
Kepala Divisi Riset dan Keilmuan bertanggung jawab memfasilitasi anggota HMK 

‘AMISCA’ ITB untuk berkarya di bidang keilmuan dan lomba dengan cara memberikan 

informasi-informasi tentang perlombaan, memberikan fasilitas untuk anggota HMK ‘AMISCA’ 

ITB untuk mempersiapkan diri mengikuti perlombaan, dan menyajikan informasi keilmuan 

kimia kepada masyarakat. 

 

Fungsi Kerja 
1. Inkubator Karya 

Deskripsi  Inkubator karya merupakan suatu wadah untuk memandu 
anggota HMK ‘AMISCA’ ITB yang berminat dalam riset dan 
keilmuan kimia. Dengan adanya wadah ini diharapkan 
anggota HMK ‘AMISCA’ ITB dapat meningkatkan 
kemampuannya di bidang riset dan keilmuan kimia. 
Kemampuan tersebut akhirnya dapat digunakan untuk 
melakukan riset di Kimia sendiri ataupun untuk mengikuti 
perlombaan di luar Kimia ITB. 

Landasan GBHP 
Bidang : Pengembangan Keilmuan 
Tujuan : Terwujudnya pengembangan ilmu kimia sebagai 
wadah untuk berkarya dan berinovasi bagi anggota HMK 
‘AMISCA’ ITB 
Arahan : Mewujudkan pengembangan ilmu kimia sebagai 
wadah untuk berkarya dan berinovasi bagi anggota HMK 
‘AMISCA’ ITB 
Parameter : Adanya perencanaan dan pelaksanaan 
kerjasama antar civitas Kimia ITB dalam pengembangan ilmu 
kimia. 
 
Arahan Ketua Himpunan 
Menumbuhkan semangat berkarya anggota HMK ‘AMISCA’ 
ITB dengan adanya fasilitas, pelatihan, dan informasi terkait 
karya di bidang kimia. 

Tujuan 1. Memfasilitasi pengembangan diri untuk anggota HMK 
‘AMISCA’ ITB dalam riset dan keilmuan Kimia 
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2. Menyediakan informasi perlombaan kimia maupun 
nonkimia 

Sasaran Anggota HMK ‘AMISCA’ ITB 

Metode 1. Untuk menyediakan informasi bagi anggota HMK 
‘AMISCA’ ITB yang berminat dalam perlombaan akan 
dilakukan pengumpulan informasi mengenai 
perlombaan kimia ataupun nonkimia untuk dibagikan ke 
massa HMK ‘AMISCA’ ITB 

2. Untuk memandu massa yang berminat untuk melakukan 
riset ataupun perlombaan akan disusun kelompok-
kelompok kecil beranggotakan massa HMK ‘AMSICA’ ITB. 
Anggota tersebut akan diberikan materi sesuai 
kurikulum yang telah disusun oleh Divisi Riset dan 
Keilmuan. Materi yang akan diberikan adalah motivasi 
berkarya, pengenala kelompok keilmuan di Kimia ITB, 
cara mencari literatur, cara memahami literatur, 
prosedur kerja umum di setiap kelompok keilmuan, cara 
membedah ide, cara menulis proposal penelitian, dan 
cara mengomunikasikan hasil penelitian. 

Parameter 1. Dibagikannya informasi lomba satu kali dalam setiap 
bulan kepada massa HMK ‘AMISCA’ ITB 

2. Setengah dari anggota Inkubator Karya mengikuti 
perlombaan di bidang Kimia 

Waktu 
Pelaksanaan 

Selama kepengurusan Badan Pengurus HMK ‘AMISCA’ ITB 
2020/2021 

Anggaran RAB Total : Rp 1.515.000,- 
Anggaran dari Himpunan : Rp 1.515.000,- 

Kebutuhan SDM 5 orang 

Penaggung 
Jawab 

Kepala Divisi Riset dan Keilmuan 

 

Program Kerja 
1. ANODIC (AMISCA Daily News of Chemistry) 

Deskripsi  ANODIC (AMISCA Daily News of Chemistry) adalah sarana 
yang membantu penyampaian informasi berupa wawasan 
ilmu kimia, perkembangan kimia terbaru di dunia, dan peran 
beserta posisi Kimia ITB terhadap perkembangan ilmu kimia 
itu sendiri dari HMK ‘AMISCA’ ITB khususnya kepada massa 
ITB, umumnya kepada masyarakat luas. ANODIC akan 
disajikan dalam tiga bentuk yaitu majalah, infografis kimia 
yang akan dibagikan melalui akun LINE dan INSTAGRAM 
resmi HMK ‘AMISCA’ ITB secara berkala, dan ANODIC versi 
daring. 
 

Landasan GBHP 
Bidang : Pengembangan Keilmuan 
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Tujuan : Terwujudnya pengembangan ilmu kimia sebagai 
wadah untuk berkarya dan berinovasi bagi anggota HMK 
‘AMISCA’ ITB 
Arahan : Mewujudkan pengembangan ilmu kimia sebagai 
wadah untuk berkarya dan berinovasi bagi anggota HMK 
‘AMISCA’ ITB 
Parameter : Adanya perencanaan dan pelaksanaan 
kerjasama antar civitas Kimia ITB dalam pengembangan ilmu 
kimia. 
 
Arahan Ketua Himpunan  
Menumbuhkan semangat berkarya anggota HMK ‘AMISCA’ 
ITB dengan adanya fasilitas, pelatihan, dan informasi terkait 
karya di bidang kimia. 

Tujuan 1. menyajikan informasi keilmuan kimia kepada masyarakat; 
2. meningkatkan kemampuan tim ANODIC dalam 

mengomunikasikan ilmu kimia kepada masyarakan 
awam; 

3.  meningkatkan eksistensi dari HMK ‘AMISCA’ ITB. 

Sasaran Anggota HMK ‘AMISCA’ ITB, massa kampus ITB, dan 
masyarakat umum. 

Metode 1. Membentuk tim ANODIC. Mekanisme pemilihan ketua 
diatur menurut ketentuan yang telah disepakati dalam 
kepengurusan. Pemilihan tim diserahkan kepada ketua 
terpilih dan didiskusikan bersama ketua Divisi Riset dan 
Keilmuan. 

2. Tim ANODIC menyajikan konten dalam bentuk infografis 
pekanan dan majalah. Setiap konten yang akan 
diterbitkan atau dipublikasikan dilakukan pengecekan 
terlebih dahulu. 

Parameter 1.  Infografis pekanan dipublikasikan sebanyak 6 kali dalam  
rentang waktu pengerjaan ANODIC 

2.  Majalah ANODIC berhasil dicetak sebanyak 200 
eksemplar 

Waktu 
Pelaksanaan 

Agustus 2020 – Februari 2021 

Anggaran RAB Total : Rp 7.000.000,- 
Anggaran dari Himpunan : Rp 5.500.000,- 

Kebutuhan SDM Minimal 20 orang yang terbagi ke dalam 4 divisi yaitu riset 
dan konten, editor, grafis dan publikasi, logistik dan 
keuangan 

Penaggung 
Jawab 

Kepala Divisi Riset dan Keilmuan 

 

2. Jurnal Ilmiah AMISCA 

Deskripsi  Jurnal ilmiah AMISCA adalah kumpulan topik riset tugas akhir 
dan karya tulis ilmiah yang telah dikerjakan oleh mahasiswa 
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Kimia ITB pada tahun 2020. Jurnal ilmiah AMISCA terdiri dari 
judul penelitian, nama mahasiswa, dosen pembimbing, dan 
abstrak dari penelitian tersebut. 
 

Landasan GBHP 
Bidang : Pengembangan Keilmuan 
Tujuan : Terwujudnya pengembangan ilmu kimia sebagai 
wadah untuk berkarya dan berinovasi bagi anggota HMK 
‘AMISCA’ ITB 
Arahan : Mewujudkan pengembangan ilmu kimia sebagai 
wadah untuk berkarya dan berinovasi bagi anggota HMK 
‘AMISCA’ ITB 
Parameter : Adanya perencanaan dan pelaksanaan 
kerjasama antar civitas Kimia ITB dalam pengembangan ilmu 
kimia. 
 
Arahan Ketua Himpunan  
Menumbuhkan semangat berkarya anggota HMK ‘AMISCA’ 
ITB dengan adanya fasilitas, pelatihan, dan informasi terkait 
karya di bidang kimia. 

Tujuan Mengumpulkan topik penelitian yang telah dikerjakan oleh 
mahasiswa Kimia ITB selama satu tahun. 

Sasaran Mahasiswa Kimia ITB 

Metode 1. Membentuk Tim Jurnalis yang berasal dari angkatan 
termuda yaitu angkatan 2019 

2. Tim Jurnalis mengumpulkan informasi yang berasal dari 
perpustakaan prodi ataupun akun resmi wisuda HMK 
‘AMISCA’ ITB. Informasi tersebut terdiri dari judul 
penelitian, nama mahasiswa yang mengerjakan 
penelitian tersebut, dosen pembimbing, dan abstrak 
penelitian. 

Parameter 1. Seluruh abstrak riset yang dikerjakan oleh mahasiswa 
Kimia ITB pada tahun 2020 berhasil dikumpulkan 

2. Jurnal ilmiah AMISCA berhasil dicetak sebanyak 2 
eksemplar yang selanjutnya akan disimpan di Tata Usaha 
dan sekretariat HMK ‘AMISCA’ ITB 

Waktu 
Pelaksanaan 

Selama proses magang yang diselenggarakan oleh Divisi 
Manajemen Anggota dari Badan Pengurus HMK ‘AMISCA’ 
ITB 2020/2021 

Anggaran RAB Total : Rp 300.000,- 
Anggaran dari Himpunan : Rp 300.000,- 

Kebutuhan SDM 3 orang (pengumpul abstrak), 2 orang (editor), 2 orang 
(grafis) 

Penaggung 
Jawab 

Kepala Divisi Riset dan Keilmuan  
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3. SOBER (Sore Bersama Expert) 

Deskripsi  SOBER adalah acara diskusi bersama para dosen dari Kimia 
ITB. Diskusi berisikan pengalaman dan perjalanan karir para 
dosen terutama ketika masih di kuliah di Kimia ITB dan 
melanjutkan studi. 

Landasan GBHP 
Bidang : Pengembangan Keilmuan 
Tujuan : Terwujudnya pengembangan ilmu kimia sebagai 
wadah untuk berkarya dan berinovasi bagi anggota HMK 
‘AMISCA’ ITB 
Arahan : Mewujudkan pengembangan ilmu kimia sebagai 
wadah untuk berkarya dan berinovasi bagi anggota HMK 
‘AMISCA’ ITB 
Parameter : Adanya perencanaan dan pelaksanaan 
kerjasama antar civitas Kimia ITB dalam pengembangan ilmu 
kimia. 
 
Arahan Ketua Himpunan  
Menumbuhkan semangat berkarya anggota HMK ‘AMISCA’ 
ITB dengan adanya fasilitas, pelatihan, dan informasi terkait 
karya di bidang kimia. 

Tujuan Menambah motivasi dan wawasan massa HMK ‘AMISCA’ ITB 
tentang isu kimia di berbagai kelompok keilmuan 

Sasaran Anggota HMK ‘AMISCA’ ITB 

Metode Metode yang digunakan adalah training. Ada sharing session 
yang dipimpin oleh moderator mengenai isu kimia yang 
berkaitan dengan keahlian pembicara dan pengalaman studi 
kemudian diikuti sesi tanya jawab dari peserta. 

Parameter 1. Terlaksananya SOBER sebanyak 2 kali 
2. Wawasan dan motivasi massa HMK ‘AMISCA’ ITB 

meningkat setelah mengikuti SOBER. Parameter ini diuji 
melalui pembagian kuesioner kepada peserta SOBER. 
Keberhasilan tercapai apabila lebih dari 50% peserta 
menyatakan bahwa wawasan dan motivasinya terhadap 
isu kimia meningkat. 

Waktu 
Pelaksanaan 

November 2020 dan Februari 2021 

Anggaran RAB Total : Rp 540.000,- 
Anggaran dari Himpunan : Rp 540.000,- 

Kebutuhan SDM 5 orang 
Penaggung 
Jawab 

Kepala Divisi Riset dan Keilmuan  
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DIVISI KEPROFESIAN 
Christy Gabriella Hutagalung – Ti’17 

Divisi yang merupakan penyedia informasi dan wawasan keprofesian kimia serta 

penyedia wadah bagi anggota HMK ‘AMISCA’ ITB untuk mengembangkan softskill dan 

hardskill terutama yang berhubungan dengan keprofesian di bidang kimia guna 

memperkenalkan dunia pekerjaan kimia kepada anggota HMK 'AMISCA' ITB. 

 

Deskripsi Kerja 
Kepala Divisi keprofesian bertanggung jawab untuk memfasilitasi anggota HMK 

‘AMISCA’ ITB untuk memperoleh informasi dan wawasan mengenai dunia keprofesian di 
bidang ilmu kimia dengan cara  menyediakan wadah bagi anggota HMK ‘AMISCA’ ITB untuk 
mengembangkan soft skill dan hard skill guna memperkenalkan dunia pekerjaan kimia 
kepada anggota HMK 'AMISCA' ITB. 

 

Fungsi Kerja 
1. CALIBRATION (AMISCA’s Literature of Profession) 

Deskripsi  Publikasi informasi bulanan di Social Media HMK ‘AMISCA’ 
ITB (Instagram dan official account Line) terkait informasi 
dunia keprofesian, terutama di bidang kimia. 

Landasan GBHP 
Bidang : Pemenuh Kebutuhan Dasar Anggota 
Tujuan : Terpenuhinya kebutuhan aktualisasi diri anggota 
HMK ‘AMISCA’ ITB 
Arahan : Memfasilitasi anggota HMK ‘AMISCA’ ITB dalam 
mengembangkan potensi diri sebagai bentuk persiapan 
menghadapi dunia profesional 
Parameter : Adanya perencanaan dan pelaksanaan kegiatan 
pelatihan hard skill dan soft skill sebagai bentuk persiapan 
menghadapi dunia profesional 

 
Arahan Ketua Himpunan 
Mewadahi anggota HMK ‘AMISCA’ ITB dalam 
mengembangkan potensi diri di bidang keprofesian. 

Tujuan Memberikan wawasan tentang bidang keprofesian kimia 
kepada Anggota HMK ‘AMISCA’ ITB 

Sasaran Anggota HMK ‘AMISCA’ ITB 
Metode Informasi yang akan dibagikan dibuat dalam bentuk poster 

infografis atau video, kemudian akan disebarluaskan melalui 
media sosial resmi milik HMK ‘AMISCA’ ITB (Instagram atau 
official account Line) 

Parameter Dipublikasikannya informasi keprofesian minimal  1 bulan 1 
publikasi 

Waktu 
Pelaksanaan 

Mei 2020 – Maret 2021 
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Anggaran - 
Kebutuhan SDM 4 orang 

Penaggung 
Jawab 

Kepala Divisi Keprofesian 

 

Program Kerja 
1. TFA (Training for AMISCA) 

Deskripsi  Program kerja ini merupakan sarana bagi anggota HMK 
’AMISCA’ ITB untuk dapat mengembangkan kemampuan soft 
skill  melalui kegiatan training  yang akan diadakan. Training 
akan diisi oleh Pembicara yang merupakan ahli di bidang 
yang menjadi topik dari training yang akan diadakan. 

Landasan GBHP 
Bidang : Pemenuh Kebutuhan Dasar Anggota 
Tujuan : Terpenuhinya kebutuhan aktualisasi diri anggota 
HMK ‘AMISCA’ ITB 
Arahan : Memfasilitasi anggota HMK ‘AMISCA’ ITB dalam 
mengembangkan potensi diri sebagai bentuk persiapan 
menghadapi dunia profesional 
Parameter :  

1. Terlaksananya mekanisme pendataan hard skill dan soft 
skill yang diperlukan oleh anggota HMK ‘AMISCA’ ITB 

2. Adanya perencanaan dan pelaksanaan kegiatan 
pelatihan hard skill dan soft skill sebagai bentuk 
persiapan menghadapi dunia profesional 

 
Arahan Ketua Himpunan 
Mewadahi anggota HMK ‘AMISCA’ ITB dalam 
mengembangkan potensi diri di bidang keprofesian. 

Tujuan Meningkatkan wawasan serta memberi pelatihan anggota 
HMK ‘AMISCA’ ITB terkait bidang keprofesian terutama yang 
berhubungan dengan keprofesian kimia yang tidak diperoleh 
dalam perkuliahan untuk mempersiapkan kehidupan 
pascakampus. 

Sasaran Anggota HMK ‘AMISCA’ ITB 

Metode Dilakukan penyebaran kuisioner tentang pemilihan topik 
training, pengonsepan kegiatan, dan pelaksanaan kegiatan 
berupa training. Pemberian materi pelatihan dapat 
dilaksanakan baik secara tatap muka langsung maupun 
secara tidak langsung (online) 

Parameter 1. Terlaksananya kegiatan training minimal 3  kali 
2. Minimal 20 orang anggota HMK ‘AMISCA’ ITB mengikuti 

TFA 
3. Persentase kepuasan peserta training diperoleh rata 

rata sebesar 70% (akan didapatkan dari kuisioner) 
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Waktu 
Pelaksanaan 

Februari 2021 

Anggaran RAB Total : Rp 4.545.000,- 
Anggaran dari Himpunan : Rp 4.545.000,- 

Kebutuhan SDM 6 orang 

Penaggung 
Jawab 

Kepala Divisi Keprofesian 

 

2. EXIT (Explore Industry) 

Deskripsi  Program kerja ini merupakan kegiatan kunjungan ke suatu 
industri yang berbasis kimia yang diperuntukan bagi anggota 
himpunan HMK ‘AMISCA’ ITB. 

Landasan GBHP 
Bidang : Pemenuh Kebutuhan Dasar Anggota 
Tujuan : Terpenuhinya kebutuhan aktualisasi diri anggota 
HMK ‘AMISCA’ ITB 
Arahan : Memfasilitasi anggota HMK ‘AMISCA’ ITB dalam 
mengembangkan potensi diri sebagai bentuk persiapan 
menghadapi dunia profesional 
Parameter : Adanya perencanaan dan pelaksanaan kegiatan 
pelatihan hard skill dan soft skill sebagai bentuk persiapan 
menghadapi dunia profesional 

 
Arahan Ketua Himpunan 
Mewadahi anggota HMK ‘AMISCA’ ITB dalam 
mengembangkan potensi diri di bidang keprofesian. 

Tujuan 1. Anggota himpunan HMK ‘AMISCA’ ITB memiliki gambaran 
tentang dunia pekerjaan dan dilingkungannya di bidang 
kimia serta semakin memahami aplikasi dari materi yang 
diperoleh selama masa perkuliahan di dunia perkerjaan.  

2. Meningkatkan minat Anggota HMK ‘AMISCA’ ITB 
terhadap bidang kimia 

Sasaran Anggota HMK ‘AMISCA’ ITB 

Metode Pembentukan kepanitiaan, penyusunan konsep kegiatan dan 
dilanjutkan pelaksanaan kegiatan kunjungan industri dengan 
fokus pada bidang kimia 

Parameter 1. Terlaksananya kegiatan kunjungan industri 1 kali 
2. Persentase kepuasan peserta EXIT diperoleh rata rata 

sebesar 70% (akan didapatkan dari kuisioner) 

Waktu 
Pelaksanaan 

Januari 2021 

Anggaran RAB Total : Rp 22.728.000,- 
Anggaran dari Himpunan : 5.000.000,- 

Kebutuhan SDM 10 orang 

Penaggung 
Jawab 

Kepala Divisi Keprofesian 
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3. CHEMPRO 

Deskripsi  Program kerja ini merupakan pembuatan sebuah buku yang 
berisi ringkasan materi serta soal dan pembahasan yang 
diperuntukan untuk mahasiswa tingkat Tahap Persiapan 
Bersama (TPB) Institut Teknologi Bandung. Penyusunan buku 
ini juga dilakukan kerjasama untuk pengkoreksian oleh 
dosen-dosen Kimia ITB sebelum akhirnya diperjualbelikan. 

Landasan GBHP 
Bidang : Pemenuh Kebutuhan Dasar Anggota 
Tujuan : Terpenuhinya kebutuhan aktualisasi diri anggota 
HMK ‘AMISCA’ ITB 
Arahan : Memfasilitasi anggota HMK ‘AMISCA’ ITB dalam 
mengembangkan potensi diri sebagai bentuk persiapan 
menghadapi dunia profesional 
Parameter : Adanya perencanaan dan pelaksanaan kegiatan 
pelatihan hard skill dan soft skill sebagai bentuk persiapan 
menghadapi dunia profesional 
 
Arahan Ketua Himpunan 
Mewadahi anggota HMK ‘AMISCA’ ITB dalam 
mengembangkan potensi diri di bidang keprofesian. 

Tujuan 1. Menjadikan Chempro sebagai salah satu sarana pelatihan 
keprofesian di bidang wirausaha dan pendidikan 

2. Membantu mahasiswa TPB untuk dapat lebih memahami 
materi mata kuliah kimia dasar I dan II melalui latihan- 
latihan soal 

3. Sebagai sumber dana pemasukan untuk menunjang 
kegiatan HMK ‘AMISCA’ ITB. 

Sasaran Mahasiswa TPB 

Metode Pembentukan kepanitian, penyusunan konten, pengecekan 
oleh pihak dosen – dosen kimia dasar, revisi, fiksasi, 
pencetakan, dan penjualan. 

Parameter 1. Tercetak minimal 1200 buku “Chempro” untuk periode 
I dan minimal 1800 buku untuk periode II.  

2. Terjual minimal 1200 buku “Chempro” untuk periode I 
dan minimal 1800 buku untuk periode II.  

Waktu 
Pelaksanaan 

Mei 2020 – Januari 2021 

Anggaran RAB Total : Rp 80.600.000,- 
Anggaran dari himpunan : - 

Kebutuhan SDM 15 orang 
Penaggung 
Jawab 

Kepala Divisi Keprofesian 
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4. TITRATION (Training of Instrumentation) 

Deskripsi  TITRATION merupakan pelatihan instrumentasi yang 
mencakup pemberian materi, demonstrasi, dan uji coba 
instrumentasi kimia tingkat lanjut. Pada akhir kegiatan akan 
dilakukan penilaian kompetensi peserta pelatihan untuk 
mendapatkan sertifikat penilaian. 

Landasan GBHP 
Bidang : Pemenuh Kebutuhan Dasar Anggota 
Tujuan : Terpenuhinya kebutuhan aktualisasi diri anggota 
HMK ‘AMISCA’ ITB 
Arahan : Memfasilitasi anggota HMK ‘AMISCA’ ITB dalam 
mengembangkan potensi diri sebagai bentuk persiapan 
menghadapi dunia profesional 
Parameter :  
1. Terlaksananya mekanisme pendataan hard skill dan soft 

skill yang diperlukan oleh anggota HMK ‘AMISCA’ ITB 
2. Adanya perencanaan dan pelaksanaan kegiatan 

pelatihan hard skill dan soft skill sebagai bentuk 
persiapan menghadapi dunia profesional 
 

Arahan Ketua Himpunan 
Mewadahi anggota HMK ‘AMISCA’ ITB dalam 
mengembangkan potensi diri di bidang keprofesian. 

Tujuan Anggota HMK ‘AMISCA’ ITB menjadi lebih siap dalam 
memakai instrumentasi selama masa TA maupun untuk 
kesiapan di dunia pekerjaan yang membutuhkan skill 
instrumentasi tingkat lanjut. 

Sasaran Anggota HMK ‘AMISCA’ ITB  

Metode Koordinasi dengan dosen terkait, pembentukan kepanitiaan, 
penyebaran kuisioner untuk menentukan pemilihan 
pelatihan instrumen, penyusunan konsep kegiatan dan 
dilanjutkan pelaksanaan pelatihan instrumentasi 

Parameter 1. Terlaksananya kegiatan pelatihan intrumentasi  
2. 50% Peserta yang mengikuti pelatihan mendapatkan 

sertifikat pelatihan dengan predikat ‘Baik’ 

Waktu 
Pelaksanaan 

Rancangan 1 : September 2020 
Rancangan 2 : Februari 2021 

Anggaran RAB Total : Rp 1.950.000,- 
Anggaran dari Himpunan : Rp 1.950.000,- 

Kebutuhan SDM 8 orang 

Penaggung 
Jawab 

Kepala Divisi Keprofesian 
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DIVISI PENGABDIAN MASYARAKAT 
Fuja Sagita – Tb’17 

Pengabdian masyarakat merupakan serangkaian kegiatan yang dapat berdampak 

positif terhadap diri sendiri dan lingkungan sekitar. Divisi ini mengajak seluruh masa HMK 

‘AMISCA’ ITB untuk melakukan kebaikan walau sekecil mungkin. 

 

Deskripsi Kerja 
Kepala Divisi Pengabdian Masyarakat bertanggung jawab memfasilitasi dan 

memberikan informasi kepada anggota HMK 'AMISCA' ITB untuk ikut serta dalam kegiatan 

pengabdian masyarakat. 

 

Fungsi Kerja 
1. Info Pengmas AMISCA 

Deskripsi  Menfasilitasi dan memberikan informasi kepada masa HMK 

‘AMISCA’ ITB 2020/2021 untuk ikut serta dalam kegiatan 

Pengabdian Masyarakat. 

Landasan GBHP 

Bidang : Pengembangan Keilmuan 

Tujuan : Terwujudnya pengembangan ilmu kimia sebagai 

wadah untuk berkarya dan berinovasi bagi anggota HMK 

‘AMISCA’ ITB 

Arahan : Mewujudkan pengembangan ilmu kimia sebagai 

wadah untuk berkarya dan berinovasi bagi anggota HMK 

‘AMISCA’ ITB 

Parameter : Adanya perencanaan dan pelaksanaan 

kerjasama antar civitas Kimia ITB dalam pengembangan ilmu 

kimia. 

 

Arahan Ketua Himpunan 

Menumbuhkan sifat empati anggota HMK’AMISCA’ ITB 

kepada lingkungan sekitar dengan menerapkan dan 

mengenalkan ilmu kimia. 

 

Tujuan 1. Menumbuhkan jiwa empati dan sosial anggota HMK 

‘AMISCA’ ITB 2020/2021 terkait Pengadian Masyarakat 

2. Memberikan informasi mengenai Pengabdian Masyarakat 

kepada massa HMK’AMISCA’ ITB 

3. Melakukan pengenalan ilmu kimia kepada masyarakat  

Sasaran Mahasiswa ITB dan masyarakat 
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Metode 1. Mengajak massa HMK ‘AMISCA’ ITB  2020/2021 untuk 

ikut berpartisipasi dalam Pengabdian Masyarakat 

2. Membuat infografis/video/pengumuman terkait dengan 

kegiatan/informasi Pengabdian Masyarakat HMK 

‘AMISCA’ ITB 2020/2021. 

3. Melakukan kegiatan pengenalan ilmu kimia kepada anak-

anak di panti sosial yang bertepatan dengan acara Dies 

Natalis HMK ‘AMISCA’ ITB 2020/2021 

Parameter 1. Partisipasi massa untuk setiap kegiatan tidak sedikit (≥10 

orang) 

2. Terlaksananya publikasi setiap kegiatan/informasi terkait 

pengabdian masyarakat HMK ‘AMISCA’ ITB 2020/2021 

3. Terlaksananya kegiatan mengunjungi panti asuhan saat 

Dies Natalis HMK ‘AMISCA’ ITB 2020/2021 

Waktu 

Pelaksanaan 

• Satu bulan sekali selama kepengurusan Badan Pengurus 

HMK ‘AMISCA’ ITB 2020-2021 untuk publikasi 

• Satu tahun sekali saat Dies Natalis HMK ‘AMISCA’ ITB 

2020/2021 untuk kunjungan ke panti asuh 

Anggaran - 

Kebutuhan SDM Staff Divisi Pengabdian Masyarakat dan massa HMK 

‘AMISCA’ ITB 2020/2021 

Penaggung 

Jawab 

Kepala Divisi Pengabdian Masyarakat 

 

Program Kerja 
1. Yuk Ngajar! 

Deskripsi  Yuk Ngajar! merupakan salah satu kegiatan untuk 
mengenalkan Kimia kepada masyarakat khususnya anak-
anak. Kegiatan ini dilakukan dengan melakukan berbagai 
eksperimen sederhana kepada anak-anak.  

Landasan GBHP 
Bidang : Pengembangan Keilmuan 
Tujuan : Terwujudnya pengembangan ilmu kimia sebagai 
wadah untuk berkarya dan berinovasi bagi anggota HMK 
‘AMISCA’ ITB 
Arahan : Mewujudkan pengembangan ilmu kimia sebagai 
wadah untuk berkarya dan berinovasi bagi anggota HMK 
‘AMISCA’ ITB 
Parameter : Adanya perencanaan dan pelaksanaan 
kerjasama dengan pihak di luar civitas Kimia ITB dalam 
pengembangan ilmu kimia 
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Arahan Ketua Himpunan 

Menumbuhkan sifat empati anggota HMK’AMISCA’ ITB 
kepada lingkungan sekitar dengan menerapkan dan 
mengenalkan ilmu kimia. 

Tujuan 1. Memperkenalkan ilmu dan pengetahuan Kimia kepada 

anak-anak 

2. Menumbuhkan jiwa sosial pada anggota HMK ‘AMISCA’ 

ITB 2020/2021 

Sasaran Seluruh massa HMK ‘AMISCA’ ITB 2020/2021 dan 
Masyarakat (anak-anak) 

Metode 1. Menentukan lokasi yang akan dikunjungi 

2. Berkolaborasi dengan himpunan/komunitas yang telah 

memiliki desa binaan. 

3. Menyediakan kebutuhan untuk eksperimen serta 

membuat open recruitment panitia Yuk Ngajar! 

4. Melakukan eksperimen secara langsung kepada 

masyarakat/anak-anak (eksekusi program) 

Parameter 1. Terwujudunya masyarakat/anak-anak yang memiliki 

pengetahuan mengenai Kimia 

2. Terlaksananya kegiatan Yuk Ngajar! setiap satu bulan 

sekali 

3. Partisipasi massa yang mengikuti Yuk Ngajar! (≥10 orang) 

Waktu 
Pelaksanaan 

Sekali dalam sebulan selama kepengurusan HMK ‘AMISCA’ 
ITB 2020-2021 

Anggaran RAB Total : Rp 1.600.000,00 
Anggaran dari Himpunan : Rp 1.600.000,00 

Kebutuhan SDM Minimal 5 orang 

Penaggung 
Jawab 

Kepala Divisi Pengabdian Masyarakat 

 

2. Alikuot 

Deskripsi  Program ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk 
menimbulkan rasa empati dan tindakan positif terhadap 
permasalahan yang ada di masyarakat. Kegiatan ini dilakukan 
dengan menetapkan sebuah desa untuk tujuan live in, social 
mapping, dan terwujudnya grand desain untuk desa binaan. 
Anggota HMK ‘AMISCA’ ITB diharapkan bisa ikut serta dalam 
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mewujudkan grand desain desa binaan tersebut khususnya 
yang terkait Kimia. 

Landasan GBHP 
Bidang : Pengembangan Keilmuan 
Tujuan : Terwujudnya pengembangan ilmu kimia sebagai 
wadah untuk berkarya dan berinovasi bagi anggota HMK 
‘AMISCA’ ITB 
Arahan : Mewujudkan pengembangan ilmu kimia sebagai 
wadah untuk berkarya dan berinovasi bagi anggota HMK 
‘AMISCA’ ITB 
Parameter : Adanya perencanaan dan pelaksanaan 
kerjasama dengan pihak di luar civitas Kimia ITB dalam 
pengembangan ilmu kimia 
 

Arahan Ketua Himpunan 

Menumbuhkan sifat empati anggota HMK’AMISCA’ ITB 
kepada lingkungan sekitar dengan menerapkan dan 
mengenalkan ilmu kimia. 

Tujuan 1. Terwujudnya grand desain desa binaan HMK ‘AMISCA’ 

ITB. 

2. Menumbuhkan dan mengembangkan jiwa sosial massa 
HMK ‘AMISCA’ ITB 2020/2021 agar lebih peduli terhadap 
masyarakat dan lingkungan sekitar. 

Sasaran Seluruh massa HMK ‘AMISCA’ ITB 2020/2021 dan 
Masyarakat 

Metode 1. Membentuk panitia alikuot HMK AMISCA ITB 2020/2021. 

2. Menentukan desa-desa yang berpotensi untuk dijadikan 

desa binaan 

3. Melakukan social mapping terhadap desa-desa yang ada 

di Jawa Barat 

4. Melakukan pendekatan terhadap masyarakat dan live in 

di desa tersebut.  

Parameter 1. Terwujudnya grand desain desa binaan HMK ‘AMISCA’ 

ITB 

2. Banyaknya massa HMK ‘AMISCA’ ITB yang ikut 

berpartisipasi (≥10 orang) 

Waktu 
Pelaksanaan 

Selama kepengurusan HMK ‘AMISCA’ ITB 2020/2021 

Anggaran RAB Total : 1.700.000,00 
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Anggaran dari Himpunan : 1.700.000,00 
Kebutuhan SDM Seluruh massa HMK ‘AMISCA’ ITB 2020/2021 

Penaggung 
Jawab 

Kepala Divisi Pengabdian Masyarakat 
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DEPARTEMEN EKSTERNAL 
Hanan Amirah Nur Rahmi – Am’17 

Departemen Eksternal membawahi dua divisi, yaitu Intrakampus dan 

Ekstrakampus. Departemen Eksternal bertugas untuk memulai, menjalin dan memelihara 

hubungan baik dengan pihak-pihak, lembaga-lembaga dan segala komponen penting di dalam 

kampus ITB, maupun di luar ITB. Maka dari itu, Departemen Eksternal berperan sebagai wajah 

HMK ‘AMISCA’ ITB terhadap berbagai pihak dan lembaga-lembaga di dalam maupun di luar 

kampus ITB. 

 

Deskripsi Kerja 

Kepala Departemen Eksternal bertugas untuk mengawasi, mengontrol 

keberjalanan fungsi dan program kerja dari Divisi Intrakampus dan Ekstrakampus serta ikut 

serta aktif dalam membantu merealisasikannya. 

 

Fungsi Kerja 
1. Pengawasan dan kontrol program kerja divisi 

Deskripsi Melakukan pengawasan, pengontrolan dan membantu kerja 

kepala divisi Intrakampus dan kepala divisi Ekstrakampus 

selama keberjalanan kegiatan Badan Pengurus HMK AMISCA 

ITB 2020/2021. 

Tujuan 1. Terwujudnya sistem kerja yang sinergis di setiap bagian 

departemen eksternal sesuai arahan kerja dari Ketua 

Himpunan. 

2. Terealisasikannya setiap program kegiatan dan fungsi 

kerja  dari setiap bagian departemen eksternal 

Landasan Arahan Ketua Himpunan: 

Mengawasi, mengontrol, dan membantu divisi yang ada di 

departemen eksternal.  

Sasaran Kepala Divisi Intrakampus dan Ekstrakampus 

Metode 1. Memberikan arahan terkait sistem kerja kepada Kepala 

Divisi Intrakampus dan Ekstrakampus agar terciptanya 

lingkungan kerja yang sinergis sesuai arahan kerja dari 

Ketua Himpunan 

2. Menjalin komunikasi yang baik dan sehat  
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3. Mengadakan rapat koordinasi rutin Departemen 

Eksternal minimal sebulan sekali sebagai wadah diskusi 

dan evaluasi untuk program kerja yang telah maupun 

yang akan dilaksanakan. 

4. Melakukan follow-up dan memonitor kendala dan 

progress setiap fungsi kerja dan program kerja tiap divisi 

5. Turut serta memberikan saran dan evaluasi dari setiap 

kegiatan dan pengambilan keputusan 

6. Berperan aktif dalam setiap agenda atau program kerja 

Divisi Intrakampus dan Ekstrakampus semaksimal 

mungkin. 

7. Mengkoordinasikan kebutuhan departemen eksternal 

dengan divisi dalam departemen/biro lainnya. 

Parameter 

Keberhasilan 

Tercapainya semua parameter keberhasilan dari program 

dan fungsi kerja Kepala Divisi Intrakampus dan Ekstrakampus 

Waktu 

Pelaksanaan 

Selama kepengurusan Badan Pengurus HMK ‘AMISCA’ ITB 

2020/2021. 

Kebutuhan SDM - 

Anggaran - 

Penanggung 

Jawab 

Kepala Departemen Eksternal 
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DIVISI EKSTRAKAMPUS 
Jesslyn – N’17 

Divisi Ekstrakampus berperan sebagai perantara penyebaran informasi serta 

menjalin hubungan baik dengan lembaga-lembaga pecinta ilmu kimia di luar ITB serta dengan 

alumni Kimia ITB. 

 

Deskripsi Kerja 
Menjalin dan memelihara hubungan baik serta mencari informasi mengenai 

potensi kolaborasi dengan Ikatan Himpunan Mahasiswa Kimia Indonesia (Ikahimki) dan Ikatan 

Alumni Kimia ITB (IAKI). 

 

Fungsi Kerja 
1. Menjalin hubungan baik dengan Alumni Kimia ITB (IAKI) 

 

 

 

 

Deskripsi 

Menjalin hubungan baik antara HMK ‘AMISCA’ ITB dengan 

IAKI ITB. Hubungan yang dimaksud adalah saling 

mengetahui kegiatan yang akan dilakukan oleh kedua 

belah pihak.  Misalnya,  IAKI   ITB memberikan   informasi   

terkait dengan anggota HMK ‘AMISCA’ ITB seperti kegiatan 

seminar, informasi beasiswa, dan informasi mengenai 

lowongan pekerjaan. Fungsi kerja ini juga sebagai 

perantara jika HMK ‘AMISCA’ ITB sedang mengadakan 

kegiatan yang membutuhkan partisipasi alumni, seperti 

MPAB, atau pun kompetisi olahraga. 

 

Tujuan 

1. Terjalinnya hubungan yang baik dengan alumni Kimia 
ITB. 

2. Terjaganya hubungan yang baik dengan alumni Kimia 
ITB. 

3. Peningkatan hubungan yang baik dengan alumni Kimia 
ITB. 

 Landasan 

GBHP 

Bidang : Relasi 

Tujuan : Terjalinnya hubungan baik dengan pihak luar 

HMK ‘AMISCA’ ITB 

Arahan : Menjalin hubungan yang baik dengan pihak 

luar kampus di luar HMK ‘AMISCA’ ITB 

Parameter : Adanya perencanaan dan pelaksanaan 

kegiatan menjalin hubungan yang baik dengan pihak 

luar kampus di luar HMK ‘AMISCA’ ITB 
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Arahan Ketua Himpunan  

Menjalin dan memelihara hubungan baik dengan Alumni. 

Sasaran Alumni Kimia ITB 

Metode 1. Meminta kontak dan menghubungi alumni Kimia ITB. 

2. Melakukan pengarsipan database alumni Kimia ITB. 

 

 

Parameter 
Keberhasilan 

1. Adanya database terbarukan mengenai alumni Kimia 
ITB, disertai data keterangan pekerjaan/kegiatan yang 
dilakukan setelah lulus, seminimalnya untuk lulusan 
angkatan 2014, 2015, dan 2016. 

2. Secara akumulatif terdapat lima orang alumni HMK 
‘AMISCA’ ITB yang berpartisipasi dalam kegiatan yang 
diselenggarakan oleh HMK ‘AMISCA’ ITB pada periode 
2020/2021. 

Waktu 
Pelaksanaan 

Menyesuaikan jadwal alumni dan massa HMK ‘AMISCA’ ITB 

selama kepengurusan BP periode 2020/2021 

Kebutuhan SDM 3 orang (untuk PJ tiap angkatan alumni) 

Anggaran - 

Penanggung 
Jawab 

Kepala Divisi Ekstrakampus 

 

2. Menjalin hubungan baik dengan Ikahimki 

 

Deskripsi 

Menjalin hubungan baik dengan himpunan kimia di luar 

ITB dan sebagai mediator yang menjembatani hubungan 

antara HMK ‘AMISCA’ ITB dengan lembaga-lembaga 

berbasis keilmuan. Divisi ekstrakampus berperan sebagai 

fasilitator atau penghubung antara HMK ‘AMISCA’ ITB 

dengan lembaga-lembaga kimia di luar ITB 

 

Tujuan 

1. Terjalinnya hubungan yang baik antara HMK ‘AMISCA’ 
ITB dengan Ikahimki. 

2. Terjaganya hubungan yang baik antara HMK ‘AMISCA’ 
ITB dengan Ikahimki. 

3. Peningkatan hubungan yang baik antara HMK ‘AMISCA’ 
ITB dengan Ikahimki. 

4. Tersampaikannya notula hasil kegiatan yang 

diselenggarakan oleh Ikahimki, kepada anggota HMK 

‘AMISCA’ ITB. 

 Landasan 

GBHP 

Bidang : Relasi 

Tujuan : Terjalinnya hubungan baik dengan pihak luar 

HMK ‘AMISCA’ ITB 
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Arahan : Menjalin hubungan yang baik dengan pihak 

luar kampus di luar HMK ‘AMISCA’ ITB 

Parameter : Adanya perencanaan dan pelaksanaan 

kegiatan menjalin hubungan yang baik dengan pihak 

luar kampus di luar HMK ‘AMISCA’ ITB 

 

Arahan Ketua Himpunan  

Menjalin dan memelihara hubungan baik dengan ikatan 
himpunan mahasiswa kimia Indonesia. 

Sasaran Ikahimki 

 

Metode 

1. Menerima undangan atau informasi kegiatan 

dari Ikahimki 

2. Mengirimkan perwakilan untuk menghadiri undangan 

dari Ikahimki 

3. Membuat notula kegiatan dari undangan kegiatan 
Ikahimki 

4. Menyebarkan publikasi mengenai kegiatan Ikahimki 
5. Melakukan pengarsipan database anggota Ikahimki 

Parameter 
Keberhasilan 

1. Menghadiri 50% kegiatan yang diadakan Ikahimki. 

2. Mengirimkan minimal 1 perwakilan massa HMK 

‘AMISCA’ ITB ke Ikahimki. 

3. Terdapat notula yang disampaikan kepada 

anggota HMK ‘AMISCA’ ITB terkait kegiatan 

yang diikuti. 

4. Disebar publikasi dari kegiatan Ikahimki. 

5. Terdapat database anggota Ikahimki 

terbarukan. 
Waktu 

Pelaksanaan 

Menyesuaikan jadwal kegiatan Ikahimki dan massa HMK 

‘AMISCA’ ITB selama kepengurusan BP periode 2020/2021 

Kebutuhan SDM 2 orang (untuk datang secara bergantian di acara Ikahimki) 

Anggaran RAB Total : Rp3.000.000,00 
Anggaran dari Himpunan : Rp3.000.000,00 

Penanggung 
Jawab 

Kepala Divisi Ekstrakampus 
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Program Kerja 
1. HKL (HBD Kimia Lain) 

Deskripsi 

Menjalin hubungan baik dengan himpunan kimia di luar 

ITB dan sebagai mediator yang menjembatani hubungan 

antara HMK ‘AMISCA’ ITB dengan lembaga-lembaga 

berbasis keilmuan. Divisi ekstrakampus berperan sebagai 

fasilitator atau penghubung antara HMK ‘AMISCA’ ITB 

dengan lembaga-lembaga kimia di luar ITB.  

Tujuan 
Terjalinnya hubungan baik dengan himpunan - himpunan 
mahasiswa kimia di luar ITB. 

 

 

Landasan 

GBHP 

Bidang : Relasi 

Tujuan : Terjalinnya hubungan baik dengan pihak luar 

HMK ‘AMISCA’ ITB 

Arahan : Menjalin hubungan yang baik dengan pihak luar 

kampus di luar HMK ‘AMISCA’ ITB 

Parameter : Adanya perencanaan dan pelaksanaan 

kegiatan menjalin hubungan yang baik dengan pihak luar 

kampus di luar HMK ‘AMISCA’ ITB 

 

Arahan Ketua Himpunan 

Menjalin dan memelihara hubungan baik dengan ikatan 
himpunan mahasiswa kimia Indonesia. 

Sasaran Himpunan mahasiswa kimia di luar ITB. 

 

Metode 

1. Melengkapi database himpunan mahasiswa kimia di 

luar ITB. 

2. Melakukan konfirmasi mengenai database kepada 

ekstrakampus himpunan bersangkutan. 

3. Mengucapkan ulang tahun melalui media elektronik. 

Parameter 
Keberhasilan 

1. Melengkapi database himpunan mahasiswa kimia di 

luar ITB, minimal wilayah II. 

2. Mengirimkan ucapan elektronik kepada minimal 50% 

database   himpunan mahasiswa kimia di luar ITB yang 

tergabung dalam Ikahimki (database yang dimiliki HMK 

‘AMISCA’ ITB). 

Waktu 

Pelaksanaan 

Menyesuaikan dengan waktu ulang tahun himpunan 

mahasiswa kimia di luar ITB yang tergabung dalam Ikahimki 

Selama Kepengurusan BP 2020/2021. 

Kebutuhan SDM 6 orang (PJ untuk setiap wilayah) 
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Anggaran - 

Penanggun
g Jawab 

Kepala Divisi Ekstrakampus 

 

2. XRD (Xtrnal’s Roadtrip Day) 

 

 

 

Deskripsi 

Menjalin hubungan baik dengan himpunan kimia di luar 

ITB dan sebagai mediator yang menjembatani hubungan 

antara HMK ‘AMISCA’ ITB dengan lembaga-lembaga 

berbasis keilmuan. Divisi ekstrakampus berperan sebagai 

fasilitator atau penghubung antara HMK ‘AMISCA’ ITB 

dengan lembaga-lembaga kimia di luar ITB. Salah satu 

peran yang dimaksud yaitu menerima kunjungan dari 

himpunan kimia di luar ITB dan bekerja sama dengan 

bidang lain dalam hal komunikasi dengan lembaga-

lembaga berbasis keilmuan kimia di luar ITB. XRD 

merupakan program kerja berupa penerimaan kunjungan 

dari himpunan kimia di luar ITB. 

Tujuan Terjalinnya hubungan baik dengan himpunan - himpunan 
mahasiswa kimia di luar ITB. 

 

 

Landasan 

 GBHP 

Bidang : Relasi 

Tujuan : Terjalinnya hubungan baik dengan pihak luar HMK 

‘AMISCA’ ITB 

Arahan : Menjalin hubungan yang baik dengan pihak luar 

kampus di luar HMK ‘AMISCA’ ITB 

Parameter : Adanya perencanaan dan pelaksanaan 

kegiatan menjalin hubungan yang baik dengan pihak luar 

kampus di luar HMK ‘AMISCA’ ITB 

 

Arahan Ketua Himpunan 

Menjalin dan memelihara hubungan baik dengan ikatan 
himpunan mahasiswa kimia Indonesia. 

Sasaran Himpunan mahasiswa kimia di luar ITB. 

 

Metode 

1. Dihubungi oleh himpunan mahasiswa kimia di luar ITB. 

2. Melakukan koordinasi terkait waktu dan acara 

kunjungan. 

3. Menerima kunjungan. 

4. Menyebarkan kuesioner 
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Parameter 
Keberhasilan 

1. Menerima minimal satu kali kunjungan dari himpunan 

kimia di luar ITB ke HMK ‘AMISCA’ ITB. 

2. Sebanyak 15 anggota HMK ‘AMISCA’ ITB menerima 

kunjungan dari himpunan mahasiswa kimia di luar ITB. 

3. Nilai rata-rata dari kuesioner yang diberikan untuk 

seluruh peserta kunjungan dari himpunan mahasiswa 

kimia di luar ITB dan anggota HMK ‘AMISCA’ ITB adalah 

75%. 

Waktu 
Pelaksanaan 

Menyesuaikan dengan waktu kunjungan himpunan dan 

massa HMK ‘AMISCA’ ITB Selama Kepengurusan BP 

2020/2021 

Kebutuhan SDM 4 orang (Konsumsi, perizinan, acara, dokumentasi) 

Anggaran RAB Total : Rp1.507.500,00 
Anggaran dari Himpunan : Rp1.507.500,00 

Penanggung 
Jawab 

Kepala Divisi Ekstrakampus 

 

3. π-Back Bonding 
Deskripsi  Kegiatan π-back bonding ini merupakan suatu kegiatan 

untuk saling berbagi informasi terkait lomba di bidang 

kimia yang dilakukan antara ‘AMISCA’ ITB dengan 

himpunan mahasiswa kimia di luar ITB. Informasi yang 

diperoleh dari hasil sharing ini diberikan kepada massa 

dalam bentuk notula hasil kunjungan. 

Landasan GBHP 

Bidang : RelasiTujuan : Terjalinnya hubungan baik dengan 

pihak luar HMK ‘AMISCA’ ITB 

Arahan : Menjalin hubungan yang baik dengan pihak luar 

kampus di luar HMK ‘AMISCA’ ITB 

Parameter : Adanya perencanaan dan pelaksanaan 

kegiatan menjalin hubungan yang baik dengan pihak luar 

kampus di luar HMK ‘AMISCA’ ITB 

 

Arahan Ketua Himpunan  

Menjalin dan memelihara hubungan baik dengan ikatan 
himpunan mahasiswa kimia Indonesia. 

Tujuan 1. Terjalinnya hubungan baik antara HMK ‘AMISCA’ ITB 
dengan himpunan mahasiswa kimia di luar ITB. 

2. Mendapatkan informasi terkait cara himpunan tersebut 
mengorganisir himpunannya. 
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Sasaran Himpunan mahasiswa Kimia luar ITB dan anggota HMK 

‘AMISCA’ ITB 

Metode 1. Melakukan pendataan Himpunan Mahasiswa Kimia di luar 
ITB yang akan dikunjungi 

2. Menghubungi Himpunan yang akan dikunjungi 

3. Melakukan koordinasi mengenai waktu dan acara 

kunjungan 

4. Melakukan kunjungan 
5. Membuat notula hasil kegiatan kunjungan dan 

dipublikasikan 
Parameter 1. Sebanyak 30 orang anggota HMK ‘AMISCA’ ITB mengikuti 

acara kunjungan. 

2. Terdapat notula yang dipublikasikan kepada anggota HMK 
‘AMISCA’ ITB terkait hasil sharing yang dilakukan saat 
kunjungan berlangsung. 

3. Nilai rata-rata dari kuesioner yang diberikan untuk seluruh 
peserta kunjungan dari himpunan mahasiswa kimia di luar 
ITB dan anggota HMK ‘AMISCA’ ITB adalah 75%. 

Waktu 

Pelaksanaan 
Menyesuaikan dengan agenda himpunan yang akan 

dikunjungi dan massa HMK ‘AMISCA’ ITB (Selama 

Kepengurusan BP 2020/2021) 

Anggaran RAB Total : Rp17.644.000,00 
Anggaran dari Himpunan : Rp5.000.000,00 

Kebutuhan SDM 6 (akomtrans, acara, koordinator, dokumentasi) 

Penanggung 

Jawab 

Kepala Divisi Ekstrakampus 

 

4. SALEN 
Deskripsi  Program kerja ini adalah program kerja yang berupa sharing 

dengan mengundang dosen atau alumni Kimia ITB sebagai 

narasumber. 

Landasan GBHP 

Bidang : Relasi 

Tujuan : Terjalinnya hubungan baik dengan pihak luar HMK 

‘AMISCA’ ITB 

Arahan : Menjalin hubungan yang baik dengan pihak luar 

kampus di luar HMK ‘AMISCA’ ITB 

Parameter : Adanya perencanaan dan pelaksanaan 

kegiatan menjalin hubungan yang baik dengan pihak luar 

kampus di luar HMK ‘AMISCA’ ITB 
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Arahan Ketua Himpunan  

Menjalin dan memelihara hubungan baik dengan Alumni. 

Tujuan 1. Terjalinnya hubungan baik antara HMK ‘AMISCA’ ITB 
dengan alumni Kimia ITB. 

2. Mendapat informasi mengenai studi di bidang kimia 

Sasaran Dosen kimia ITB, alumni kimia ITB, dan anggota HMK 

‘AMISCA’ ITB 

Metode 1. Melakukan pendataan mengenai alumni atau dosen 

yang akan diundang. 

2. Menghubungi alumni atau dosen yang akan diundang. 

3. Melakukan persiapan acara sharing alumni atau dosen. 

4. Membuat notula kegiatan. 

5. Membuat publikasi kegiatan. 
Parameter 1. Adanya notula kegiatan yang disampaikan kepada 

anggota HMK ‘AMISCA’ ITB 

2. Diikuti minimal 30 anggota HMK ‘AMISCA’ ITB. 

Waktu 

Pelaksanaan 

Februari 2021 

Anggaran RAB Total : Rp665.000,00 
Anggaran dari Himpunan : Rp665.000,00 

Kebutuhan SDM 6 orang (acara, perizinan, humas, konsumsi, dokumentasi) 

Penanggung 

Jawab 

Kepala Divisi Ekstrakampus 
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DIVISI INTRAKAMPUS 
Ayunda Pangestu – Sm’17 

Divisi Intrakampus berperan sebagai perantara penyebaran informasi dan 

menjalin hubungan baik dengan lembaga-lembaga dalam lingkup KM ITB serta 

dengan  Program Studi Kimia ITB. 

 

Deskripsi Kerja 
Menjalin dan memelihara hubungan baik serta mencari informasi mengenai 

potensi kolaborasi dengan program studi kimia dan lembaga-lembaga dalam lingkup KM ITB. 
 

Fungsi Kerja 
1. Menerima dan melakukan kunjungan antar HMJ di ITB 

 

Deskripsi 

Melakukan kunjungan ke himpunan mahasiswa jurusan 

lain serta menerima kunjungan dari himpunan mahasiswa 

jurusan lain dalam lingkup KM ITB. Serta memberi hadiah 

dan ucapan selamat ulang tahun kepada himpunan-

himpunan mahasiswa jurusan dalam lingkup KM ITB selain 

HMK ‘AMISCA’ ITB. Dalam kunjungan yang dilakukan 

sembari mencari potensi kolaborasi yang mungkin, serta 

pembelajaran yang dapat menjadi saran untuk 

diaplikasikan di AMISCA. 

 

 

Landasan 

GBHP 

Bidang : Relasi 

Tujuan : Terjalinnya hubungan baik dengan pihak luar HMK 

‘AMISCA’ ITB 

Arahan : Menjalin hubungan yang baik dengan pihak dalam 

kampus di luar HMK ‘AMISCA’ ITB 

Parameter: Adanya perencanaan dan pelaksanaan 

menjalin hubungan baik dengan himpunan mahasiswa 

jurusan di dalam ITB 

 

Arahan Ketua Himpunan 

Menjalin dan memelihara hubungan baik dan mencari 

potensi kolaborasi dengan lembaga dalam lingkup KM ITB 

 

 

 Tujuan 

1. Membangun dan menjalin hubungan 

baik dengan lembaga-lembaga dalam lingkup KM ITB. 

2. Memperoleh informasi mengenai himpunan jurusan 

lainnya yang dapat diambil sebagai pelajaran atau saran 
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3. Memenuhi kebutuhan anggota himpunan akan 

informasi terkait lembaga-lembaga dalam lingkup KM 

ITB. 

4. Mencari informasi mengenai potensi kolaborasi dengan 

lembaga-lembaga dalam lingkup KM ITB. 

Sasaran HMJ yang ada di ITB 

 

Metode 

1. Melakukan dan menerima kunjungan dari HMJ di ITB. 

Hal yang dilakukan dalam kunjungan berupa; 

penjelasan struktur organogram dan program kerja, 

mencari informasi tentang potensi  kolaborasi  dan 

kerjasama yang bisa dijalankan di masa depan, serta 

menggali informasi mengenai himpunan jurusan lain 

yang dapat diambil sebagai pelajaran atau saran.  

2. Membuat notula terkait informasi yang didapat. 

3. Untuk mencapai tujuan yang telah disebutkan, HMJ di 

KM ITB dibagi dalam beberapa kriteria. 

a. HMJ serumpun yakni HMJ dengan keilmuan yang 

beririsan dengan keilmuan kimia 

b. HMJ yang tidak serumpun namun memiliki 

program kerja yang dikenal bagus. 

c. HMJ dengan kualitas yang ingin diambil 

pelajarannya untuk dijadikan saran yang dapat 

diterapkan di HMK ‘AMISCA’ ITB 

 

Parameter 

Keberhasilan 

1. Menerima dan melakukan kunjungan minimal ke 75% 

himpunan mahasiswa jurusan dalam lingkup KM ITB. 

2. Semua himpunan mahasiswa jurusan dalam lingkup 

KM ITB mendapat ucapan selamat ulang tahun dalam 

bentuk poster softcopy. 

3. Semua Himpunan Mahasiswa Jurusan dalam lingkup 

KM ITB mendapat hadiah ulang tahun dengan disertai 

dokumentasi. 

4. Terdapat notula hasil kunjungan yang dipublikasikan ke 

massa dalam bentuk rangkuman infografis. 

Waktu 

Pelaksanaan 

Selama kepengurusan Badan Pengurus HMK ‘AMISCA’ ITB 

2020-2021 

Anggaran RAB Total : Rp1.060.000,00 

Anggaran dari Himpunan : Rp1.060.000,00 

Kebutuhan SDM 2 orang untuk masing-masing HMJ 
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Penanggung 

Jawab 
Kepala Divisi Intrakampus 

 

2. Menghadiri undangan Forum Sosialisasi dari KM ITB 

 

Deskripsi 

Menjalin hubungan baik dengan KM ITB, hal tersebut 

dilakukan dengan menghadiri undangan forum sosialisasi 

yang diadakan oleh lembaga dalam lingkup KM ITB dan 

mempublikasikan hasil forum sosialisasi yang dihadiri 

kepada anggota himpunan dalam bentuk notula. 

 

 

Landasan 

GBHP 

Bidang : Relasi 

Tujuan : Terjalinnya hubungan baik dengan pihak luar HMK 

‘AMISCA’ ITB 

Arahan : Menjalin hubungan yang baik dengan pihak dalam 

kampus di luar HMK ‘AMISCA’ ITB 

Parameter : Adanya partisipasi aktif dan/atau pasif dalam 

kegiatan terpusat KM ITB 

 

Arahan Kerja Ketua Himpunan 

Menjalin dan memelihara hubungan baik dan mencari 

potensi kolaborasi dengan lembaga dalam lingkup KM ITB. 

 

 

 Tujuan 

1. Membangun dan menjalin hubungan dengan lembaga-

lembaga dalam lingkup KM ITB. 

2. Menjadi penghubung dan menyampaikan informasi dari 

Kabinet KM ITB maupun lembaga di bawahnya kepada 

HMK ‘AMISCA’ ITB. 

Sasaran Lembaga-lembaga dalam lingkup KM ITB 

 

Metode 

1. Menerima undangan forum sosialisasi dari lembaga-

lembaga dalam lingkup KM ITB 

2. Menghadiri undangan forum sosialisasi dari lembaga-

lembaga dalam lingkup  KM ITB 

3. Membuat notula hasil forum sosialisasi dari lembaga-

lembaga dalam lingkup KM ITB 

 

Parameter 

Keberhasilan 

1. Memenuhi undangan yang disampaikan oleh lembaga-

lembaga dalam lingkup KM ITB dengan menghadiri 

sebanyak 80% dari jumlah total forum yang diadakan. 

2. Adanya publikasi notula forum yang dihadiri dalam 

bentuk softcopy. 
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Waktu 

Pelaksanaan 

Selama kepengurusan Badan Pengurus HMK ‘AMISCA’ ITB 

2020-2021 

Anggaran - 

Kebutuhan SDM 2 orang 

Penanggung 

Jawab 
Kepala Divisi Intrakampus 

 

3. Berpartisipasi dalam kegiatan terpusat KM ITB 

 

Deskripsi 

Berpartisipasi dalam kegiatan terpusat KM ITB dan 

mempublikasikan hasil kegiatan yang diikuti kepada massa 

HMK ‘AMISCA’ ITB dalam bentuk dokumentasi. 

 

 

Landasan 

GBHP 

Bidang : Relasi 

Tujuan : Terjalinnya hubungan baik dengan pihak luar HMK 

‘AMISCA’ ITB 

rahan : Menjalin hubungan yang baik dengan pihak dalam 

kampus di luar HMK ‘AMISCA’ ITB 

Parameter : Adanya partisipasi aktif dan/atau pasif dalam 

kegiatan terpusat KM ITB 

 

Arahan Kerja Ketua Himpunan  

Menjalin dan memelihara hubungan baik dan mencari 

potensi kolaborasi dengan lembaga dalam lingkup KM ITB. 

 

Tujuan  

1. Berpartisipasi dalam kegiatan terpusat KM ITB. 

2. Sebagai ajang memperkenalkan profil HMK ‘AMISCA’ ITB 

dalam kegiatan-kegiatan terpusat KM ITB. 

Sasaran Lembaga dan kepanitiaan terpusat KM ITB 

 

Metode 

1. Beraprtisipasi dalam kegiatan ITB Day 2021, Open House 

ITB, dan OSKM ITB 2020. 

2. Mempublikasikan hasil kegiatan yang diikuti dalam media 

sosial HMK ‘AMISCA’ ITB dalam bentuk dokumentasi. 

Parameter 

Keberhasilan 

1. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diadakan oleh 

kabinet KM ITB yaitu ITB Day 2021, Open House ITB, dan 

OSKM ITB 2020. 

2. Adanya publikasi berupa dokumentasi dari kegiatan yang 

diikuti. 
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Waktu 

pelaksanaan 

Menyesuaikan waktu pelaksanaan kegiatan yang diikuti 

Anggaran RAB Total : Rp 500.000,00 

Anggaran dari Himpunan : Rp 500.000,00 

Kebutuhan SDM 2 orang 

Penanggung 

Jawab 
Kepala Divisi Intrakampus 

 

4. Menjalin hubungan baik dan menghadiri undangan dari Program Studi Kimia ITB 

 

Deskripsi 

Menjalin hubungan baik dengan prodi Kimia ITB. Serta 

melakukan koordinasi dengan penanggung jawab kegiatan 

HMK ‘AMISCA’ ITB dari Program Studi Kimia ITB terkait dengan 

kegiatan HMK ‘AMISCA’ ITB. 

 

 

Landasan 

GBHP 

Bidang : Relasi 

Tujuan : Terjalinnya hubungan baik dengan pihak luar HMK 

‘AMISCA’ ITB 

Arahan : Menjalin hubungan yang baik dengan pihak dalam 

kampus di luar HMK ‘AMISCA’ ITB 

Parameter : Adanya perencanaan dan pelaksanaan menjalin 

hubungan baik dengan Civitas Kimia ITB 

 

Arahan Ketua Himpunan 

Menjalin dan memelihara hubungan baik dan mencari potensi 

kolaborasi dengan pihak prodi kimia 

 

 

Tujuan  

1. Membangun dan menjalin hubungan baik dengan 

Program Studi Kimia ITB. 

2. Memenuhi kebutuhan anggota himpunan akan informasi 

terkait potensi karya di lingkungan Prodi Kimia ITB 

Sasaran Program Studi Kimia ITB. 

 

Metode 

1. Memperkenalkan Badan Pengurus HMK ‘AMISCA’ ITB 

2020/2021 kepada Perwakilan Program Studi Kimia ITB. 

2. Menerima undangan dari Program Studi Kimia ITB 

3. Menghadiri undangan dari Program Studi Kimia ITB 

Parameter 

Keberhasilan 

1. Adanya dokumentasi kegiatan pengenalan Badan Pengurus 

HMK ‘AMISCA’ ITB 2020/2021 kepada Perwakilan Program 

Studi Kimia ITB. 



69 
 

2. Persentase kehadiran undangan dari Program Studi Kimia 

ITB sebanyak 100 % dengan disertai dokumentasi. 

Waktu 

Pelaksanaan 

Selama kepengurusan Badan Pengurus HMK ‘AMISCA’ ITB 2020-

2021 

Anggaran - 

Kebutuhan SDM 3 orang 

Penanggung 

Jawab 
Kepala Divisi Intrakampus 

 

Program Kerja 
1. FMIPA Gathering 

 

Deskripsi 

Mengadakan acara kekeluargaan bersama dengan 

himpunan jurusan FMIPA lainnya yaitu HIMASTRON, 

HIMAFI, dan HIMATIKA. 

 

 

 

 

 

Landasan 

GBHP 

Bidang : Relasi 

Tujuan : Terjalinnya hubungan baik dengan pihak luar HMK 

‘AMISCA’ ITB 

Arahan : Menjalin hubungan yang baik dengan pihak dalam 

kampus di luar HMK ‘AMISCA’ ITB 

Parameter : Adanya perencanaan dan pelaksanaan menjalin 

hubungan baik dengan himpunan mahasiswa jurusan di dalam 

ITB. 

 

Arahan Ketua Himpunan 

Menjalin dan memelihara hubungan baik dan mencari potensi 

kolaborasi dengan lembaga dalam lingkup KM ITB 

Tujuan 

1. Mempererat kekeluargaan antaranggota 

himpunan mahasiswa jurusan di FMIPA ITB. 

2. Menginisiasi terlaksananya persiapan kegiatan kaderisasi 

wilayah FMIPA 

Sasaran Anggota HMK ‘AMISCA’ dan HMJ di FMIPA 

 

Metode 

1. Berkoordinasi dengan ketua divisi intrakampus lainnya 

untuk melaksanakan FMIPA Gathering. 

2. Membantu panitia pelaksana baik secara moril maupun 

materiil 
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3. Mempublikasikan undangan FMIPA Gathering di sosial 

media HMK ‘AMISCA’ ITB 

4. Mempublikasikan dokumentasi kegiatan kepada massa 

HMK ‘AMISCA’ ITB. 

 

Parameter 

Keberhasilan 

1. Terdapat dokumentasi kegiatan FMIPA Gathering 

2. Minimal sebanyak 20 anggota HMK ‘AMISCA’ ITB 

menghadiri acara FMIPA Gathering 

Waktu 

pelaksanaan 
November 2020 

Anggaran RAB Total : Rp600.000,00 

Anggaran dari Himpunan : Rp600.000,00 

Kebutuhan 

SDM  

5 orang 

Penanggung 

Jawab 

Kepala Divisi Intrakampus 

 

2. Silica (Sekolah Intrakampus AMISCA) 

 

 

Deskripsi 

Mengadakan acara pelatihan softskill komunikasi cara 

menyampaikan informasi dan pemberian materi kepada 

staf divisi intrakampus. Divisi intrakampus merupakan 

cerminan HMK ‘AMISCA’ ITB di dalam lingkup KM ITB 

sehingga perlu adanya pembekalan sebelum bertugas 

 

Landasan 

GBHP 

Bidang : Relasi 

Tujuan : Terjalinnya hubungan baik dengan pihak luar HMK 

‘AMISCA’ ITB 

Arahan : Menjalin hubungan yang baik dengan pihak dalam 

kampus di luar HMK ‘AMISCA’ ITB 

Parameter : Adanya perencanaan dan pelaksanaan menjalin 

hubungan baik dengan himpunan mahasiswa jurusan di 

dalam ITB. 

 

Arahan Ketua Himpunan 

Menjalin dan memelihara hubungan baik dan mencari potensi 

kolaborasi dengan lembaga dalam lingkup KM ITB 

Tujuan 
1. Melatih staf divisi intrakampus cara-cara berkomunikasi 

agar mampu menyampaikan informasi dengan baik dan 

benar serta tips-tips agar mampu membawa 
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pembicaraan yang menyenangkan tetapi tetap sesuai 

tujuan. 

2. Membekali staf divisi intrakampus dengan hal-hal yang 

menunjang penyampaian informasi dalam melakukan 

ataupun menerima kunjungan. 

3. Menyampaikan materi yang akan disampaikan saat 

kunjungan agar staf lebih menguasai materi tersebut. 

Sasaran Staf divisi Intrakampus 

 

Metode 

1. Mengundang pembicara yang kompeten dalam skill 

komunikasi 

2. Mengundang Badan Pengurus untuk menjelaskan 

secara langsung mengenai fungsi dan program kerja 

yang dinaunginya. 

3. Memberikan soft file materi kepada staf divisi 

intrakampus dan menguji penguasaan materi sebagai 

parameter keberhasilan 

 

Parameter 

Keberhasilan 

1. Sebanyak 2/3 staf divisi intrakampus mengikuti 

kegiatan ini 

2. Staf mampu menjelaskan materi yang akan 

disampaikan saat kunjungan kepada badan pengurus 

dengan metode yang disampaikan dalam pelatihan 

Waktu 

pelaksanaan 
Agustus dan Oktober 2020 

Anggaran RAB Total :Rp340.000,00 

Anggaran dari Himpuanan : Rp340.000,00 

Kebutuhan SDM 2/3 jumlah staf intrakampus 

Penanggung 

Jawab 
Kepala Divisi Intrakampus 
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DEPARTEMEN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA ANGGOTA 
Michael Tong –  Pu’17 

Departemen pengembangan sumber daya anggota yang berfungsi sebagai 
penyedia dan pengonsep wadah pengembangan untuk anggota HMK ‘AMISCA’ ITB. 

 

Deskripsi Kerja 

Kepala departemen PSDA memiliki tugas utama yaitu pengawasan, 
pengontrolan, dan membantu divisi-divisi dibawah departemen PSDA (Divisi Kaderisasi dan 
Divisi Manajemen Data dan Anggota). Kepala departemen PSDA juga memiliki tanggung 
jawab moral terhadap pengembangan potensi dari setiap anggota HMK ’AMISCA’ ITB baik 
untuk kebaikan setiap individu maupun kemajuan himpunan secara keseluruhan. Kepala 
departemen PSDA juga bertanggung jawab langsung kepada ketua himpunan. 

 

Fungsi Kerja 
1. Melakukan pengawasan dan pengontrolan kepada seluruh kepala divisi 

Deskripsi Keberjalanan dan keberhasilan dari program kerja dan 
fungsi kerja dari divisi kaderisasi dan divisi MDA merupakan 
keberhasilan dari departemen PSDA secara keseluruhan, 
maka untuk mewujudkan hal tersebut kepala departemen 
PSDA harus memberikan upaya semaksimal mungkin. 

Landasan Arahan ketua himpunan  
Mengawasi, mengontrol, dan membantu divisi yang ada di 
departemenPSDA. 

Tujuan Menjalankan kewajiban kepala departemen PSDA. 
memastikan keberhasilan divisi dibawah departemen PSDA 

Sasaran Kepala Divisi Kaderisasi dan Kepala Divisi MDA 

Metode 1. Pengawasan dan pengontrolan dilakukan secara berkala 
dengan intensitas yang relatif terhadap proker divisi yang 
sedang berlangsung. 

2. Pengawasan dan pengontrolan dilakukan seminimalnya 
dengan rapat koordinasi rutin sebulan sekali. 

3. Membantu dapat dilakukan dengan berbagai cara; 
sebagai contoh mengkoordinasikan kebutuhan(materiil 
ataupun ide) departemen PSDA dengan BP HMK 
‘AMISCA’ ITB 2020, dan berpartisipasi aktif dalam 
keberjalanan proker divisi didalam departemen PSDA. 

Parameter Kehadiran atau minimal pengetahuan akan seluruh kegiatan 
yang dikerjakan divisi dibawah departemen PSDA. 
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Keberhasilan program kerja dan fungsi kerja divisi dibawah 
departemen PSDA. 

Waktu 
Pelaksanaan 

 Satu tahun kepengurusan BP 2020/ 2021 

Anggaran  - 

Penanggung Jawab Kepala Departemen PSDA dan Ketua Himpunan 

 

Program Kerja 
1. Penyusunan Rapot Anggota HMK’AMISCA’ ITB 

Deskripsi Melakukan penyusunan rapot anggota HMK’AMISCA’ITB 
untuk seluruh anggota HMK’AMISCA’ITB berdasar data yang 
dikumpulkan divisi MDA. 

Landasan GBHP 
Bidang : Kaderisasi 

Tujuan : Terwujudnya profil anggota yang sesuai dengan 

tujuan HMK ‘AMISCA’ ITB dan Rancangan Umum Kaderisasi 

(RUK) KMITB 2020 

Arahan : Melakukan kaderisasi lanjutan yang memenuhi 

tujuan HMK ‘AMISCA’ ITB dan RUK KM ITB 2020 

Parameter:  

1. Terlaksananya mekanisme persiapan kaderisasi 

lanjutan HMK ‘AMISCA’ ITB yang memenuhi tujuan 

HMK ‘AMISCA’ ITB dan RUK KM ITB 2020 

2. Terlaksananya kaderisasi lanjutan yang memenuhi 

tujuan HMK ‘AMISCA’ ITB dan RUK KM ITB 2020 

 
Arahan Kerja Ketua Himpunan 
Mengumpulkan dan mengelola data anggota dan hasil 
kaderisasi. 

Tujuan Rapot sebagai bentuk laporan evaluasi akhir terhadap 
aktivitas dan pengembangan HMK ’AMISCA’ ITB selama satu 
kepengurusan diharapkan dapat memacu semangat self-
development dan berhimpun setiap anggota HMK ‘AMISCA’ 
ITB.  

Sasaran Anggota HMK ‘AMISCA’ ITB 
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Metode Pembuatan rapot anggota akan dibagi menjadi beberapa 
tahapan yaitu: 
Tahap 1: pembentukan format rapot anggota 
HMK’AMISCA’ITB akan dibentuk dua format rapot yaitu 
format anggota staff BP/kepanitiaan dan format anggota 
non-staff BP. 
Tahap 2: penarikan data keaktifan dan penilaian lembar 
flashback oleh divisi MDA. 
Tahap 3: pengolahan data dan input dalam format rapot 
yang telah dibuat. 
 
Output akhir rapot akan berbentuk digital dan dibagikan 
kepada setiap anggota HMK’AMISCA’ITB  secara personal. 

Parameter Terbentuknya rapot anggota untuk setiap anggota 
HMK’AMISCA’ ITB 

Waktu 
Pelaksanaan 

Tahap 1:awal kepengurusan (juni-juli 2020) 
Tahap 2: selama kepengurusan 
Tahap 3: akhir kepengurusan (februari 2021) 

Anggaran  - 

Penanggung Jawab Kepala Departemen PSDA , Kepala divisi MDA 
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DIVISI KADERISASI 
Muhammad Sani Kantaprawira – Li’17 

Saat ini, HMK ‘AMISCA’ ITB pengembangan anggota berada dalam kondisi yang 
jauh dari mapan. Dari segi sistem, HMK ‘AMISCA’ ITB tidak memiliki dokumen yang mengatur 
alur capaian pengembangan setiap individu massa ‘AMISCA’. Alur ini sangatlah dibutuhkan 
untuk menjadi acuan untuk merumuskan langkah untuk mencapai capaian pengembangan 
tersebut. Akan tetapi, sebelum massa ‘AMISCA’ dapat bersama merumuskan alur capaian 
pengembangan (yang diwujudkan dengan Rancangan Umum Kaderisasi atau RUK HMK 
‘AMISCA’ ITB), massa sebelumnya harus memiliki pemahaman yang baik terhadap topik 
pengembangan anggota dan kaderisasi. Perlu diakui, pengembangan anggota dan kaderisasi 
merupakan topik yang abstrak dalam dunia kemahasiswaan. Pembelajaran terkait topik yang 
abstrak inipun paling baik jika bersumber dari pengalaman. Oleh karenanya, tidak jarang topik 
ini tidak didalami dengan baik, dan tidak hanya itu, persepsi buruk terkait topik ini terkadang 
tumbuh dikarenakan ketiadaan contoh pengembangan anggota yang baik. 

Untuk itu, divisi kaderisasi ada menyelesaikan isu sesuai dengan alur yang tepat. 
Dimulai dengan memperbaiki pandangan massa terkait kaderisasi, dilanjutkan dengan upaya 
memperkaya pemahaman massa terkait kaderisasi, dan diakhiri dengan merumuskan RUK 
HMK ‘AMISCA’ ITB. Diluar penyelesaian isu kaderisasi dari HMK ‘AMISCA’ ITB, divisi kaderisasi 
juga memiliki tugas untuk menjalankan pengembangan anggota yang relevan sesuai dengan 
kesepakatan bersama yang diraih melalui tinjauan dokumen dan keinginan massa pada awal 
kepengurusan. 

 

Deskripsi Kerja 
Berdasarkan arahan ketua himpunan, divisi kaderisasi memiliki tugas untuk, 
1. Merumuskan target kaderisasi untuk anggota HMK ‘AMISCA’ dan 
2. Menyamaratakan pemahaman ke setiap departemen terkait target dan capaian 

kaderisasi. 
Setiap arahan tersebut diinterpretasikan oleh kepala divisi kaderisasi sebagai mengupayakan 
penyusunan alur dari capaian pengembangan massa yang diwujudkan melalui Rancangan 
Umum Kaderisasi HMK ‘AMISCA’ ITB dan membuat setiap departemen memiliki pemahaman 
terkait capaian kaderisasi guna membuat setiap departemen mengupayakan pengembangan 
anggota. Selain itu, divisi kaderisasi juga bertugas dalam menjalankan pengembangan 
anggota yang relevan sesuai dengan kesepakatan bersama yang diraih melalui tinjauan 
dokumen dan keinginan massa pada awal kepengurusan. 

 

Fungsi Kerja 
1.  Pelatihan Terintegrasi Kaderisasi 

Deskripsi Himpunan merupakan organisasi yang tidak lekan dengan 
pengembangan terhadap anggotanya. Di dalam himpunan, 
divisi kaderisasi merupakan divisi yang terfokus pada 
pengembangan anggota. Akan tetapi, pengembangan 
anggota tidak semata-mata dilakukan oleh divisi kaderisasi. 
Melainkan, setiap divisi yang dibawahi oleh Badan Pengurus 
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terlibat aktif dalam pengembangan anggota. Oleh karena 
itulah, setiap bentuk pelatihan, khususnya yang 
diselenggarakan oleh divisi selain kaderisasi harus 
bersesuaian dengan suatu bentuk ‘alur kaderisasi’. 
 
Ketersesuaian tersebut akan lebih baik dicapai ketika divisi 
kaderisasi terlibat dalam perumusan program 
pengembangan. Bentuk pengembangan yang 
diselenggarakan oleh divisi diluar kaderisasi sebisa mungkin 
mengikuti ‘pola pikir’ pengembangan. ‘Pola pikir’ 
pengembangan inilah yang memberikan kemampuan untuk 
menyelenggarakan pengembangan yang sistematis, sesuai 
dengan alur kaderisasi. 
 
Oleh karena itu, divisi kaderisasi memiliki tanggung jawab 
untuk menanamkan ‘pola pikir’ pengembangan dalam 
rangka mencapai pelatihan yang sistematis sesuai dengan 
alur kaderisasi. Selain itu, semua bentuk pelatihan di HMK 
‘AMISCA’ ITB secara aktif diamati oleh divisi kaderisasi. 

Tujuan Membantu setiap divisi yang menyelenggarakan program 
pengembangan dalam aspek perumusan sesuai dengan alur 
kaderisasi. 

Landasan GBHP 
Bidang : Kaderisasi 

Tujuan : Terwujudnya profil anggota yang sesuai dengan 

tujuan HMK ‘AMISCA’ ITB dan Rancangan Umum Kaderisasi 

(RUK) KMITB 2020 

Arahan : Melakukan kaderisasi lanjutan yang memenuhi 

tujuan HMK ‘AMISCA’ ITB dan RUK KM ITB 2020 

Parameter:  

1. Terlaksananya mekanisme persiapan kaderisasi 

lanjutan HMK ‘AMISCA’ ITB yang memenuhi tujuan 

HMK ‘AMISCA’ ITB dan RUK KM ITB 2020 

2. Terlaksananya kaderisasi lanjutan yang memenuhi 

tujuan HMK ‘AMISCA’ ITB dan RUK KM ITB 2020 

 
Arahan Ketua Himpunan  
Menyamaratakan pemahaman ke setiap departemen terkait 
target dan capaian kaderisasi. 

Sasaran Divisi dalam Badan Pengurus HMK ‘AMISCA’ ITB. 

Metode 1. Perumusan bersama program* pengembangan anggota 
antara divisi penyelenggara dan divisi kaderisasi, dan 
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2. Pengawasan program* pengembangan anggota dari divisi 
penyelenggara oleh divisi kaderisasi. 

 

* Program yang dimaksud adalah Inka, Silica, TFA dan SOBER 

Parameter 
Keberhasilan 

Terbentuknya dokumen perumusan program 
pengembangan anggota untuk setiap program kerja yang 
telah ditentukan. 

Waktu 
Pelaksanaan 

Menyesuaikan dengan waktu pelaksanaan program kerja 
yang melibatkan pengembangan anggota dari setiap divisi. 

Kebutuhan SDM 3 Orang untuk berperan sebagai Penanggung Jawab (untuk 
setiap pertemuan dalam program kerja pengembangan di 
Badan Pengurus HMK ‘AMISCA’ ITB) dan setiap staf di divisi 
kaderisasi 

Anggaran - 

Penanggung Jawab Kepala divisi kaderisasi dan 3 Penanggung Jawab (untuk 
setiap pertemuan dalam program kerja pengembangan di 
Badan Pengurus HMK ‘AMISCA’ ITB) 

 

 

Program Kerja 
1. Massa Penerimaan Anggota Baru HMK ‘AMISCA’ ITB 2020 

Deskripsi  Selama keberjalanan MPAB, BP memiliki peran untuk 
memastikan keberjalanan MPAB yang berlandaskan 
dokumen landasan dan mimpi massa terhadap HMK 
‘AMISCA’ ITB dan anggota baru. Satu cara yang paling efektif 
untuk memastikan keberjalanan MPAB tidak hanya dapat 
dilakukan dengan sebatas ‘mengawasi’ MPAB. Akan tetapi, 
tenaga penuh harus diberikan oleh BP kepada panitia MPAB. 
Kedepannya usaha lebih akan diberikan kepada MPAB – oleh 
panitia dan BP – untuk senantiasa membuat keberjalanan 
MPAB semakin baik. 
 
Sebelum MPAB diambil alih oleh panitia, BP dapat 
membantu mengkaji kaderisasi awal (MPAB) dan 
membentuk kepanitiaan MPAB harus terlebih dahulu 
dibentuk. Terdapat dua poin yang harus dicapai oleh panitia 
MPAB sebelum dapat bekerja untuk MPAB, yaitu, 

1. Panitia MPAB memiliki landasan yang menampung 
dokumen landasan dan mimpi massa terhadap HMK 
‘AMISCA’ ITB dan anggota (diwujudkan dengan 
dokumen arahan MPAB) baru untuk melakukan 
MPAB, dan 

2. Panitia inti MPAB terbentuk dengan utuh, dan 
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BP akan mengusahakan terpenuhinya langkah awal dari 
poin pertama dan poin kedua. Selama keberjalanan MPAB, 
BP juga akan memberi bantuan secara penuh sembari 
memastikan keberjalanan MPAB sesuai dengan arahan 
MPAB. 

Landasan GBHP 
Bidang : Kaderisasi 

Tujuan : Terwujudnya profil anggota yang sesuai dengan 

tujuan HMK ‘AMISCA’ ITB dan Rancangan Umum Kaderisasi 

(RUK) KMITB 2020 

Arahan : Mewujudkan mekanisme penerimaan anggota 

baru HMK ‘AMISCA’ ITB yang memenuhi tujuan HMK 

‘AMISCA’ ITB dan Profil Orientasi Lembaga RUK KM ITB 

2020. 

Parameter:  

1. Terlaksananya mekanisme persiapan penerimaan 

anggota baru HMK ‘AMISCA’ ITB yang tepatsasaran 

2. Terlaksananya penerimaan anggota baru HMK 

‘AMISCA’ ITB yang memenuhi tujuan HMK 

‘AMISCA’ ITB dan Profil Orientasi Lembaga RUK KM 

ITB 2020. 

3. Adanya perencanaan dan pelaksanaan mekanisme 

pendampingan anggota baru HMK ‘AMISCA’ ITB 

pasca kaderisasi awal HMK ‘AMISCA’ ITB.  
Tujuan Meregenerasi anggota HMK ‘AMISCA’ ITB untuk 

menghasilkan generasi baru yang memenuhi profil yang 
sesuai dengan arahan MPAB* dan mimpi ketua MPAB.  

Sasaran Panitia MPAB HMK ‘AMISCA’ ITB 2020 dan mahasiswa kimia 
ITB angkatan 2019 yang terdaftar sebagai calon anggota baru 
HMK ‘AMISCA’ ITB 

Metode Pemenuhan profil mahasiswa kimia angkatan 2019 yang 
terdaftar sebagai calon anggota baru HMK ‘AMISCA’ ITB 2020 
meliputi, 
1. Pengonsepan dan persiapan acara, meliputi: 

Pembentukan arahan MPAB 2020, pembentukan 
kepanitiaan MPAB 2020, penyusunan draft materi dan 
metode, dan 

2. Pengupayaan pencapaian profil dalam draft materi dan 
metode melalui Interaksi MPAB. 

Parameter Terlaksananya kegiatan MPAB HMK ‘AMISCA’ ITB 2020 
dengan peserta MPAB 2020 memenuhi profil yang 
ditetapkan panitia 

Waktu 
Pelaksanaan 

Akan dilaksanakan, 
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1. Pembentukan arahan MPAB 2020 : Mei 2020 (minggu 
pertama hingga minggu ketiga) 

2. Pemaparan dan pemilihan ketua MPAB : Mei 2020 
(minggu terakhir), 

3. Persiapan dan Pengonsepan : Juni 2020, dan 
4. Interaksi : Juli 2020 hingga Agustus 2020 (minggu 

ketiga atau minggu pertama kuliah). 

Anggaran RAB Total : Rp5.500.000,00 
Anggaran dari Himpunan :Rp4.000.000,00 

Penanggung Jawab Kepala bidang PSDA dan Kepala divisi Kaderisasi. 
 

2. Mukbang (Ngerumusin Rancangan Umum Kaderisasi bareng massa) 

Deskripsi Salah satu pilar dari kegiatan di HMK ‘AMISCA’ ITB adalah 
pengembangan anggota. Oleh karenanya, untuk mencapai 
pengembangan anggota yang efektif, akan lebih baik jika 
alur kaderisasi setiap massa selama berkegiatan di HMK 
‘AMISCA’ ITB terdefinisi dengan baik. Hingga saat ini, alur 
kaderisasi tersebut tiada. Walaupun, telah banyak usaha 
yang dikerahkan untuk alur kaderisasi, tidak ada usaha yang 
menghasilkan alur pengembangan yang siap untuk 
diimplementasikan. 
 
Sebelum beranjak ke massa yang siap untuk 
mengimplementasikan suatu alur kaderisasi, hingga 
sekarang massa masih memiliki pola pikir yang kurang baik 
terhadap kaderisasi – statis, kurang terbuka terhadap dunia 
kaderisasi. Oleh karenanya, massa membutuhkan 
‘dinamisasi pikiran’ agar kedepannya, massa memiliki 
pikiran yang terbuka terhadap kaderisasi. 
 
Disini, mukbang akan menjadi wadah dimana massa 
melakukan dinamisasi pikiran terhadap kaderisasi – melalui 
rangkaian propaganda dan kegiatan pencerdasan. Setelah 
setiap massa mencapai dinamisasi pikiran, perumusan alur 
kaderisasi berupa Rancangan Umum Kaderisasi (RUK) akan 
dilakukan – untuk mencapai pengembangan anggota yang 
efektif. 

Tujuan Mengupayakan dinamisasi pikiran massa terhadap kaderisasi 
dan membentuk Rancangan Umum Kaderisasi HMK ‘AMISCA’ 
ITB 2020/2021. 

Landasan GBHP 
Bidang : Kaderisasi 
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Tujuan : Terwujudnya profil anggota yang sesuai dengan 

tujuan HMK ‘AMISCA’ ITB dan Rancangan Umum Kaderisasi 

(RUK) KMITB 2020 

Arahan : Menyusun Grand Design Kaderisasi (GDK)sebagai 

pedoman untuk mewujudkan profil setiap anggota HMK 

’AMISCA’ ITB 

Parameter:  Adanya rancangan dokumen Grand Design 

Kaderisasi (GDK) HMK ‘AMISCA’ ITB. 

 
Arahan Ketua Himpunan 
Merumuskan target kaderisasi untuk anggota HMK ‘AMISCA’ 
ITB 

Sasaran Setiap Anggota HMK ‘AMISCA’ ITB 

Metode Akan dilakukan upaya untuk mencapai dinamisasi pikiran 
terhadap kaderisasi, yaitu, 
1. Propaganda, dan 
2. Kelas kaderisasi. 
Selain itu, akan diadakan kajian Rancangan Umum Kaderisasi 
HMK ‘AMISCA’ ITB 2020/2021. 

Parameter 
Keberhasilan 

Terlaksananya, 
1. Minimal tiga pertemuan kelas kaderisasi yang diikuti 

dengan propaganda yang dihadiri oleh minimal 20 
peserta non-panitia, dan 

2. Terbentuknya Rancangan Umum Kaderisasi HMK 
‘AMISCA’ ITB 2020/2021. 

Waktu 
Pelaksanaan 

Akan dilaksanakan, 
1. Persiapan dan Pengonsepan : Juli 2020 hingga Agustus 

2020, 
2. Kelas kaderisasi dan propaganda : September 2020 hingga 

Desember 2020, dan 
3. Kajian dan pengesahan Rancangan Umum Kaderisasi 

HMK ‘AMISCA’ ITB : Februari 2021 hingga Maret 2021. 

Kebutuhan SDM Satu orang ketua, 6 hingga 7 tim inti dan 15 hingga 20 staff. 

Anggaran RAB Total : Rp.694.000,00 
Anggaran dari Himpunan : Rp.694.000,00 

Penanggung Jawab Kepala divisi kaderisasi dan ketua mukbang. 
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3. cisPlatin (Pelatihan Transisi Kepengurusan) 

Deskripsi Pada pergantian kepengurusan Badan Pengurus HMK 
‘AMISCA’ ITB 2020, beberapa nilai perlu ditanamkan untuk 
memastikan kesiapan dari Badan Pengurus baru. Oleh 
karenanya, diperlukan sebuah pemberian fasilitas kepada 
Badan Pengurus baru untuk belajar sebelum serah terima 
jabatan. 

Tujuan Memberi fasilitas untuk calon Badan Pengurus dalam belajar 
untuk menjadi Badan Pengurus yang utuh, baik melalui 
pertemuan kelas maupun dengan menetapkan Badan 
Pengurus sebelumnya sebagai mentor dari Badan Pengurus 
baru. 

Landasan GBHP 
Bidang : Kaderisasi 

Tujuan : Terwujudnya profil anggota yang sesuai dengan 

tujuan HMK ‘AMISCA’ ITB dan Rancangan Umum Kaderisasi 

(RUK) KMITB 2020 

Arahan : Melakukan kaderisasi lanjutan yang memenuhi 

tujuan HMK ‘AMISCA’ ITB dan RUK KM ITB 2020 

Parameter:  

1. Terlaksananya mekanisme persiapan kaderisasi 

lanjutan HMK ‘AMISCA’ ITB yang memenuhi tujuan 

HMK ‘AMISCA’ ITB dan RUK KM ITB 2020 

2. Terlaksananya kaderisasi lanjutan yang memenuhi 

tujuan HMK ‘AMISCA’ ITB dan RUK KM ITB 2020  

Sasaran Anggota HMK ‘AMISCA’ ITB angkatan 2018. 

Metode Akan dilakukan kelas diikuti dengan penetapan Badan 
Pengurus HMK ‘AMISCA’ ITB 2020 sebagai mentor dari Badan 
Pengurus baru – rangkaian pembelajaran ditutup dengan 
Laporan Pertanggung Jawaban Badan Pengurus HMK 
‘AMISCA’ ITB 2020. 

Parameter 
Keberhasilan 

Terlaksananya satu pertemuan kelas yang dihadiri oleh 
minimal 30 anggota dari angkatan 2018 dan 2019. 

Waktu 
Pelaksanaan 

Akan dilaksanakan, 
1. Persiapan dan Pengonsepan : Desember 2020 hingga 

Januari 2021, dan 
2. Kelas : Februari 2021 (minggu pertama), dan 
3. Mentoring Badan Pengurus baru terkait menjadi Badan 

Pengurus di divisi dan bidang yang bersangkutan : 
Februari 2021 (minggu kedua hingga minggu terakhir). 
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Kebutuhan SDM Seluruh Badan Pengurus HMK ‘AMISCA’ ITB 2020. 

Anggaran RAB Total : Rp. 698.000,00 
Anggaran dari Himpunan : Rp. 698.000,00 

Penanggung Jawab Kepala divisi kaderisasi. 
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DIVISI MANAJEMEN DATA DAN ANGGOTA 
Alda Dewi – Dy’17 

Divisi Manajemen Data dan Anggota merupakan divisi yang bertanggung jawab 

di bawah Departemen Pengembangan Sumber Daya Anggota yang berfungsi untuk 

memperhatikan keaktifan individu dalam HMK ‘AMISCA’ ITB dan memberikan tanggapan 

dalam bentuk apresiasi, sehingga masing-masing individu mempunyai kemauan untuk 

berkembang di HMK ‘AMISCA’ ITB. 

Deskripsi Kerja 

Dalam menjalankan tanggung jawabnya, Divisi Manajemen Data dan Anggota memiliki tugas 
untuk: 

1. Bertanggung jawab kepada Ketua Himpunan HMK ‘AMISCA’ ITB 2020/20201 dan 
Ketua Departemen Pengembangan Sumber Daya Anggota. 

2. Melakukan susunan keanggotaan pada setiap divisi. 
3. Memanajemen keaktifan anggota HMK ‘AMISCA’ ITB 
4. Memberikan apresiasi kepada anggota HMK ‘AMISCA’ ITB atas kontribusinya di luar 

dan dalam HMK ‘AMISCA’ ITB 
5. Memanajemen data yang diperlukan oleh massa HMK ‘AMISCA’ ITB. 

Fungsi Kerja 

1. Penilaian Kinerja Anggota HMK ‘AMISCA’ ITB 

Deskripsi Melakukan penilaian untuk mengetahui perkembangan dan 
potensi dari anggota HMK ‘AMISCA’ ITB. 

Landasan Arahan Kerja Ketua Himpunan 
1. Mengumpulkan dan mengelola data anggota dan hasil 

kaderisasi. 
2. Memetakan anggota HMK ‘AMISCA’ ITB ke dalam divisi 

sesuai minat dan potensi. 
3. Membuat dan melaksanakan mekanisme apresiasi untuk 

pencapaian anggota dalam berkarya dan partisipasi aktif 
dalam berkegiatan keaktifan anggota HMK ‘AMISCA’ ITB. 

Tujuan Dengan memberikan penilaian pada setiap massa HMK 
‘AMISCA’ ITB, diharapkan dapat memberikan semangat dan 
motivasi untuk berkontribusi lebih, serta massa HMK 
‘AMISCA’ ITB dapat memiliki kemampuan lebih dalam 
berorganisasi dan juga dalam bidang keprofesian. 

Sasaran Seluruh Anggota HMK ‘AMISCA’ ITB (anggota divisi dan non-
divisi) 

Metode 1. Untuk anggota divisi : Dengan memberikan form penilaian 
kepada setiap kepala divisi untuk memberikan penilaian 
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kepada anggotanya yang akan diisi pada setiap  pertemuan 
divisi (seperti: rapat) dan setelah mengerjakan program 
kerja dari divisi masing-masing, dengan di bawah kontrol 
Divisi Manajemen Data dan Anggota. 

Nilai yang diberikan berupa nilai : 
a. Kedisiplinan : tepat waktu dalam mengikuti setiap 

kegiatan divisi dan kehadiran pada kegiatan divisi. 
b. Tanggung jawab : mengerjakan tugas yang diberikan 

oleh kepala divisi. 
c. Teamwork : kemampuan untuk bekerja sama dan 

memberikan pendapat pada setiap program kerja. 
d. Self-motivation : memiliki semangat penuh dalam 

mengerjakan setiap tugas. 

Anggota juga memberikan penilaian untuk setiap kepala 
divisinya untuk mengevaluasi kinerja kepala divisi, berupa 
nilai performa kepala divisi dan kemampuan leadership. 
Dan  dari anggota ke anggota, berupa nilai keaktifan dan 
kerja sama untuk meningkatkan kinerja divisi secara 
berkala setiap tiga bulan sekali. 

Penilaian rapor : 60% nilai keaktifan di divisi dan 40% 
keaktifan diacara himpunan 

2. Untuk anggota non-divisi :Dengan memberikan 
penilaian keaktifan di  himpunan dan acara 
keprofesian. Penilaian rapor : 60% nilai keaktifan di 
acara keprofesian dan 40% di acara himpunan lainnya. 
Dengan alasan, acara keprofesian merupakan suatu 
wadah untuk massa HMK ‘AMISCA’ ITB mempelajari 
dan mengembangkan ilmu kimia di luar lingkup kuliah. 

Parameter Terbentuknya ‘Lembar Flashback’ setiap tiga bulan sekali 
untuk mengevaluasi kinerja kepala divisi dan anggota, 
serta  rapor penilaian anggota pada akhir kepengurusan. 

Waktu 
Pelaksanaan 

 Satu tahun kepengurusan BP 2020/ 2021 

Anggaran - 

Penanggung Jawab Kepala Divisi Manajemen Data dan Anggota dan 6 orang 
penanggung jawab untuk mengawasi dari setiap divisi. 
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2. Manajemen Anggota 

Deskripsi Mengumpulkan data keaktifan serta minat setiap anggota 
HMK ‘AMISCA’ ITB dalam berorganisasi di dalam dan luar HMK 
‘AMISCA’ ITB, sehingga dalam menjalani peran dan tugasnya 
dapat secara optimal. 

Landasan Arahan Kerja Ketua Himpunan 
1. Mengumpulkan dan mengelola data anggota dan hasil 

kaderisasi. 
2. Memetakan anggota HMK ‘AMISCA’ ITB ke dalam divisi 

sesuai minat dan potensi. 
3. Membuat dan melaksanakan mekanisme apresiasi untuk 

pencapaian anggota dalam berkarya dan partisipasi aktif 
dalam berkegiatan keaktifan anggota HMK ‘AMISCA’ ITB. 

Tujuan Dilakukannya manajemen anggota agar susunan keanggotaan 
dalam HMK ‘AMISCA’ ITB dapat merata dan masing-masing 
individu dapat berperan dalam HMK ‘AMISCA’ ITB, sehingga 
anggota dari HMK ‘AMISCA’ ITB dapat berkembang dan 
mempelajari keahlian baru selama berorganisasi dalam HMK 
‘AMISCA’ ITB 

Sasaran  Seluruh massa HMK ‘AMISCA’ ITB 

Metode  Mendata keaktifan organisasi anggota HMK ‘AMISCA’ ITB di 
dalam maupun di luar HMK ‘AMISCA’ ITB. Mendata keaktifan 
anggota HMK ‘AMISCA’ ITB atas perannya dalam kepanitian di 
dalam HMK ‘AMISCA’ ITB. Dan mendata minat anggota HMK 
‘AMISCA’ ITB dalam kepanitiaan di HMK ‘AMISCA’ ITB 

Parameter 1. Massa HMK ‘AMISCA’ ITB tidak memegang lebih dari dua 
jabatan sebagai ketua divisi pada periode tertentu. 

2. Adanya data keaktifan  anggota HMK ‘AMISCA’ ITB 

Waktu 
Pelaksanaan 

 Satu tahun kepengurusan BP 2020/ 2021 

Anggaran - 

Penaggung Jawab  Kepala Divisi Manajemen Data dan Anggota 

 

3. Apresiasi 

Deskripsi Memberikan apresiasi kepada anggota HMK ‘AMISCA’ ITB 
atas keaktifannya di dalam dan luar HMK “AMISCA’ ITB. serta, 
memberikan apresiasi atas kinerja setiap anggota divisi 
setiap satu bulan sekali dalam ‘AMISCA of the Month’ 



86 
 

Landasan GBHP 
Bidang : Pemenuhan Kebutuhan Dasar Anggota 

Tujuan : Terpenuhinya kebutuhan atas apresiasi bagi 

anggota HMK ‘AMISCA’ ITB  

Arahan : Memberikan apresiasi terhadap anggota HMK 

‘AMISCA’ ITB 

Parameter:  

1. Terlaksananya mekanisme apresiasi terhadap anggota 
HMK ‘AMISCA’  ITB atas apresiasi dan/atau dedikasinya di 
luar kegiatan HMK ‘AMISCA’ ITB 

2. Terlaksananya mekanisme apresiasi terhadap anggota 
HMK ‘AMISCA’ ITB atas partisipasi dalam kegiatan 

 
Arahan Kerja Ketua Himpunan  
1. Mengumpulkan dan mengelola data anggota dan hasil 

kaderisasi. 
2. Memetakan anggota HMK ‘AMISCA’ ITB ke dalam divisi 

sesuai minat dan potensi. 
3. Membuat dan melaksanakan mekanisme apresiasi untuk 

pencapaian anggota dalam berkarya dan partisipasi aktif 
dalam berkegiatan keaktifan anggota HMK ‘AMISCA’ ITB. 

Tujuan Terpenuhinya kebutuhan atas apresiasi bagi anggota HMK 
‘AMISCA’ ITB. 

Sasaran Seluruh Anggota HMK ‘AMISCA’ ITB 

Metode 1. Dengan memberikan form data prestasi pada setiap satu 
bulan sekali kepada seluruh anggota HMK ‘AMISCA’  ITB, 
agar data yang didapatkan dapat digunakan untuk 
mengapresiasi massa dan mendapat persetujuan massa 
yang terlibat untuk disebarkan prestasinya.  

2. Bertanya kepada semua kepala divisi mengenai performa 
anggotanya dan menunjuk anggotanya sebagai ‘AMISCA 
of the Month’. 

Parameter Terbentuknya database prestasi anggota HMK ‘AMISCA’ ITB 
dan juga publikasi apresiasi sesuai persetujuan massa yang 
terlibat. 

Waktu 
Pelaksanaan 

 Satu tahun kepengurusan BP 2020/ 2021 

Anggaran  RAB Total : Rp100.000,00 
Anggaran dari Himpunan : Rp100.000,00 
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Penanggung Jawab Ketua divisi manajemen data dan anggota dan 4 orang 
penanggung jawab. 

 

Program Kerja 

1. Oprec Massa AMISCA (OSIS) 

Deskripsi Membuka pendaftaran keanggotaan untuk Badan Pengurus 
HMK ‘AMISCA’ ITB Tahun 2020/2021, dan juga pembaruan 
database. 

Landasan Arahan Kerja Ketua Himpunan  
1. Mengumpulkan dan mengelola data anggota dan hasil 

kaderisasi. 
2. Memetakan anggota HMK ‘AMISCA’ ITB ke dalam divisi 

sesuai minat dan potensi. 
3. Membuat dan melaksanakan mekanisme apresiasi untuk 

pencapaian anggota dalam berkarya dan partisipasi aktif 
dalam berkegiatan keaktifan anggota HMK ‘AMISCA’ ITB. 

Tujuan Terpenuhinya kebutuhan keterampilan massa HMK ‘AMISCA’ 
ITB dalam berorganisasi.  

Sasaran Anggota HMK ‘AMISCA’ ITB 

Metode Dengan memberikan form pendaftaran selama satu minggu 
setelah tiga hari musyawarah kerja terakhir. 

Parameter Terpenuhinya kebutuhan sumber daya manusia pada setiap 
divisi dan massa HMK ‘AMISCA’ ITB yang mendaftar menjadi 
anggota puas atas pilihannya. 

Waktu 
Pelaksanaan 

 19 Mei - 25 Mei 2020 

Anggaran  - 

Penanggung Jawab Kepala divisi manajemen data dan anggota 

 

2. Sekolah Magang AMISCA (SMA) 

Deskripsi Memberikan pembelajaran lanjutan mengenai 
keorganisasian dalam HMK ‘AMISCA’ ITB untuk anggota baru 
HMK ‘AMISCA’ ITB tahun 2020. 
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Landasan Arahan Kerja Ketua Himpunan  
1. Mengumpulkan dan mengelola data anggota dan hasil 

kaderisasi. 
2. Memetakan anggota HMK ‘AMISCA’ ITB ke dalam divisi 

sesuai minat dan potensi. 
3. Membuat dan melaksanakan mekanisme apresiasi untuk 

pencapaian anggota dalam berkarya dan partisipasi aktif 
dalam berkegiatan keaktifan anggota HMK ‘AMISCA’ 
ITB. 

Tujuan Mengenalkan anggota baru HMK ‘AMISCA’ ITB untuk lebih 
mengetahui divisi dan persiapan menjadi anggota divisi di 
HMK ‘AMISCA’ ITB. 

Sasaran Seluruh anggota baru HMK ‘AMISCA’ ITB 2020 

Metode Pendaftaran secara online saat setelah selesai massa MPAB. 
Diberikannya materi dari setiap kepala divisi untuk setiap 
peserta SMA. Sebagai syarat mengikuti magang, setiap 
anggota membuat Individual Development Plan (IDP), agar 
memiliki tujuan pembelajaran di HMK ‘AMISCA’ ITB.  

Parameter 1. Semua anggota baru HMK ‘AMISCA’ mendaftar SMA 
2. Terbentuknya raport perkembangan anggota 

Waktu 
Pelaksanaan 

Selama 3 bulan setelah pelantikan 

Anggaran - 

Penanggung Jawab Setiap kepala divisi dan kepala divisi MDA 

 

 

 

 

 

  



89 
 

DEPARTEMEN INTERNAL 
Ridwan Rizki Surgawan – Ba’17 

Deskripsi Kerja 
Departemen Internal merupakan departemen yang memiliki tugas untuk 

memenuhi sebagian kebutuhan dasar Massa HMK ‘AMISCA’. Adapun Divisi yang berada 

pada departemen internal meliputi : Divisi Kekeluargaan, Divisi Pengembangan Minat dan 

Bakat, Divisi Akademik dan Beasiswa, dan Divisi Bina Rumah Tangga dan Logistik. Adanya 

divisi tersebut diharapkan mampu menyejahterahkan massa HMK ‘AMISCA’ sehingga 

terwujud sebuah rumah eksplorasi yang menjunjung tinggi budaya apresiasi dan kolaborasi 

untuk membentuk pelopor pergerakan kimia yang bermanfaat. 
 

Fungsi Kerja 
1. Melakukan pengawasan dan pengontrolan kepada seluruh kepala divisi 

Deskripsi Kepala Departemen Internal melakukan Pengontrolan dan 

Pengawasan serta membantu kerja dari kepala divisi 

Kekeluargaan, Kepala Divisi Pengembangan Minat dan Bakat, 

Kepala Divisi Akademik dan Beasiswa, dan Kepala Divisi Bina 

Rumah Tangga dan Logistik 

Tujuan Memastikan semua parameter setiap divisi tercapai 

Landasan Arahan Ketua Himpunan 

1. Mengontrol dan mengawasi divisi yang ada di 

departemen internal 

2. Menyamaratakan dan menyinergikan pemahaman 

kaderisasi kepada divisi yang ada di departemen 

internal. 

Sasaran 1. Kepala Divisi Kekeluargaan 

2. Kepala Divisi Pengembangan Minat dan Bakat 

3.  Kepala Divisi Akademik dan Beasiswa 

4. Kepala Divisi Bina Rumah Tangga dan Logistik 

Metode 1. Melakukan pengontrolan dengan cara melakukan “follow 

up” minimal 1 minggu sekali terkait kondisi kepala divisi 

2. Melakukan pengontrolan dengan cara melakukan “follow 

up” setiap proker atau fungker yang akan dikerjakan 

3. Semaksimal mungkin kepala departemen ikut serta 

menghadiri dan membantu setiap proker dan fungker 

dari setiap divisi 

4. Melakukan rapat koordinasi departemen Internal 
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minimal satu bulan sekali untuk memastikan kondisi 

setiap kepala divisi serta mengetahui kendala yang 

dijalani serta menemukan solusi Bersama 

5. Memberikan arahan kepada setiap kepala divisi untuk 

memaksimalkan proker dan fungker yang sedang 

dijalankan. 

Parameter 

Keberhasilan 

Seluruh parameter keberhasilan divisi terlaksana dan 

tercapai. 

Waktu 

Pelaksanaan 

Selama Kepengurusan Badan Pengurus HMK ‘AMISCA’ ITB 

2020-2021 

Kebutuhan SDM - 

Anggaran - 

Penanggung Jawab Ketua Departemen Internal 
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DIVISI KEKELUARGAAN 
Alya Farhah Nabilah – Nd’17 

Divisi Kekeluargaan merupakan divisi yang memiliki tugas menjaga keakraban 

antar anggota HMK ‘AMISCA’ ITB dan menjaga silaturahmi antar anggota HMK ‘AMISCA’ ITB, 

sehingga akan menimbulkan rasa saling memiliki antar anggota dan rasa peduli antara satu 

sama lain. Dari tujuan dan output diharapkan dapat menunjang minat massa dalam 

menghadiri acara-acara yang diselenggarakan oleh HMK ‘AMISCA’ ITB dan solidaritas. 

 

Deskripsi Kerja 
Membuat acara untuk meningkatkan rasa kekeluargaan antar anggota HMK 

‘AMISCA’ ITB serta membuat suasana yang sesuai untuk meningkatkan rasa nyaman anggota 

HMK ‘AMISCA’ ITB. 
 

Fungsi Kerja 
1. Kovalen 

Deskripsi Suatu wadah yang dapat meningkatkan rasa kekeluargaan 
antar anggota HMK ‘AMISCA’ ITB dengan mengadakan 
kegiatan-kegiatan yang menunjang kebutuhan tersebut, 
misalnya melalui kegiatan makan bersama, apresiasi anggota 
HMK ‘AMISCA’ ITB, dan lain sebagainya. Selain itu, dibuatnya 
kalender ulang tahun tiap bulan sebagai bentuk ucapan 
untuk anggota HMK ‘AMISCA’ ITB. 

Landasan GBHP 
Bidang : Relasi 
Tujuan : Terjalinnya hubungan baik antar anggota HMK 
’AMISCA’ ITB 
Arahan : Memberikan wadah untuk mempererat hubungan 
persaudaraan antar anggota HMK ‘AMISCA’ ITB 
Parameter : Terlaksananya kegiatan yang mempererat 
hubungan persaudaraan antar anggota HMK ‘AMISCA’ ITB 
 
Arahan Kerja Ketua Himpunan 
1. Membentuk suasana kekeluargaan dalam setiap kegiatan 

HMK ‘AMISCA’ ITB 

2. Membuat kegiatan untuk mengapresiasi dan 

meningkatkan rasa kekeluargaan HMK ‘AMISCA’ ITB 

Tujuan Mempererat hubungan antara anggota HMK ‘AMISCA’ ITB 
dan membuat suasana yang nyaman di lingkungan HMK 
‘AMISCA’ ITB 

Sasaran Anggota HMK ’AMISCA’ ITB 

Metode 1. Pembuatan poster ulang tahun harian massa HMK 
‘AMISCA’ ITB 

Prisma SA
nah terkait ini ada di deskripsi tapi gak ada di metode nya, jadi apa mending dihapus aja (?) soalnya makan bersama kan udah ada di ngagayem juga gasih ehe

Prisma SA
sebenernya aku merasa tujuan nya kurang berkorelasi dengan pengimplementasian fungker nya, di metode nya tuh lebih ke meningkatkan budaya apresiasi sm ningkatin kepedulian aja. Aku gak dapet membuat suasana nyaman nya tuh gimana pengimplementasian nya
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2. Pembuatan kalender bulanan ulang tahun massa HMK 
‘AMISCA’ ITB 

3. Pembuatan  poster duka cita untuk anggota HMK 
‘AMISCA’ ITB yang terkena musibah 

Parameter 1. Terlaksananya penyebaran poster ulang tahun dari 

anggota HMK ‘AMSICA’ ITB selama kepengurusan sebesar 

100 %. 

2. Terlaksananya penyebaran kalender bulanan ulang tahun 

massa HMK ‘AMISCA’ ITB sebesar 100%. 

3. Tersampaikannya informasi terkait anggota yang terkena 

musibah kepada anggota HMK ‘AMISCA’ ITB sebesar 

100%. 

Waktu 
Pelaksanaan 

Selama masa kepengurusan Badan Pengurus HMK ‘AMISCA’ 
ITB 2020/2021 

Anggaran - 

Kebutuhan SDM 15 orang (2019 dan 2018) 

Penanggung 
Jawab 

Kepada Divisi Kekeluargaan 

 

Program Kerja 
1. Apresiasi Wisuda (Apwis) 

Deskripsi Apresiasi wisuda merupakan bentuk apresiasi untuk 
mahasiswa/i kimia yang telah menyelesaikan studinya di 
Institut Teknologi Bandung, khususnya untuk anggota HMK 
‘AMISCA’ ITB yang biasanya dilaksanakan pada bulan April, 
Juli dan Oktober. Acara ini diadakan sebagai wadah 
terjalinnya silaturahmi antara semua elemen kimia. Acara ini 
terbagi menjadi dua yaitu parade dan syukuran wisuda 
(syukwis/wisnight) 

Landasan GBHP 
Bidang : Relasi 
Tujuan :  
1. Terjalinnya hubungan baik antar anggota HMK ’AMISCA’ 

ITB 
2. Terjalinnya hubungan baik dengan pihak luar HMK 

‘AMISCA’ ITB 
Arahan :  
1. Memberikan wadah untuk mempererat hubungan 

persaudaraan antar anggota HMK ‘AMISCA’ ITB 
2. Menjalin hubungan yang baik dengan pihak luar kampus 

di luar HMK ‘AMISCA’ ITB 
Parameter :  
1. Terlaksananya kegiatan yang mempererat hubungan 

persaudaraan antar anggota HMK ‘AMISCA’ ITB 

Prisma SA
ini buat meluruskan agar di keberjalanan nya ga bingung. kekeluargaan poster musibah yang dialami masa AMISCA kan? kalo bencana alam berarti dari pengmas kan?
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2. Adanya perencanaan dan pelaksanaan kegiatan menjalin 
hubungan baik dengan pihak luar kampus di luar HMK 
‘AMISCA’ ITB 

 
Arahan Kerja Ketua Himpunan 
1. Membentuk suasana kekeluargaan dalam setiap kegiatan 

HMK ‘AMISCA’ ITB 

2. Membuat kegiatan untuk mengapresiasi dan 

meningkatkan rasa kekeluargaan HMK ‘AMISCA’ ITB 

Tujuan 1. Mengapresiasi wisudawan S1, S2 dan S3 program studi 
Kimia yang telah menyelesaikan studinya 

2. Memberikan wadah silaturahmi seluruh elemen kimia 
(dosen, wisudawan, anggota HMK ‘AMISCA’ ITB) 

Sasaran Anggota HMK’AMISCA’ITB 
Metode 1. Membentuk panitia wisuda dalam mempersiapkan 

apresiasi untuk wisudawan 

a. Pemilihan ketua wisuda  

Pemilihan dilakukan dengan membuka pendaftaran 

yang dilakukan oleh ketua angkatan 2019 

b. Pembukaan staffing kepanitiaan 

Pembentukan panitia dilakukan dengan cara close 

recruitment atau open recruitment (apabila 

diperlukan). 

2. Mengontrol dan mengawasi keberjalanan rangkaian 

kegiatan apresiasi untuk wisudawan 

a. Persiapan bersama panitia Wisuda 

Persiapan dilakukan guna mempersiapkan wisnight 

dan parade wisuda sehingga lebih baik  

b. Eksekusi Apresiasi Wisuda 

Apresiasi Wisuda yang telah dipersiapkan bersama 

panitia  dieksekusi pada tanggal dan waktu yang telah 

ditentukan 

c. Evaluasi keberjalanan Apresiasi Wisuda 

Evaluasi dilakukan untuk memproyeksikan realita 

syukuran wisuda yang telah dilaksanakan dengan 

perisapan sebelumnya dengan kelebihan dan 

kekurangan yang diperoleh untuk Syukuran Wisuda 

yang lebih baik. 

d. Laporan Pertanggung Jawaban 

Laporan Pertanggung Jawaban dilaksanakan oleh 
panitia Wisuda kepada Badan Pengurus Himpunan 
guna melaporkan pertanggung jawaban rangkaian 
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wisuda dengan tujuan agar wisuda selanjutnya dapat 
lebih baik  

Parameter 1. Dihadiri oleh 5 orang dosen dalam tiap syukuran wisuda 
2. Dihadiri oleh 50% wisudawan dalam setiap syukuran 

wisuda 
3. Dihadiri oleh 70 anggota HMK ‘AMISCA’ ITB pada acara 

wisnight 
4. Dihadiri oleh 60 anggota HMK ‘AMISCA’ ITB pada parade 

wisuda 
5. Poster apresiasi wisudawan 100% terpublikasi 

Waktu 
Pelaksanaan 

Bulan Juli 2020, Oktober 2020, April 2021 

Anggaran RAB Total :Rp. 38.130.000,00 
Anggaran dari Himpunan : Rp. 4.500.000,00 

Kebutuhan SDM • Ketua : 1 orang 

• Sekretaris : 1 orang 

• Bendahara : 1 orang 

• Fundraising : 1 orang 

• Publikasi : 1 orang 

• Kordinator Lapangan : 1 orang 

• Divisi Acara : 1 orang 

• Divisi Artistik : 1 orang 

• Divisi Liaison Officer : 1 orang 

• Divisi Operasional : 1 orang 

• Divisi Humas : 1 orang 

• Divisi Perform : 1 orang 

• Divisi Konsumsi : 1 orang 

Penanggung 
Jawab 

Kepala Divisi Kekeluargaan 

 

2. Malam Jahim Biru (MaJaBir) 

Deskripsi Malam Jaket Biru merupakan acara yang diadakan sebagai 

bentuk apresiasi anggota baru HMK ‘AMSICA’ ITB 2018 yang 

telah dilantik yang berisi rangkaian acara seperti games, 

makan bersama dan pembagian jaket himpunan HMK 

‘AMISCA’ ITB pada malam hari sebagai bentuk kesetaraan 

dan kekeluargaan anggota HMK ‘AMISCA’ ITB 

Landasan GBHP 
Bidang : Relasi 
Tujuan : Terjalinnya hubungan baik antar anggota HMK 
’AMISCA’ ITB 
Arahan : Memberikan wadah untuk mempererat hubungan 
persaudaraan antar anggota HMK ‘AMISCA’ ITB 

Prisma SA
Nah terkait pembagian jahim ini tuh bakal jadi mata acara utama majabir ini gak? aku nangkepnya kalo dimasukin ke deskripsi ya berarti masuk acara inti nya ga sih? kalo emg kayak gt mending di tulis juga di parameternya. karena tahun lalu ini jadi membingungkan gt lho, jahim nya ga dibagikan di majabir tapi krn ga masuk parameter jadinya prokernya ttp berhasil pdhl kalo dilihat dari output kegiatan nya kan sebenernya belum tercapai sepenuhnya. perlu dipertimbangkan banget nih terkait korelasi antara deskripsi, tujuan, metode, sama parameter nya.
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Parameter : Terlaksananya kegiatan yang mempererat 
hubungan persaudaraan antar anggota HMK ‘AMISCA’ ITB 
 
Arahan Kerja Ketua Himpunan 
1. Membentuk suasana kekeluargaan dalam setiap kegiatan 

HMK ‘AMISCA’ ITB 

2. Membuat kegiatan untuk mengapresiasi dan 

meningkatkan rasa kekeluargaan HMK ‘AMISCA’ ITB 

 

Tujuan 1. Mengapresiasi anggota baru HMK ‘AMISCA’ ITB yang 
telah di lantik 

2. Menyediakan wadah silaturahmi bagi anggota HMK 
‘AMISCA’ ITB 

Sasaran Semua anggota baru HMK’AMISCA’ITB 
Metode 1. Pendataan anggota baru HMK ‘AMISCA’ ITB 2018 

Pendataan dilakukan untuk mengetahui banyak anggota 

baru HMK ‘AMISCA’ ITB angkatan 2019 untuk 

dilakukannya acara Majabir dan melihat antusiasme 

angkatan tersebut pada rangkaian ospek jurusan 

2. Persiapan rangkaian acara Majabir 

Pendataan seperti kesiapan jaket himpunan, akomodasi, 

transport, rangkaian acara, dan lain sebagainya. 

3. Eksekusi acara Majabir 

Acara Majabir yang telah dipersiapkan bersama panitia 

dieksekusi pada tanggal dan waktu yang telah ditentukan 

4. Evaluasi Majabir 

Evaluasi dilakukan dengan memproyeksikan kegiatan 

yang terlaksana dengan realita yang telah terlaksana guna 

meningkatkan kualitas Majabir kedepannya. 

Parameter 1. Terlaksananya acara malam  jaket biru HMK ‘AMISCA’ ITB 

2. Acara dihadiri oleh 50 % dari anggota baru HMK ‘AMICA’ 

ITB 2020 

Waktu 
Pelaksanaan 

November – Desember 2020 

Anggaran RAB Total : Rp. 6.850.000,00 
Anggaran dari Himpunan : Rp 6.850.000,00 

Kebutuhan SDM 4 orang anggota divisi kekeluargaan (dibagi sebagai 
penanggung jawab acara) 

Penanggung 
Jawab 

Kepala Divisi Kekeluargaan 

 

  

Prisma SA
Menurutku kayaknya oke juga kalo setiap acara tuh dibuat parameter kuantitatif tingkat kepuasan pesertanya supaya bisa jadi input-an utk kepengurusan selanjutnya. jd transfer knowledge nya bsa melalui data dan fakta, gak sekedar cerita gt ehe
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3. Dies Terbium (Dies Tb) 

Deskripsi Dies Terbium merupakan peringatan hari lahir HMK 
‘AMSICA’ ITB ke- 65 yang berisi rangkaian acara seperti 
parade dies, open house bersama HMJ lain, pengabdian 
masyarakat, dan diakhiri dengan acara puncak yang berisi 
acara berkumpulnya anggota HMK ‘AMISCA’ ITB berisi 
makan-makan bersama, games, kegiatan talkshow dari 
alumni kimia ITB, pemberian awards kepada anggota HMK 
‘AMISCA’ ITB dan/atau alumni kimia ITB serta tampilan 
perform yang menghibur. Dies Terbium ini diadakan sebagai 
bentuk rasa syukur terhadap adanya hHMK ‘AMISCA’ ITB. 

Landasan GBHP 
Bidang : Relasi 
Tujuan :  
1. Terjalinnya hubungan baik antar anggota HMK ’AMISCA’ 

ITB 
2. Terjalinnya hubungan baik dengan pihak luar HMK 

‘AMISCA’ ITB 
Arahan :  
1. Memberikan wadah untuk mempererat hubungan 

persaudaraan antar anggota HMK ‘AMISCA’ ITB 
2. Menjalin hubungan yang baik dengan pihak luar kampus 

di luar HMK ‘AMISCA’ ITB 
Parameter :  
1. Terlaksananya kegiatan yang mempererat hubungan 

persaudaraan antar anggota HMK ‘AMISCA’ ITB 
2. Adanya perencanaan dan pelaksanaan kegiatan menjalin 

hubungan baik dengan pihak luar kampus di luar HMK 
‘AMISCA’ ITB 

 
Arahan Kerja Ketua Himpunan 
1. Membentuk suasana kekeluargaan dalam setiap kegiatan 

HMK ‘AMISCA’ ITB 

2. Membuat kegiatan untuk mengapresiasi dan 

meningkatkan rasa kekeluargaan HMK ‘AMISCA’ ITB 

Tujuan 1. Memberikan suatu bentukan rasa syukur dan rasa 

berterima kasih atas adanya HMK ‘AMISCA’ ITB 

2. Memberikan wadah silaturahmi untuk seluruh elemen 

kimia (dosen, staff, alumni, dan anggota HMK ‘AMISCA’ 

ITB). 

Sasaran Seluruh anggota HMK ’AMISCA’ ITB dan alumni HMK 
‘AMISCA’ ITB 

Metode 1. Pembentukan kepanitian Dies Tb 
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Pembentukan panitia dilakukan dengan memilih ketua 

Dies dengan cara close recruitment atau open recruitment 

(apabila diperlukan). 

2. Pembukaan staffing kepanitiaan 

Pembentukan panitia dilakukan dengan cara close 

recruitment atau open recruitment (apabila dibutuhkan). 

3. Persiapan bersama panitia Dies Tb 

Persiapan ini dilakukan guna mempersiapkan rangkaian 

acara sehingga lebih matang 

4. Eksekusi Dies Tb 

Dies Gd yang telah dipersiapkan bersama panitia  

dieksekusi pada tanggal dan waktu yang telah ditentukan 

5. Evaluasi keberjalanan Dies Tb 

Evaluasi dilakukan guna memproyeksikan realita Dies Tb 

yang telah dilaksanakan dengan perisapan sebelumnya 

dengan kelebihan dan kekurangan yang diperoleh untuk 

Dies Tb yang lebih baik. 

6. Laporan Pertanggung Jawaban 

Laporan Pertanggung Jawaban dilakukan oleh panitia 
Dies Tb kepada Badan Pengurus Himpunan guna 
meningkatkan dan mempertahankan kualitas dies 
mendatang. 

Parameter 1. Terlaksananya acara peringatan hari ulang tahun HMK 
‘AMISCA’ ITB. 

2. Acara dihadiri oleh minimal 80 anggota HMK ‘AMISCA’, 5 
alumni, 3 dosen, dan 8 HMJ lain. 

Waktu 
Pelaksanaan 

Bulan Februari 2021 

Anggaran RAB Total : Rp. 5.230.000,00 
Anggaran dari Himpunan : Rp 5.000.000,00 

Kebutuhan SDM Panitia Dies 

• Ketua : 1 orang 

• Sekretaris : 1 orang 

• Bendahara : 1 orang 

• Publikasi : 1 orang 

• Divisi Acara : 1 orang 

• Divisi Artistik : 1 orang 

• Divisi Operasional : 1 orang 

• Divisi Humas : 1 orang 

• Divisi Konsumsi : 1 orang 

Penanggung 
Jawab 

Kepala Divisi Kekeluargaan 
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4. Ngagayem 

Deskripsi Ngagayem merupakan acara yang dilaksanakan untuk 

mempererat tali silaturahmi antar anggota HMK ‘AMISCA’ 

ITB yang berisikan kegiatan makan-makan bersama. Kegiatan 

ini diadakan dua kali dengan melakukan kerja sama dengan 

divisi BRTL. 

Landasan GBHP 
Bidang : Relasi 
Tujuan : Terjalinnya hubungan baik antar anggota HMK 
’AMISCA’ ITB 
Arahan : Memberikan wadah untuk mempererat hubungan 
persaudaraan antar anggota HMK ‘AMISCA’ ITB 
Parameter : Terlaksananya kegiatan yang mempererat 
hubungan persaudaraan antar anggota HMK ‘AMISCA’ ITB 
 
Arahan Kerja Ketua Himpunan 
1. Membentuk suasana kekeluargaan dalam setiap kegiatan 

HMK ‘AMISCA’ ITB 

2. Membuat kegiatan untuk mengapresiasi dan 

meningkatkan rasa kekeluargaan HMK ‘AMISCA’ ITB 

Tujuan Mempererat tali silaturahmi antar anggota HMK ‘AMISCA’ 
ITB dan mengapresiasi anggota HMK ‘AMISCA’ ITB setelah 
melakukan beres-beres himpunan. 

Sasaran Seluruh anggota HMK’AMISCA’ITB 

Metode 1. Makan bersama setelah selesai membereskan himpunan 
dengan membeli makanan yang dapat dimakan bersama 
(metode-1) 

2. Makan bersama setelah selesai membereskan himpunan 
dengan melakukan masak-masak bersama (metode-2)* 

*: jika keadaan memungkinkan 
 

Parameter 1. Terlaksananya acara makan bersama dengan anggota 

HMK ‘AMISCA’ ITB 

2. Acara dihadiri oleh minimal 30 anggota HMK ‘AMISCA’ ITB 

Waktu 
Pelaksanaan 

Akhir Mei 2020 – Awal Juli 2020 (Sama dengan Proker Resin 
BRTL) 

Anggaran RAB Total : Rp. 810.000,00 
Anggaran dari Himpunan : Rp 810.000,00 

Kebutuhan SDM Anggota HMK ‘AMISCA’ ITB 

Penanggung 
Jawab 

Kepala Divisi Kekeluargaan 

 

5. Jahim Day 

Deskripsi Jahim day merupakan suatu program dimana pada hari 
tertentu anggota HMK ‘AMISCA’ ITB menggunakan jaket 
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himpunan. Kegiatan ini dilakukan sekali dalam seminggu 
pada hari tertentu dan terdapat satu acara besar jahim day 
di akhir kepengurusan. 

Landasan GBHP 
Bidang : Relasi 
Tujuan : Terhalinnya hubungan baik antar anggota 
HMK’AMISCA’ITB 
Arahan : Memberikan wadah untuk mempererat hubungan 
persaudaraan antar anggota HMK ‘AMISCA’ ITB 
Parameter : Terlaksananya kegiatan yang mempererat 
hubungan persaudaraan antar anggota HMK ‘AMISCA’ ITB 
 
Arahan Kerja Ketua Himpunan 
Membuat kegiatan untuk mengapresiasi dan meningkatkan 
rasa kekeluargaan HMK ‘AMISCA’ ITB 

Tujuan Menumbuhkan rasa bangga dan rasa kepemilikan terhadap 
himpunan 

Sasaran Seluruh anggota HMK’AMISCA’ITB 

Metode 1. Anggota HMK ‘AMISCA’ ITB diarahkan untuk 
menggunakan jaket himpunan pada hari tertentu 
dengan waktu sekali dalam seminggu 

2. Mengadakan acara besar Jahim Day 
Event yang diadakan berhubungan dengan jahim day, 
contoh eventnya yaitu lomba foto kreatif menggunakan 
jahim AMISCA, pemenang akan diapresiasi melalui 
pemberian hadiah 

Parameter 1. Terlaksananya Jahim Day dengan anggota HMK 
‘AMISCA’ ITB memakai jahim sebanyak 65 orang 

2. Terlaksananya acara besar Jahim Day 

Waktu 
Pelaksanaan 

1. Jahim Day dilaksanakan selama masa kepengurusan 
Badan Pengurus HMK ‘AMISCA’ ITB 2020/2021  

2. Event Chemist dilaksanakan pada akhir masa 
kepengurusan Badan Pengurus HMK ‘AMISCA’ ITB 
2020/2021 

Anggaran RAB Total : Rp. 50.000,00 
Anggaran dari Himpunan : Rp 50.000,00 

Kebutuhan SDM Seluruh anggota HMK’AMISCA’ITB 

Penaggung Jawab Kepala Divisi Kekeluargaan 

 

 

 

  

Prisma SA
ini ale tiap minggu bakal ngabsen gt? kalo iya semangatttttt
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DIVISI PENGEMBANGAN MINAT DAN BAKAT 
Aditya Alfitrasyah Achmad – S’17 

Deskripsi Kerja 
Divisi Minat dan Bakat adalah divisi yang mewadahi setiap anggota HMK ‘AMISCA’   ITB 

dalam menyalurkan minat dan bakatnya dalam bidang olahraga dan juga seni. Kegiatan yang 
diadakan dapat berperan dalam meningkatkan kesehatan melalui olahraga dan mengembangkan 
kreatifitas dalam seni 

 

Fungsi Kerja 
1. PORSELEN 

Deskripsi Melakukan pendataan minat dan bakat Anggota HMK ‘AMISCA’ 
ITB dalam bidang olahraga dan juga seni. Mewadahi serta  
memfasilitasi setiap Anggota HMK ‘AMISCA’ ITB dalam 
menyalurkan minat dan bakatnya. 

Tujuan 1. Mendapatkan data minat dan bakat Anggota HMK ‘AMISCA’ 
ITB dan digunakan sebagai acuan dalam pembentukan 
komunitas setiap cabang olahraga dan seni yang diminati 
oleh Anggota HMK ‘AMISCA’ ITB. 

2. Mempersiapkan fasilitas dan sarana dalam menyalurkan 
minat dan bakat Anggota HMK ‘AMISCA’ ITB. 

Landasan GBHP 
Bidang : Pemenuhan Kebutuhan Dasar Anggota 
Tujuan : Terpenuhinya kebutuhan aktualisasi diri anggota HMK 
‘AMISCA’ ITB 
Arahan :Memfasilitasi anggota HMK ‘AMISCA’ ITB dalam 
penyaluran minat dan bakat 
Parameter : Terlaksananya mekanisme pendataan minat dan 
bakat anggota  HMK ‘AMISCA’ ITB. 
 
Arahan Kerja Ketua Himpunan 
1. Melakukan pendataan minat dan bakat anggota HMK 

‘AMISCA’ ITB. 
2. Menyediakan fasilitas untuk menyalurkan minat dan bakat 

anggota HMK ‘AMISCA’ ITB. 

Sasaran Anggota HMK ‘AMISCA’ ITB 

Metode 1. Data minat dan bakat setiap Anggota HMK ‘AMISCA‘ ITB 
diperoleh melalui pengisian kuisioner melalui aplikasi line 
yang akan disebar kepada seluruh Anggota HMK ‘AMISCA’ 
ITB.  

2. Dilakukan pembentukan komunitas setiap cabang olahraga 
dan seni bagi Anggota HMK ‘AMISCA’ ITB. Diadakan kegiatan 
latihan bersama dan adanya kemungkinan untuk dapat 
mempersiapkan Anggota HMK ‘AMISCA’ ITB dalam ajang 
perlombaan dan acara-acara besar di HMK ‘AMISCA’ ITB. 

Prisma SA
ini teh pembentukan komunitasnya berdasarkan pendataan tahun sebelumnya atau tahun ini ya? kalo berdasarkan tahun kepengurusan kalian kenapa cabang olahraga dan seni udah di tentuin di AMISTARTOP?

Prisma SA
ohiya sama syarat jumlah yang berminat dalam suatu cabang tertentu agar bisa dijadiin komunitas tuh berapa orang ya?
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Parameter 
Keberhasilan 

Sebanyak 100% dari Anggota HMK ‘AMISCA’ ITB terdata memiliki 
minat dan bakat dalam bidang olahraga dan seni. 

Waktu 
Pelaksanaan 

Selama masa Badan Pengurusan HMK ‘AMISCA’ ITB periode 
2020/2021. 

Kebutuhan 
SDM 

1 Orang 

Anggaran - 

Penanggung 
Jawab 

Kepala Divisi Pengembangan Minat dan Bakat. 
 

 

Program Kerja 
1. AMISTARTOP 

Deskripsi Rangkaian dari beberapa macam komunitas di dalamnya, yang 
dirujuk dari data minat dan bakat Anggota HMK ‘AMISCA’ ITB. 
Kegiatan yang dilaksanakan pada AMISTARTOP adalah latihan 
bersama dalam bidang olahraga ataupun seni. AMISTARTOP 
terdiri dari beberapa komunitas olahraga dan seni, yaitu : 

a) Chem Basketball 
b) Volleymer Community 
c) Team Futsalisasi  
d) Badminton Squad 
e) AMISCA Runing Club 
f) AMICORUS 
g) AMISHOOTER 

Tujuan Menjaga kesehatan, mengembangkan kemampuan dalam 
berolahraga dan seni guna untuk dapat ikut dalam ajang 
perlombaan di kampus atau sparing dengan himpunan lain, dan 
membantu pengadaan acara serta kepanitiaan. 

Landasan GBHP 
Bidang : Pemenuhan Kebutuhan Dasar Anggota 
Tujuan : Terpenuhinya kebutuhan aktualisasi diri anggota HMK 
‘AMISCA’ ITB 
Arahan : Memfasilitasi anggota HMK ‘AMISCA’ ITB dalam 
penyaluran minat dan bakat 
Parameter : Adanya perencanaan dan pelaksanaan kegiatan 
untuk memfasilitasi minat dan bakat anggota HMK ‘AMISCA’ ITB  
 
Arahan Kerja Ketua Himpunan 
Menyediakan fasilitas untuk menyalurkan minat dan bakat 
anggota HMK ‘AMISCA’ ITB. 

Sasaran Anggota HMK ‘AMISCA’ ITB 
Metode Diadakan kegiatan latihan bersama per-komunitas dari setiap 

cabang olahraga dan seni yang diadakan setiap 1 minggu sekali 
secara rolling, mempersiapkan anggota dan setiap komunitas 
dalam ajang perlombaan dan acara-acara besar di HMK ‘AMISCA’ 
ITB dan di kampus. 

Diandra Annisa
AMISTARTOP ini kenapa ga dijadiin fungker? kan waktu pelaksanaannya selama satu tahun kepengurusan dan kurang bisa dikontrol karena harus disesuaikan dengan minat massa

Prisma SA
Misal hasil pendataan minat dan bakat banyak yang milih memasak (pokoknya yang gaada di list), bakal ada kemungkinan list ini berubah gak? hehe
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Parameter 
Keberhasilan 

1. Terlaksananya setiap kegiatan AMISTARTOP per-komunitas 
dari setiap cabang olahraga dan seni dalam 2 minggu sekali. 

2. Ikut sertanya komunitas setiap cabang olahraga dalam ajang 
perlombaan di kampus. 

3. Terbentuknya team paduan suara (AMICORUS) untuk setiap 
acara HMK ‘AMISCA’ ITB dan menampilkan pertujukan 
minimal 2 kali. 

4. Terbentuknya team dokumentasi (AMISHOOTER) setiap acara 
HMK ‘AMISCA’ ITB dan anggota ikut serta dalam kepanitiaan 
(PUBDOK)  acara HMK ‘AMISCA’ ITB minimal 2 kali. 

 
 
Waktu 
Pelaksanaan 

Selama masa Badan Pengurusan HMK ‘AMISCA’ ITB periode 
2020/2021. 
AMICORUS dan AMISHOOTER : 
1. Acara Syukuran Wisuda 
2. Acara OKTAN ITB 
3. Acara Dies HMK ‘AMISCA’ ITB 
4. Acara MPAB HMK ‘AMISCA’ ITB 

Kebutuhan SDM Masing-masing 1 Orang penanggung jawab / Koordinator setiap 
komunitas AMISTRATOP. 

Anggaran RAB Total : Rp2.700.000,00 
Anggaran dari Himpunan : Rp 1.650.000,00 

Penanggung 
Jawab 

Kepala Divisi Pengembangan Minat dan Bakat. 
 

 

2. AMISCA FC (AMISCA Friendly Cup) 

Deskripsi Acara perlombaan antar angkatan pada setiap cabang olahraga. 

Tujuan Mengembangkan solidaritas dan kerja sama team, membangun 
kekeluargaan dan persaudaraan antar angkatan menjadi lebih 
baik, dan mengembangkan jiwa sportifitas dalam bertanding. 

Landasan GBHP 
Bidang : Pemenuhan Kebutuhan Dasar Anggota 
Tujuan : Terpenuhinya kebutuhan aktualisasi diri anggota HMK 
‘AMISCA’ ITB 
Arahan : Memfasilitasi anggota HMK ‘AMISCA’ ITB dalam 
penyaluran minat dan bakat 
Parameter : Adanya perencanaan dan pelaksanaan kegiatan 
untuk memfasilitasi minat dan bakat anggota HMK ‘AMISCA’ ITB  
 
Arahan Kerja Ketua Himpunan 
Menyediakan fasilitas untuk menyalurkan minat dan bakat 
anggota HMK ‘AMISCA’ ITB. 

Sasaran Anggota HMK ‘AMISCA’ ITB 
Metode Pembentukan panitia AMISCA FC, menyusun rangkaian acara 

perlombaan dan waktu pelaksanaan setiap cabang olahraga, dan 
memberikan apresiasi kepada pemenang lomba AMISCA FC. 

Parameter 
Keberhasilan 

1. Terlaksananya AMISCA FC pada waktu yang ditentukan. 

Prisma SA
jangan lupa pemilihan ketua2 acara (ini sifatnya universal ya) agak dipercepat supaya panitia gak kewalahan persiapannya dan biar acara nya berjalan lebih optimal. semangat ya!:))

Bayu Nugraha
amishooter ini berarti akan mengisi posisi dokumentasi disetiap agenda kepanitiaan yaa berarti?kenapa tidak semua agenda kepanitiaan langsung disikat sama tim dokum aja?wkwkwk maksudnya jadi dari awal udah langsung rekrut orang2 ahli dalam ranah pendokumentasian sehingga bisa memenuhi kebutuhan dokumentasi disetiap agenda himpunan mungkin(?)
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2. Terlaksananya AMISCA FC yang dihadiri 50% dari total anggota 
HMK ‘AMISCA’ ITB. 

Waktu 
Pelaksanaan 

Febuari 2021 

Kebutuhan SDM 1 Orang Ketua Panitia AMISCA FC. 
1 Orang Bendahara Panitia AMISCA FC. 
1 Orang Logistik AMISCA FC. 
2 Orang Konsumsi dan Transport 
1 Orang Publikasi AMISCA FC. 
Masing-masing 1 Orang penanggung jawab / Koordinator setiap 
komunitas cabang olahraga.  

Anggaran RAB Total : Rp1.840.000,00 
Anggaran dari Himpunan : Rp 1.840.000,00 

Penanggung 
Jawab 

1. Ketua AMISCA FC 
2. Kepala Divisi Minat dan Bakat. 

 

 

  

Diandra Annisa
Yang ini apakah tidak memberatkan? kuorum buat musang aja susah. Terus 50% anggota ini hadir di setiap kegiatan AMISCA FC?
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DIVISI AKADEMIK DAN BEASISWA 
Santi Anisa – Sb’17 

Deskripsi Kerja 
Divisi Akademik dan Beasiswa merupakan divisi yang bertugas menyampaikan 

informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan akademik dan beasiswa, serta 

memfasilitasi anggota HMK ‘AMISCA’ITB dalam menangani masalah akademik dan finansial.. 

Fungsi Kerja 
1. Melakukan inisiasi, menyediakan fasilitas, dan menyebarkan informasi beasiswa  

kepada Anggota HMK ‘AMISCA’ ITB  dalam rangka membantu meringankan masalah 

akademik dan finansial 

Deskripsi 1. Divisi Akademik menyediakan fasilitas dan melakukan inisiasi 
untuk membantu massa yang mengalami permasalahan 
akademik. Fasilitas yang disediakan berupa tutorial umum 
untuk setiap angkatan dan pembentukan kelompok belajar 
bagi mahasiswa yang mengambil mata kuliah mengulang. 

2. Upaya yang dilakukan untuk menangani permasalahan 
finansial anggota adalah dengan memberikan informasi 
beasiswa dari pusat ataupun prodi.  

Tujuan 1. Menyediakan fasilitas penunjang akademik untuk anggota 
HMK ‘AMISCA’ ITB 

2. Melakukan penyampaian informasi terkait akademik dan 
beasiswa 

3. Mendata finansial anggota HMK ‘AMISCA’ ITB 

Landasan GBHP 
Bidang: Pemenuhan Kebutuhan Dasar Anggota 
Tujuan: Terpenuhinya kebutuhan aktualisasi diri anggota HMK 
‘AMISCA’ ITB 
Arahan: Memenuhi kebutuhan akademik anggota HMK 
‘AMISCA’ ITB 
Parameter: 
1. Terlaksananya wadah untuk memenuhi kebutuhan 

akademik anggota HMK ‘AMISCA’ ITB 
2. Terlaksananya mekanisme pendataan kebutuhan akademik 

anggota HMK ‘AMISCA’ ITB yang membutuhkan bantuan 
pemenuhan kebutuhan akademik secara berkelanjutan 

3. Terlaksananya mekanisme pelayanan kasus akademik 
anggota HMK ‘AMISCA’ ITB.  

 
Arahan Kerja Ketua Himpunan 

1. Memenuhi kebutuhan akademik anggota HMK ‘AMISCA’ ITB. 

Sasaran Anggota HMK ‘AMISCA’ ITB 

Metode 1. Mendata anggota HMK ‘AMISCA’ ITB yang memiliki kasus 
akademik berupa mengulang mata kuliah wajib kimia atau 
TPB. Mahasiswa akan dikelompokkan dan diberikan fasilitas 

Prisma SA
ini aku ngajak brainstorming aja. terkait kasus akademik tuh apakah hanya mengulang? terus gimana kalo kasus nya kayak ada temen2 yang 'menghilang', mau cuti, dsb ini di advokasi juga gak ya?
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berupa tutorial kelompok dengan jumlah pertemuan yang 
telah ditentukan. Perkembangan anggota dipantau dengan 
adanya progress report yang dibuat oleh penutor berisi poin-
poin materi yang dibahas dan evaluasi selama tutorial. 

2. Memberikan informasi kegiatan perkuliahan berupa tugas, 
tutorial, dan ujian setiap periode satu minggu 

3. Meneruskan informasi beasiswa, pertukaran pelajar, 
penangguhan UKT, kerja praktek, ataupun magang dari akun 
resmi KESMA ITB dan/atau LK ITB ke grup tiga Angkatan 
dan/atau akun resmi HMK ‘AMISCA’ ITB 

Parameter 
Keberhasilan 

1. Sebanyak 100% kasus akademik berupa mahasiswa mata 
kuliah mengulang terdata. 

2. Sebanyak 70% dari kasus akademik yang terdata terbantu 
berdasarkan kuesioner yang disebarkan.  

3. Sebanyak 80 % informasi beasiswa dari KESMA ITB 
tersampaikan kepada anggota HMK ‘AMISCA’ ITB.  

4. Terdatanya 100% anggota HMK ‘AMISCA’ ITB yang 
membutuhkan beasiswa. 

Waktu 
Pelaksanaan 

Selama kepengurusan Badan Pengurus HMK ‘AMISCA’ ITB 
2020/2021 

Kebutuhan 
SDM 

1 orang mendata kasus akademik dan memantau keberjalanan 
tutorial 
1 orang mendata tugas, tutorial, dan ujian untuk pembuatan 
kalender akademik 
1 orang mendata informasi beasiswa 

Anggaran - 
Penanggung 
Jawab 

Kepala Divisi Akademik dan Beasiswa 

 

Program Kerja 
1. Keratin (Kegiatan Tutorial Rutin) 

Deskripsi Tutorial mata kuliah kimia wajib bagi anggota HMK ‘AMISCA’ ITB 
dengan penutor berupa anggota atau alumni HMK ‘AMISCA’ ITB 
yang menguasai mata kuliah tersebut. 

Tujuan Membantu meringankan beban akademik anggota HMK 
‘AMISCA’ ITB dengan memberikan tutorial umum dan tutorial 
tambahan (tutorial kelompok) bagi mahasiswa dengan kasus 
mata kuliah mengulang. 

Landasan GBHP 
Bidang: Pemenuhan Kebutuhan Dasar Anggota 
Tujuan: Terpenuhinya kebutuhan aktualisasi diri anggota HMK 
‘AMISCA’ ITB 
Arahan: Memenuhi kebutuhan akademik anggota HMK 
‘AMISCA’ ITB 
 
 

Bayu Nugraha
pakah ini presentasenya mempertimbangkan dengan kondisi sekarang makannya keluar nominal sebesar 70%?atau ada pertimbangan lain?

Prisma SA
KP sama magang tuh sebenernya dari keprof apa akademik nih guys? biar gak bingung juga regulasinya hehe

Prisma SA
ini mata kuliah wajib kimia aja kan? biar gak bingung regulasinya juga soalnya.

Bayu Nugraha
kalo ini kenapa ngga gaskeun 100% aja san?sama kaya parameter keberhasilan 1 sama 4 gitu (?) soalnya kan latarbelakangnya juga sama gitu ya awalnya dilaksanakan  pendataan, bedanya untuk parameter keberhasilan yang ketiga ini harus diforward. menurutku forward info beasiswa dari kesma itu cukup sederhana. atau ada pertimbangan lain?makasih hehe



106 
 

Parameter: 
1. Terlaksananya wadah untuk memenuhi kebutuhan 

akademik anggota HMK ‘AMISCA’ ITB 
2. Terlaksananya mekanisme pelayanan kasus akademik 

anggota HMK ‘AMISCA’ ITB 
 
Arahan Kerja Ketua Himpunan 
Memenuhi kebutuhan akademik anggota HMK ‘AMISCA’ ITB. 

Sasaran Anggota HMK ‘AMISCA’ ITB 

Metode 1. Menentukan jadwal tutorial dengan penutor yang bersedia. 
Tutorial berupa review materi dan/atau pembahasan soal. 

2. Menentukan anggota HMK ‘AMISCA’ ITB yang bersedia 
menjadi penutor kelompok. 

3. Membentuk kelompok dan mengadakan tutorial kelompok 
bagi mahasiswa mengulang dengan jumlah pertemuan yang 
telah ditentukan. Waktu pelaksanaan tutorial disepakati 
antara penutor dengan anggota kelompok. 

4. Penutor kelompok membuat progress report berupa poin-
poin materi yang disampaikan beserta kendala untuk 
memantau perkembangan akademik anggota. 

Parameter 
Keberhasilan 

1. Terlaksananya tutorial akademik untuk massa secara umum 
minimal 25 kali selama satu periode kepengurusan HMK 
‘AMISCA’ ITB 2020/2021. 

2. Terlaksananya tutorial kelompok minimal 3 kali untuk satu 
kelompok tiap satu mata kuliah kimia wajib selama masa 
kepengurusan. 

3. Satu kelompok berisi sekitar 10 orang anggota. 

Waktu 
Pelaksanaan 

Selama kepengurusan Badan Pengurus HMK ‘AMISCA’ ITB 
2020/2021 

Kebutuhan 
SDM 

1 orang menyusun jadwal 
1 orang menghubungi penutor umum 
1 orang membagi kelompok dan menghubungi penutor 
kelompok 
1 orang memeriksa progress report 

Anggaran RAB Total : Rp3.005.000,00 
Anggaran dari Himpunan : Rp3.005.000,00 

Penanggung 
Jawab 

Kepala Divisi Akademik dan Beasiswa 

 

2. bit.ly/105belajar 

Deskripsi Merupakan tautan yang berisi bank soal ujian mata kuliah wajib 
Kimia ITB dan mata kuliah yang diambil oleh mayoritas anggota 
HMK ‘AMISCA’ ITB beserta kunci jawabannya. 

Tujuan Memfasilitasi kebutuhan akademik anggota HMK ‘AMISCA’ ITB. 

Landasan GBHP 
Bidang: Pemenuhan Kebutuhan Dasar Anggota 

Bayu Nugraha
Demiapapun ini metodenya keren banget wkwkwk makasih banyak udah sangat peduli dengan massa sampai dibuatkan metode sebegininya. Mau izin ajak diskusi sih san, kan kemarin tu kita sempet ngobrol terkait ketersediaan orang mengisi tutorial yaa san, dan juga ingin mencari wajah baru gitu yaa. kan dengan tutorial seperti ini metodenya dari santi apa udah mempertimbangkan dari sisi penutornya?mengingat kalo jenis tutorial seperti ini kayanya beban untuk penutornya juga relatif lebih besar yaa. atau mungkin kita solusikan di bagian metode mencari penutor yang tepat?kaya mungkin contohnya minta tolong sama massa amisca yang memang jadwal akademiknya diperiode ini cukup luang(?)



107 
 

Tujuan: Terpenuhinya kebutuhan aktualisasi diri anggota HMK 
‘AMISCA’ ITB 
Arahan: Memenuhi kebutuhan akademik anggota HMK 
‘AMISCA’ ITB 
Parameter : Terlaksananya wadah untuk memenuhi kebutuhan 
akademik anggota HMK ‘AMISCA’ ITB 
 
Arahan Kerja Ketua Himpunan 
Memenuhi kebutuhan akademik anggota HMK ‘AMISCA’ ITB. 

Sasaran Anggota HMK ‘AMISCA’ ITB 

Metode Soal-soal dan informasi terbaru diunggah ke drive 105belajar. PJ 
105belajar meminta bantuan kepada anggota HMK ‘AMISCA’ ITB 
yang menguasai suatu mata kuliah untuk membuat solusi dari 
soal ujian. 

Parameter 
Keberhasilan 

1. Tersedia kunci jawaban soal ujian mata kuliah kimia wajib 
dalam 2 tahun ajaran akademik terakhir yang terdapat pada 
drive 105belajar di akhir kepengurusan. 

2. Tersedia topik penelitian dari minimal 25 dosen Kimia ITB 
yang membuka bimbingan 

3. Tersedia judul penelitian tugas akhir dari minimal 50% 
anggota HMK ‘AMISCA’ ITB yang sudah mengambil tugas 
akhir sebagai referensi mahasiswa yang hendak mengambil 
TA 

Waktu 
Pelaksanaan 

Selama kepengurusan Badan Pengurus HMK ‘AMISCA’ ITB 
2020/2021 

Kebutuhan 
SDM 

7 orang 
Kimia Analitik : 1 orang 
Kimia Anorganik : 1 orang 
Kimia Fisik : 1 orang 
Kimia Organik : 1 orang 
Biokimia : 1 orang 
Topik dosen dan judul penelitian : 2 orang 

Anggaran - 

Penanggung 
Jawab 

Kepala Divisi Akademik dan Beasiswa 

 

3. Cardanol (Career-Days Onlline) 

Deskripsi Cardanol merupakan kegiatan sharing mengenai karir atau 
pendidikan alumni Kimia ITB maksimal 3 tahun setelah lulus. 
Pengalaman dapat berupa mendapat pekerjaan atau 
melanjutkan pendidikan di bidang kimia ataupun di luar kimia.   

Tujuan 1. Memberikan motivasi dan gambaran kepada anggota HMK 
‘AMISCA’ ITB mengenai kehidupan setelah S1 dari segi 
akademik maupun non akademik. 

2. Memberikan informasi beasiswa studi pascasarjana kepada 
anggota HMK ‘AMISCA’ ITB. 

 

Prisma SA
kieu akuteh bingung ranah akademik sama keprof tuh bedanya gmn. biasanya kalo diliat dr tahun2 sebelumnya virtual talk gini tuh cuman buat kakak2 yang melanjutkan pendidikan pascasarjana aja, karena kalo ngomongin prospek kerja tuh lebih ke keprof sepemahamanku.
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Landasan GBHP 
Bidang: Pemenuhan Kebutuhan Dasar Anggota 
Tujuan: Terpenuhinya kebutuhan aktualisasi diri anggota HMK 
‘AMISCA’ ITB 
Arahan: Memenuhi kebutuhan akademik anggota HMK 
‘AMISCA’ ITB 
Parameter: Terlaksananya wadah untuk memenuhi kebutuhan 
akademik anggota HMK ‘AMISCA’ ITB 
 
Arahan Kerja Ketua Himpunan 
Memenuhi kebutuhan akademik anggota HMK ‘AMISCA’ ITB. 

Sasaran Anggota HMK ‘AMISCA’ ITB 
Metode Anggota HMK ‘AMISCA’ ITB yang ingin mengikuti Cardanol 

bergabung dalam suatu grup di platform tertentu. Diskusi akan 
diarahkan oleh moderator dan pemateri diberikan poin-poin 
yang harus dibahas sebelum Cardanol dilaksanakan. Terdapat 
sesi tanya jawab antara pemateri dengan peserta Cardanol. 

Parameter 
Keberhasilan 

1. Terlaksananya Cardanol sebanyak 3 kali selama masa 
kepengurusan 

2. Terdapat notulensi untuk setiap pelaksanaan Cardanol 
3. Cardanol diikuti oleh minimal 50 orang 

Waktu 
Pelaksanaan 

September 2020, November 2020, dan Februari 2021 

Kebutuhan 
SDM 

1 orang moderator 
1 orang notulis 

Anggaran RAB Total : Rp12.000,00 
Anggaran dari Himpunan : Rp12.000,00 

Penanggung 
Jawab 

Kepala Divisi Akademik dan Beasiswa 

 

 

 

  

Prisma SA
kalo gasalah yg bener nya teh 'notula' tapi coba cek lagi bisi aku yg salah. maaf sunda mode on euy hehe
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DIVISI BINA RUMAH TANGGA DAN LOGISTIK 
Diwan Muhammad – Pd’17 

Divisi BRTL (Bina Rumah Tangga dan Logistik) merupakan divisi yang bertugas 

menjaga kenyamanan himpunan dan menjamin terpenuhinya kebutuhan barang anggota 

HMK’AMISCA’ITB di himpunan.  Adanya kenyamanan dan terpenuhinya kebutuhan barang di 

himpunan diharapkan dapat berfungsi sebagai fasilitas penunjang kegiatan anggota 

HMK’AMISCA’ITB. 

 

Deskripsi Kerja 
Divisi yang bertanggung jawab atas kekayaan non-finansial HMK ‘AMISCA’ ITB dan 

bertugas melakukan pengadaan sesuai kebutuhan massa HMK’AMISCA’ ITB. 
 

Fungsi Kerja 
1. INDIUM (Inventarisasi dan Pengadaan Barang Himpunan) 

Deskripsi Melakukan pendataan dan pemeriksaan barang-barang yang 
sudah dimiliki oleh HMK ‘AMISCA’ ITB, serta melakukan 
pengadaan barang yang dibutuhkan anggota HMK 
‘AMISCA’ITB. 

Landasan GBHP 
Bidang : Kelengkapan Organisasi 
Tujuan : Terwujudnya pengelolaan kekayaan 
HMK’AMISCA’ITB yang mandiri, transparan, dan dapat 
dipertanggungjawabkan 
Arahan : Mengelola sistem inventarisasi HMK’AMISCA’ITB 
secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan 
Parameter : 
1. Adanya inventarisasi fasilitas fisik HMK’AMISCA’ITB  
2. Adanya pengadaan fasilitas fisik yang dibutuhkan untuk 

menunjang kegiatan HMK’AMISCA’ITB 
3. Adanya laporan pengelolaan fasilitas fisik 

HMK’AMISCA’ITB yang transparan secara berkala 
 
Arahan Kerja Ketua Himpunan 
Melakukan pengadaan sesuai kebutuhan massa 

HMK’AMISCA’ ITB 

Tujuan Pemenuhan kebutuhan barang-barang anggota 
HMK’AMISCA’ITB  dan Mempermudah penelusuran barang-
barang HMK’AMISCA’ITB. 

Sasaran Anggota HMK’AMISCA’ITB 

Metode 1. Pendataan barang-barang di Sekretariat 
HMK’AMISCA’ITB dan        gudang dilakukan saat awal dan 
akhir kepengurusan.  

2. Pembuatan SOP peminjaman barang. 

Prisma SA
ini aku penasaran aja ya, klasifikasi barangnya tuh kayak gimana? apakah barang-barang perintilan kayak pensil, pulpen, penghapus pensil gtgt jg di data? terus berarti data inventaris tuh berdasarkan keberadaan barang di awal kepengurusan kan? kalo di akhir kepengurusan barangnya ilang kudu diganti?

Prisma SA
ohiya sama saran aja, kayaknya akan lebih baik kalo nnti di akhir kepengurusan data inventaris nya di tampilin di lpj, kayak di awal barang nya ada apa aja. terus di akhir barang yang berkurang apa, digantiin gak, yang nambah apa. biar kepengurusan selanjutnya ngebandingin data nya pake yang kalian gt ehe
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3. .Pengadaan barang-barang kebutuhan anggota 
HMK’AMISCA’ITB secara bertahap.  

Parameter 1. Terdapat dokumen laporan inventarisasi barang-barang 
HMK’AMISCA’ITB yang telah diperbaharui. 

2. Terlaksananya pengadaan barang kebutuhan sebagai 
penunjang kegiatan anggota HMK’AMISCA’ITB. 

Waktu 
Pelaksanaan 

Selama masa kepengurusan Badan Pengurus HMK ‘AMISCA’ 
ITB 2020/2021 

Anggaran RAB Total : Rp. 3.260.000,00 
Anggaran dari Himpunan : Rp. 3.260.000,00 

Kebutuhan SDM 4 orang 

Penaggung 
Jawab 

Kepala Divisi BRTL 

 

SOP Jasa Cetak AMISCA 

1. Printer yang digunakan adalah Brother DCP-T510W, driver dapat dipasang di 

laptop sendiri. 

2. Kertas dapat diambil di tempat yang tersedia, massa diharap tidak boros kertas 

3. Setelah mencetak, pembayaran langsung dilakukan dengan menyimpan uang 

pada kotak yang telah disediakan 

4. Printer wajib dimatikan jika selesai digunakan 

5. Untuk keperluan himpunan, biaya cetak gratis 

SOP Peminjaman Barang 

1. Buka tautan bit.ly/InventarisAMISCA 

2. Lihat ketersediaan inventaris di lembar Inventarisasi 

3. Isi data peminjaman yang lengkap pada lembar logbook peminjaman 

4. Hubungi kadiv atau staf BRTL 

5. Pengembalian barang maksimal 3 hari dari tanggal pengembalian yang ditulis 

pada logbook peminjaman. 

6. Bagi yang tidak mengikuti SOP atau tidak mengembalikan barang akan dikenai 

sanksi  berupa pembayaran sebesar setengah harga dari barang yang dipinjam. 

SOP Penyewaan Barang  

1. Buka tautan bit.ly/InventarisAMISCA 

2. Lihat ketersediaan inventaris di lembar Inventarisasi 

3. Isi data penyewaan yang lengkap pada lembar logbook penyewaan barang  

4. Hubungi kadiv atau staf BRTL 

5. Lakukan pembayaran sesuai harga penyewaan barang 

6. Pengembalian barang maksimal 1 hari dari tanggal pengembalian yang ditulis 

pada    logbook penyewaan barang 

7. Bagi yang tidak mengikuti SOP atau tidak mengembalikan barang akan dikenai 

sanksi  berupa pembayaran sebesar harga dari barang yang dipinjam 

 

Bayu Nugraha
punten wan, ini begimana yak maksudnya?wkwkk gagal paham di bagian diperbaharuinya, konteks diperbaharuinya ini tuh apakah barang2nya atau laporan pengelolaan fasilitas fisik yang akan selalu diperbaharui berkala?

Diandra Annisa
Kalo barang2 himpunan kan kadang massa asal ngambil aja entah itu dibalikin lagi atau ngga. Pengontrolannya gimana?

Diandra Sekar Annisa
btw ini maksudnya bisa jadi gatau siapa gitu yg ngambil tau2 ilang aja
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Program Kerja 
1. pKa (Piket Sekre AMISCA) 

Deskripsi Melakukan kegiatan pembersihan bagian dalam dan luar dari 
sekretariat HMK’AMISCA’ITB. Kegiatan pembersihan tersebut 
berupa piket terjadwal harian bagi setiap departemen dan 
juga piket akbar untuk seluruh anggota HMK’AMISCA’ITB.  

Landasan GBHP 
Bidang : Kelengkapan Organisasi 
Tujuan : Terwujudnya pengelolaan kekayaan HMK ’AMISCA’ 
ITB yang mandiri, transparan, dan dapat 
dipertanggungjawabkan 
Arahan : Mengelola sistem inventarisasi HMK’AMISCA’ITB 
secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan 
Parameter : Adanya pemeliharaan fasilitas fisik 
HMK’AMISCA’ITB 
 
Arahan Kerja Ketua Himpunan 
Melakukan pengontrolan terhadap kekayaan non-finansial 

HMK ‘AMISCA’ ITB 

Tujuan Menciptakan kondisi kesekretariatan HMK’AMISCA’ITB yang 
bersih dan nyaman bagi anggotanya dalam berkegiatan. 

Sasaran Anggota HMK’AMISCA’ITB 
Metode 1. Membersihkan bagian dalam dan luar secretariat 

HMK’AMISCA’ITB secara rutin setiap hari untuk setiap 

departemen dan piket akbar untuk seluruh seluruh 

anggota HMK’AMISCA’ITB. 

2. Pemberian apresiasi bulanan berupa pemberian makanan 

kepada divisi dengan jumlah piket paling tinggi. 

 
Parameter 1. Terlaksananya piket harian minimal sebanyak 60 kali 

2. Terlaksananya piket akbar minimal 2 kali 
3. Terlaksananya pemberian apresiasi bulanan kepada divisi 

dengan jumlah piket paling tinggi. 

Waktu 
Pelaksanaan 

Selama masa kepengurusan Badan Pengurus HMK ‘AMISCA’ 
ITB 2020/2021 

Anggaran RAB Total : Rp. 890.000,00 
Anggaran dari Himpunan : Rp. 890.000,00 

Kebutuhan SDM 1. Piket Harian BKH minimal 50% dari jumlah anggota tiap 
departemen. 

2. Piket akbar minimal 30 orang anggota HMK’AMISCA’ITB. 

Penaggung 
Jawab 

Kepala Divisi BRTL 

Prisma SA
Aku gak tau harus nulis terkait ini dimana, tapi ini sbg aspirasi aja. Aku rasa terkadang banyak massa amisca yang kurang aware sm kebersihan di himpunan. mungkin ada peranan dari divisi BRT buat ngasih propaganda yang ngingetin banyak hal yg massa sendiri banyak yg abai akan hal itu. kayak masalah nyimpen barang, buang sampah, nyimpen sepatu dll.

Diandra Annisa
Kalo jumlah minimal ini tidak terpenuhi apakah berarti kegiatan tidak dapat dilakukan?
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2. Resin (Renovasi Himpunan) 

Deskripsi Resin merupakan kegiatan merenovasi dan memperbaiki 
kesekretariatan HMK’AMISCA’ITB untuk meningkatkan 
kenyamanan anggota HMK’AMISCA’ITB dalam berkegiatan di 
himpunan. 

Landasan GBHP 
Bidang : Kelengkapan Organisasi 
Tujuan : Terwujudnya pengelolaan kekayaan HMK’AMISCA’ITB 
yang mandiri, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan 
Arahan : Mengelola sistem inventarisasi HMK’AMISCA’ITB 
secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan 
Parameter :  
1. Adanya pengadaan fasilitas fisik yang dibutuhkan untuk 

menunjang kegiatan HMK’AMISCA’ITB 
2. Adanya pemeliharaan fasilitas fisik HMK’AMISCA’ITB 
 
Arahan Kerja Ketua Himpunan 
Melakukan pengontrolan terhadap kekayaan non-finansial 

HMK ‘AMISCA’ ITB 

Tujuan Menyediakan sarana yang memadai untuk menunjang 
kegiatan anggota HMK’AMISCA’ITB di himpunan. 

Sasaran Anggota HMK’AMISCA’ITB 

Metode Penjadwalan dan persiapan renovasi dan perbaikan 
kebocoran atap sekretariat bagian depan dan belakang, 
pembuatan spot lost and found, penambahan karpet puzzle di 
tempat tutor. Eksekusi renovasi dan perbaikan 

Parameter Terlaksananya renovasi dan perbaikan sekretariat 
HMK’AMISCA’ITB minimal dua kali selama masa kepengurusan 

Waktu 
Pelaksanaan 

Awal Juni 2020 – Akhir Juli 2020 

Anggaran RAB Total : Rp. 2.870.000,00 
Anggaran dari Himpunan : Rp. 2.870.000,00 

Kebutuhan SDM 4 orang (sebagai penanggung jawab), 1 orang sebagai 
penanggung jawab utama, 1 orang sebagai penanggung jawab 
perbaikan kebocoran atap sekretariat, 1 orang penanggung 
jawab pembuatan spot lost and found, 1 orang penanggung 
jawab penambahan karpet puzzle 

Penaggung 
Jawab 

Kepala Divisi BRTL 

 

  

Bayu Nugraha
kita coba tinjau ulang yaa terhadap metode dan parameter keberhasilan yang udah dibuat di bagian internal. Di metode sendiri renovasi&perbaikan tu tercantum jelas bentuknya yaitu kebocoran atap sekre,bikin spot lost&found,penambahan karpet yang akan dieksekusi. Nah karena sudah jelas apa yang mau dikerjakan yaa ketiga hal itu kenapa di parameter agak kurang nyambung bahasanya menurutku?apakah maksudnya disitu terlaksana minimal 2 dari 3 hal yang udah dicantumkan di metode atau seperti apa?nah sama mau menanggapi sih hehe kalo emang udah kebayang mau renovasi apa dengan ditulis seperti itu di metode, gaskeun saja dilaksanakan semua gitu. kecuali kalo misal di metode itu isinya hanya "eksekusi renovasi&perbaikan himpunan" yang lebih umum baru bisa nyambung sama parameter yang udah dibuat disini

Prisma SA
ini kayaknya lebih ke pengadaan barang gasih (?)

Prisma SA
aspirasi: kalo bisa spot nya segede rumah ya wkwk, soalnya tahun lalu juga ada tapi tidak diberdayakan krn mungkin sama massa kurang keliatan
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DEPARTEMEN MEDIA, KOMUNIKASI, DAN INFORMASI  
Hanna Ariana – Pt’17 

Deskripsi Kerja 

HMK ‘AMISCA’ ITB merupakan lembaga yang berperan dalam mendukung dan 

memfasilitasi kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang dilakukan oleh seluruh massa HMK 

‘AMISCA’ ITB. Kegiatan-kegiatan yang berlangsung di HMK ‘AMISCA’ ITB perlu penyebaran 

informasi yang baik agar informasi dapat tersampaikan secara menyeluruh. Untuk mencapai 

penyebaran informasi yang efektif dan efisien, dibutuhkan suatu badan yang memiliki fungsi 

utama untuk menjadi pusat data dan informasi yang dinamakan Medkominfo (Media, 

Komunikasi, dan Informasi). 

 

Fungsi Kerja 

1. Pengelolaan konten dan aliran informasi 

Deskripsi  Fungsi kerja ini mengatur konten publikasi yang berasal dari 

kegiatan dan kepanitiaan dalam HMK ‘AMISCA’ ITB melalui 

media milik HMK ‘AMISCA’ ITB yang dilakukan dari segi grafis 

dan kalimat atau teks terkait publikasi sebelum konten 

dipublikasikan melalui media milik HMK ‘AMISCA’ ITB, dan 

mengelola aliran informasi dengan mengatur jadwal publikasi 

yang dilakukan melalui media milik HMK ‘AMISCA’ ITB baik 

dari dalam maupun luar HMK ‘AMISCA’ ITB. 

Landasan GBHP  

Bidang: Kelengkapan Organisasi  

Tujuan: Tercapainya informasi kepada anggota HMK ‘AMISCA’ 

ITB dan pihak luar yang efektif dan dapat 

dipertanggungjawabkan 

Arahan : Membuat sistem informasi bagi seluruh anggota 

HMK ‘AMISCA’ ITB dan pihak luar yang efektif dan dapat 

dipertanggungjawabkan 

Parameter: 

1. Terlaksananya Prosedur Operasional Standar sistem 

informasi HMK ‘AMISCA’ ITB yang efektif dan dapat 

dipertanggungjawabkan 

2. Terlaksananya sistem penyampaian informasi dari internal 

maupun eksternal ke massa HMK ‘AMISCA’ ITB yang 

sistematis dan menyeluruh  

 

Arahan Ketua Himpunan 
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1. Membuat dan mengontrol alur penyampaian informasi 

yang teratur  

2. Melakukan pengemasan konten informasi yang menarik 

untuk anggota HMK’AMISCA’ ITB dan massa umum. 

3. Mengelola media milik HMK ‘AMISCA’ ITB dan memastikan 

informasi tersampaikan ke seluruh anggota HMK ‘AMISCA’ 

ITB. 

Tujuan 1. Mengatur jadwal publikasi yang dilakukan melalui media 

HMK ‘AMISCA’ ITB untuk menghindari adanya publikasi 

pada waktu yang bersamaan.  

2. Menyeragamkan desain publikasi yang dilakukan melalui 

media HMK ‘AMISCA’ ITB dengan membuat POS terkait 

poster publikasi.  

Sasaran Seluruh anggota HMK ‘AMISCA’ ITB 

Metode 1. Membuat template yang akan digunakan sebagai panduan 

grafis terkait konten publikasi berupa poster untuk 

kegiatan non-kepanitiaan HMK ‘AMISCA’ ITB 

2. Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait 

publikasi kegiatan HMK ‘AMISCA’ ITB 

3. Membuat jadwal publikasi dan membatasi rentang 

pengisian satu publikasi ke publikasi lain 90 menit hingga 

120 menit 

4. Melakukan asistensi konten dengan cara mengecek dan 

menyeragamkan format setiap poster dari kegiatan yang 

akan dipublikasikan maksimal J-1 dari jadwal publikasi 

Parameter 1. Seluruh publikasi yang berasal dari non-kepanitiaan HMK 

‘AMISCA’ ITB telah mengikuti panduan grafis yang 

diberikan 

2. Seluruh informasi terkait kegiatan HMK ‘AMISCA’ ITB tidak 

dipublikasikan dengan rentang kurang dari 60 menit. 

3. Seluruh publikasi terkait kegiatan HMK ‘AMISCA’ ITB telah 

mengikuti SOP yang telah ditentukan 

Waktu 

Pelaksanaan 

Selama periode kepengurusan BP HMK ‘AMISCA’ ITB 

2020/2021 

Anggaran - 

Penanggung 

Jawab 

Kepala Departemen Medkominfo 

 

2. Pengelolaan media HMK ‘AMISCA’ ITB 

Deskripsi  Fungsi kerja ini yaitu melakukan pengelolaan dan penyebaran 

informasi dari dalam HMK ‘AMISCA’ ITB melalui media milik 
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HMK ‘AMISCA’ ITB seperti mading dan media sosial berupa 

Official Account LINE, grup LINE tiga angkatan, Grup Facebook, 

situs web, dan Instagram.  

Landasan GBHP  

Bidang: Kelengkapan Organisasi  

Tujuan: Tercapainya informasi kepada anggota HMK ‘AMISCA’ 

ITB dan pihak luar yang efektif dan dapat 

dipertanggungjawabkan 

Arahan: Membuat sistem informasi bagi seluruh anggota HMK 

‘AMISCA’ ITB dan pihak luar yang efektif dan dapat 

dipertanggungjawabkan 

Parameter: Terlaksananya optimasi media informasi HMK 

‘AMISCA’ ITB secara menyeluruh dengan lebih menarik  

 

Arahan Ketua Himpunan 

1. Membuat dan mengontrol alur penyampaian informasi 

yang teratur  

2. Melakukan pengemasan konten informasi yang menarik 

untuk anggota HMK’AMISCA’ ITB dan massa umum. 

3. Mengelola media milik HMK ‘AMISCA’ ITB dan memastikan 

informasi tersampaikan ke seluruh anggota HMK ‘AMISCA’ 

ITB. 

Tujuan Menyampaikan informasi kegiatan dari dalam maupun luar 

HMK ‘AMISCA’ ITB kepada seluruh anggota HMK ‘AMISCA’ 

ITB 

Sasaran Seluruh massa HMK ‘AMISCA’ ITB 

Metode 1. Aktif menyampaikan informasi yang menarik di media 

sosial maupun mading himpunan HMK‘AMISCA’ITB  

2. Mengatur feeds Instagram agar lebih rapi dan informatif 

untuk dilihat pihak luar maupun dalam HMK ‘AMISCA’ ITB  

3. Membuat rangkuman kegiatan setiap bulan di feeds 

instagram agar informasi yang disampaikan lebih efektif 

Parameter 1. Sebanyak 100% setiap kegiatan HMK ‘AMISCA’ ITB 

dipublikasikan melalui media milik HMK‘AMISCA’ITB.  

2. Sebanyak 80% informasi mengenai kegiatan dari dalam 

maupun luar HMK ‘AMISCA’ ITB yang dipublikasikan 

melalui media milik HMK ‘AMISCA’ ITB diketahui oleh 

anggota HMK ‘AMISCA’ ITB (pemenuhan dilakukan melalui 

metode kuesioner) 

Waktu 

Pelaksanaan 

Selama periode kepengurusan BP HMK ‘AMISCA’ ITB 

2020/2021 
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Anggaran RAB Total : Rp 200.000,00 (untuk mengganti id LINE OA HMK 

‘AMISCA’ ITB) 

Anggaran dari Himpunan : Rp 200.000,00 

Penanggung 

Jawab 

Kepala departemen Medkominfo 

 

Standar Operasional Prosedur (SOP) Publikasi HMK ‘AMISCA’ ITB 

1. Mengisi pada kalender di bit.ly/PublikasiMedkominfo sesuai dengan tata cara 

publikasi yang sudah ada 

2. Melapor pada kadep Medkominfo bahwa telah mengisi jadwal publikasi dan 

menunggu persetujuan publikasi 

3. Setelah publikasi disetujui, penanggung jawab publikasi dapat mempublikasikan 

konten yang telah dibuat. 
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DEPARTEMEN KEUANGAN 
Annisa Hakim Risqilah Ramadhanty – Y’17 

Departemen keuangan berperan dalam mengatur cashflow pada setiap kegiatan 

Badan Pengurus HMK ‘AMISCA’ ITB dari tiap departemen. Terdapat dua bagian penting dalam 

departemen keuangan, yaitu Bendahara dan Divisi Kewirausahaan. Secara garis besar,  

bendahara bertugas  untuk mengelola keuangan HMK AMISCA ITB secara transparan dan 

dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan divisi kewirausahaan bertugas untuk melakukan 

upaya pemenuhan keuangan HMK ‘AMISCA’ ITB demi terwujudnya sistem keuangan yang 

mandiri dan dapat dipertanggungjawabkan. 

 

Deskripsi Kerja 

Kepala Departemen Keuangan bertugas untuk mengawasi, mengontrol dan 

membantu keberjalanan divisi kewirausahaan dan bendahara. 
 

Fungsi Kerja 

1. Melakukan pengawasan, pengontrolan, dan membantu kerja setiap bagian di 

departemen keuangan pada umumnya 

Deskripsi Melakukan pengawasan, pengontrolan dan membantu kerja 

bendahara dan kepala divisi kewirausahaan selama 

keberjalanan kegiatan Badan Pengurus HMK AMISCA ITB 

2020/2021. 

Landasan Arahan Ketua Himpunan  

Mengawasi, mengontrol dan membantu keberjalanan divisi 

kewirausahaan dan bendahara. 

Tujuan 1. Terwujudnya sistem kerja yang sinergis disetiap bagian 

departemen keuangan. 

2. Terealisasikan setiap program kegiatan dan fungsi kerja  

dari setiap bagian departemen keuangan  

Sasaran Bendahara dan Kepala Divisi Kewirausahaan 

Metode 1. Memberikan arahan terkait sistem kerja kepada bendahara 

dan kepala divisi kewirausahaan agar terciptanya 

lingkungan kerja yang sinergis 

2. Pengawasan dan pengontrolan dilakukan secara kontinu 

kepada bendahara dan kepala divisi kewirausahaan dengan 

mengadakan rapat koordinasi departemen keuangan 

secara rutin untuk mengevaluasi setiap fungsi kerja yang 
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telah dilakukan.  

3. Membangun komunikasi dan melakukan pencocokan 

laporan keuangan antara satu dengan yang lainnya. 

Pencocokan laporan akan dilakukan secara rutin setiap 

seminggu sekali guna mengontrol dan mengawasi setiap 

cashflow didalam kepengurusan.  

4. Membantu setiap kegiatan didepartemen dengan cara 

memfasilitasi setiap kebutuhan dari bendahara dan divisi 

kewirausahaan 

5. Mengkoordinasikan kebutuhan tiap bagian departemen 

keuangan dengan divisi dalam departemen lainnya. 

6. Berperan aktif dalam setiap program kerja dari bendahara 

dan kepala divisi kewirausahaan 

Parameter 

Keberhasilan 

Tercapainya semua parameter keberhasilan dari program dan 

fungsi kerja Bendahara dan Kepala Kewirausahaan 

Waktu 

Pelaksanaan 

Selama kepengurusan Badan Pengurus HMK ‘AMISCA’ ITB 

2020/2021. 

Kebutuhan SDM - 

Anggaran - 

Penanggung 

Jawab 

Kepala Departemen Keuangan 
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BENDAHARA 
Wijen Sinebar – H’17 

Bendahara berperan sebagai pemegang atau pengurus keuangan, pemegang 

harta benda (kekayaan), pemelihara kekayaan himpunan yang kemudian dilaporkan di akhir 

kepengurusan. 

 

Deskripsi Kerja 

Bendahara bertugas untuk Menyusun, merancang, mengontrol, dan 

melaksanakan rencana anggaran HMK ‘AMISCA’ ITB, membuat laporan keuangan yang 

transparan selama kepengurusan, melakukan pembukuan pengeluaran dan pemasukan 

HMK ‘AMISCA’ ITB, serta mengumpulkan uang iuran anggota HMK ‘AMISCA’ ITB. 
 

Fungsi Kerja 

1. Penyusunan rencana anggaran keuangan HMK ‘AMISCA’ ITB 

Deskripsi Menyusun, merancang, mengontrol, dan melaksanakan 

rencana anggaran HMK ‘AMISCA’ ITB untuk setiap program 

dan fungsi kerja untuk setiap departemen dalam Badan 

Pengurus HMK ‘AMISCA’ ITB. 

Landasan 

 

GBHP 

Bidang: Kelengkapan Organisasi 

Tujuan: Terwujudnya pengelolaan kekayaan HMK ‘AMISCA’ 

ITB yang mandiri, transparan, dan dapat 

dipertanggungjawabkan 

Arahan: Mengelola keuangan HMK ‘AMISCA’ ITB secara 

transparan dan dapat dipertanggungjawabkan 

Prameter:  Tersusunnya anggaran keuangan HMK ‘AMISCA’ 

ITB dalam satu kepengurusan yang transparan dan dapat 

dipertanggungjawabkan 

 

Arahan Kerja Ketua Himpunan 

Merancang, mengontrol, dan melaksanakan rencana 

anggaran HMK ‘AMISCA’ ITB 

Tujuan Tersusunnya anggaran keuangan HMK ‘AMISCA’ ITB  dalam 

satu kepengurusan yang transparan dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 

Sasaran Badan Pengurus dan Anggota HMK ‘AMISCA’ ITB 2020/2021  
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Metode 1. Mengumpulkan rencana anggaran keuangan masing-

masing departemen kepengurusan Badan Pengurus HMK 

‘AMISCA’ ITB 2020/2021 untuk setiap program dan fungsi 

kerja yang akan dibawakan. 

2. Mendiskusikan rencana anggaran keuangan setiap 

kegiatan pada masing-masing departemen kepengurusan 

Badan Pengurus HMK ‘AMISCA’ ITB 2020/2021 

3. Menyusun rencana anggaran keuangan masing-masing 

departemen kepengurusan Badan Pengurus HMK 

‘AMISCA’ ITB 2020/2021. 

Parameter 

Keberhasilan 

1. Jumlah uang yang dikeluarkan pada masing-masing 

departemen tidak melebihi rencana anggaran keuangan 

awal. 

2. Rencana anggaran keuangan kegiatan tersampaikan 

kepada massa 

Waktu 

Pelaksanaan 

Pada awal kepengurusan Badan Pengurus HMK ‘AMISCA’ ITB 

2020/2021 

Kebutuhan SDM Seluruh Badan Pengurus HMK ‘AMISCA’ ITB 2020/2021 

Anggaran - 

Penanggung Jawab Bendahara 

 

2. Pembukuan keuangan HMK ‘AMISCA’ ITB 

Deskripsi Melakukan sistem pembukuan keuangan yang meliputi 

pemasukan dan pengeluaran setiap kegiatan serta 

terarsipkannya laporan keuangan dari setiap bendahara 

kepanitiaan pada kepengurusan Badan Pengurus HMK 

‘AMISCA’ ITB 2020/2021. Hasil pembukuan keuangan berupa 

laporan keuangan dipublikasikan setiap satu bulan sekali di 

media sosial anggota aktif HMK ‘AMISCA’ ITB 2020/2021. 

Landasan 

 

GBHP 

Bidang: Kelengkapan Organisasi 

Tujuan: Terwujudnya pengelolaan kekayaan HMK ‘AMISCA’ 

ITB yang mandiri, transparan, dan dapat 

dipertanggungjawabkan 
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Arahan: Mengelola keuangan HMK ‘AMISCA’ ITB secara 

transparan dan dapat dipertanggungjawabkan 

Parameter:  

1.  Adanya laporan keuangan HMK ‘AMISCA’ ITB kepada 

anggota HMK ‘AMISCA’ ITB setiap bulan secara 

transparan dan terperinci 

2.  Adanya sistem regulasi pengeluaran keuangan yang 

tidak tercantum dalam anggaran keuangan HMK 

‘AMISCA’ ITB 

3. Terlaksananya suatu sistem audit keuangan HMK 

‘AMISCA’ ITB yang terkoordinasi dan transparan 

 

Arahan Kerja Ketua Himpunan 

1. Membuat laporan keuangan yang transparan selama 

kepengurusan. 

2. Melakukan pembukuan pengeluaran dan pemasukan 

HMK ‘AMISCA’ ITB 

Tujuan Terwujudnya sistem regulasi pengelolaan keuangan setiap 

kegiatan dalam kepengurusan Badan Pengurus HMK 

‘AMISCA’ ITB 2020/2021 yang transparan dan terperinci. 

Sasaran Bendahara kegiatan dalam kepengurusan Badan Pengurus 

dan Anggota HMK ‘AMISCA’ ITB 2020/2021 

Metode 1. Melakukan perincian keuangan yang meliputi 

pemasukan dan pengeluaran keuangan setelah 

terealisasikannya setiap kegiatan  Badan Pengurus HMK 

‘AMISCA’ ITB 2020/2021 dalam sebuah pembukuan 

(cash flow) 

2. Melakukan pemberian arahan perbendaharaan kepada 

bendahara kepanitiaan dalam kepengurusan Badan 

Pengurus HMK ‘AMISCA’ ITB 2020/2021 dan 

mengarsipkan laporan keuangan yang diberikan 

bendahara kepanitiaan tersebut. 

3. Melakukan publikasi hasil pembukuan keuangan berupa 

laporan keuangan setiap satu bulan sekali di media sosial 

anggota aktif HMK ‘AMISCA’ ITB 2020/2021 

Parameter 1. Terdapat pembukuan keuangan setiap dalam kegiatan 

kepengurusan Badan Pengurus HMK ‘AMISCA’ ITB 

Prisma SA
media sosial aktifnya apa? OA? Grup LINE? mungkin biar lebih jelas diperinci aja apa medsos nya ehe
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Keberhasilan 2020/2021 

2. Terarsipkannya laporan keuangan setiap kegiatan dalam 

kepengurusan Badan Pengurus HMK ‘AMISCA’ ITB 

3. Terpublikasinya pembukuan keuangan berupa laporan 

keuangan setiap satu bulan sekali di media sosial 

anggota aktif HMK ‘AMISCA’ ITB 2020/2021 

Waktu 

Pelaksanaan 

Selama kepengurusan Badan Pengurus HMK ‘AMISCA’ ITB 

2020/2021 

Kebutuhan SDM - 

Anggaran - 

Penanggung Jawab Bendahara 

 

3. Iuran anggota HMK ‘AMISCA’ ITB 

Deskripsi Mengumpulkan iuran anggota sebesar Rp50.000,- per orang 

per kepengurusan dalam kurun waktu kepengurusan Badan 

Pengurus HMK ‘AMISCA’ ITB 2020/2021 dan 

mempublikasikannya setiap satu bulan sekali di media sosial 

anggota aktif HMK ‘AMISCA’ ITB 2020/2021 

Landasan 

 

GBHP 

Bidang: Kelengkapan Organisasi 

Tujuan: Terwujudnya pengelolaan kekayaan HMK ‘AMISCA’ 

ITB yang mandiri, transparan, dan dapat 

dipertanggungjawabkan 

Arahan: Mengelola keuangan HMK ‘AMISCA’ ITB secara 

transparan dan dapat dipertanggungjawabkan 

Parameter:  Adanya laporan keuangan HMK ‘AMISCA’ ITB 

kepada anggota HMK ‘AMISCA’ ITB setiap bulan secara 

transparan dan terperinci 

 

Arahan Kerja Ketua Himpunan 

Mengumpulkan uang iuran anggota HMK ‘AMISCA’ ITB 

Tujuan Memperoleh dana untuk menunjang kegiatan kepengurusan 

Badan Pengurus HMK ‘AMISCA’ ITB 2020/2021 
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Sasaran Anggota HMK ‘AMISCA’ ITB 2020/2021 

Metode 1. Menentukan besar iuran anggota berdasarkan rencana 

anggaran keuangan 

2. Menentukan penanggung jawab setiap angkatan untuk 

mengumpulkan iuran anggota 

3. Melakukan pengumpulan iuran anggota pada rentang 

waktu Agustus sampai Februari 2021 

4. Melakukan publikasi terkait iuran anggota setiap satu 

bulan sekali di media sosial anggota aktif HMK ‘AMISCA’ 

ITB 2020/2021 

5. Memberi sanksi yaitu dengan tidak memberikan SKPI 

dan/atau Surat Keaktifan pada anggota yang tidak 

membayar iuran sesuai nominal yang ditentukan dan 

harus membayarkan 2 kali lipat pada kepengurusan 

berikutnya, apabila pembayaran melebihi batas waktu 

terakhir pembayaran yaitu pada Februari 2021  

Parameter 

Keberhasilan 

1. Tiga angkatan termuda anggota HMK ‘AMISCA’ ITB 

membayar lunas uang iuran anggota dalam kurun waktu 

kepengurusan Badan Pengurus HMK ‘AMISCA’ ITB 

2020/2021 

2. Dipublikasikannya iuran anggota setiap satu bulan sekali 

di media sosial anggota aktif HMK ‘AMISCA’ ITB 

2020/2021 

Waktu 

Pelaksanaan 

Selama kepengurusan Badan Pengurus HMK ‘AMISCA’ ITB 

2020/2021 

Kebutuhan SDM 6 orang (2 orang penanggung jawab (PJ) angkatan 2017, 2 

orang PJ angkatan 2018, dan 2 orang PJ angkatan 2019) 

Anggaran - 

Penanggung Jawab Bendahara 

 

  

Prisma SA
kalo yg bukan 3 angkatan termuda gimana regulasinya?

Prisma SA
gimana cara memastikan ini dilakukan sama kepengurusan selanjutnya? gimana kalo kepengurusan selanjutnya ganti sistem misalnya?
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SOP Pengeluaran sesuai RAB 

1. Setiap departemen yang akan menjalankan proker dan/atau fungker serta 

membutuhkan dana < Rp. 3.000.000,- dari himpunan, diwajibkan untuk 

menghubungi bendahara  dengan menyebutkan keperluan permintaan dana 

tersebut MAKSIMAL 48 JAM SEBELUM TRANSAKSI. Jika dana yang dibutuhkan >= 

Rp. 3.000.000,-  pemberian dana akan dilakukan secara berkala dan disesuaikan 

dengan kondisi. Apabila lebih dari waktu yang ditentukan, bendahara berhak 

menolak permintaan tersebut, kecuali terdapat alasan yang bisa 

dipertanggungjawabkan. 

2. Apabila terdapat proker dan/atau fungker yang membutuhkan dana secara penuh 

dan > Rp. 3.000.000,- , dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Kabid Keuangan, 

Bendahara, dan Kadiv Kewirausahaan 

3. Meminta bukti transaksi yang dilakukan dan menyimpannya, JANGAN SAMPAI 

HILANG, kemudian diberikan kepada bendahara di akhir proker dan/atau fungker 

yang sudah dijalani. Apabila penjual tidak menyediakan nota atau bukti transaksi 

lainnya, harap menyediakan nota kosong untuk diisi oleh penjual sebagai bukti 

transaksi. Pastikan terdapat TANGGAL TRANSAKSI dan keterangan transaksi dapat 

TERBACA. 

4. Apabila saat pelaksanaan proker dana yang diberikan himpunan berlebih, 70% 

dikembalikan ke himpunan dan 30% dapat digunakan untuk apresiasi kepanitiaan 

proker tersebut. Apabila tidak melibatkan kepanitiaan dana berlebih tersebut 100% 

dikembalikan ke Himpunan. Tujuannya untuk berjaga-jaga apabila ada proker yang 

ternyata pengeluarannya berlebih dari RAB yang sebelumnya telah dirancang. 

 

SOP Pengeluaran selain yang tercantum dalam RAB 

1. Apabila dalam keberjalanan proker dan/atau fungker terdapat dana yang dibutuhkan 

namun tidak tercantum dalam RAB dan sifatnya mendesak, maka himpunan akan 

memberikan dana dari kelebihan dana pada proker dan/atau fungker lainnya seperti 

yang tercantum dalam SOP Pengeluaran Sesuai RAB poin ke-4 dengan catatan 

berdiskusi terlebih dahulu dengan Kabid Keuangan, Bendahara, dan Kadiv 

Kewirausahaan. 

Untuk BSO dan Chempro yang memiliki dana lestari dalam rekening himpunan, 

apabila ingin menggunakan dana lestari tersebut untuk keperluan masing-masing 

diharapkan membuat timeline kerja terlebih dahulu dan diberikan kepada 

Bendahara Himpunan guna mengatur cash-flow. Dana akan diberikan secara berkala 

setelah penanggung jawab masing-masing menghubungi Bendahara MAKSIMAL 72 

JAM SEBELUM TRANSAKSI. Dana Lestari WAJIB DIKEMBALIKAN DENGAN NOMINAL 

YANG SAMA ATAU LEBIH BESAR DARI SEBELUMNYA yang akan digunakan untuk  

keperluan BSO dan Chempro selanjutnya. bagi BSO, Pengembalian dana lestari 

dilakukan selambat-lambatnya 1 bulan setelah rangkaian acara selesai. 
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DIVISI KEWIRAUSAHAAN 
Amelia Zahra Maulida – Yb’17 

Divisi kewirausahaan merupakan divisi yang membantu masalah keuangan dalam 

pemenuhan kebutuhan finansial HMK ‘AMISCA’ ITB dan pengawasan terhadap keberjalanan 

pemenuhan dana kepanitiaan. Usaha-usaha yang dilakukan bertujuan untuk membantu 

pendanaan yang dibutuhkan dalam menjalankan program/fungsi kerja. Adanya divisi 

kewirausahaan diharapkan dapat mendukung keberjalanan program/fungsi kerja melalui 

usaha dan pengawasan pemenuhan rencana anggaran. 

 

Deskripsi Kerja 

Melakukan usaha untuk memenuhi kebutuhan finansial HMK ‘AMISCA’ ITB serta 

membantu bendahara dalam membuat Rancangan Anggaran Pemasukan (RAM). 
 

Fungsi Kerja 

1. Menerima dan melakukan kunjungan antar HMJ di ITB 

Deskripsi Menyelenggarakan usaha pendanaan HMK ‘AMISCA’ ITB 

untuk memenuhi rencana anggaran keuangan kepengurusan 

Badan Pengurus HMK ‘AMISCA’ ITB 2020/2021 melalui usaha 

penjualan jas laboratorium, ponco, goggle, masker, jurnal, 

gloves, Chempro, dan lain-lain. 

Landasan GBHP 

Bidang: Kelengkapan Organisasi 

Tujuan: Terwujudnya pengelolaan kekayaan HMK ‘AMISCA’ 

ITB yang mandiri, transparan, dan dapat 

dipertanggungjawabkan 

Arahan: Melakukan upaya pemenuhan keuangan HMK 

‘AMISCA’ ITB demi terwujudnya sistem keuangan yang 

mandiri dan dapat dipertanggungjawabkan 

Parameter:  Terlaksananya upaya pemenuhan keuangan 

HMK ‘AMISCA’ ITB  

 

Arahan Kerja Ketua Himpunan: 

1. Melakukan usaha untuk memenuhi kebutuhan finansial 

HMK ‘AMISCA’ ITB. 

2. Membantu bendahara dalam membuat Rancangan 

Anggaran Pemasukan (RAM).  

Tujuan Terlaksananya upaya pemenuhan keuangan kepengurusan 

Badan Pengurus HMK ‘AMISCA’ ITB 2020/2021 
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Sasaran Mahasiswa ITB dan umum 

Metode 1. Menentukan jenis usaha untuk memenuhi rencana 

anggaran keuangan 

2. Menentukan target pemasaran dan keuntungan usaha 

yang ingin dicapai 

3. Melakukan promosi penjualan melalui media cetak, 

media sosial, dan secara langsung 

4. Melakukan kegiatan usaha dalam upaya pemenuhan 

rencana anggaran keuangan 

5. Melakukan kegiatan evaluasi keuangan 

Parameter 

Keberhasilan 

Terlaksananya usaha pemenuhan keuangan HMK ‘AMISCA’ 

ITB untuk menjalankan program/fungsi kerja dalam 

kepengurusan Badan Pengurus HMK ‘AMISCA’ ITB 

2020/2021. 

Waktu 

Pelaksanaan 

Selama kepengurusan Badan Pengurus HMK ‘AMISCA’ ITB 

2020/2021 

Anggaran RAB Total : Rp. 500.000,00 

Anggaran dari Himpunan : Rp. 500.000,00 

Kebutuhan SDM 7 orang  ( 1 orang PJ penjualan Chempro, 1 orang PJ keuangan 

Chempro, 1 orang PJ jas lab, 1 orang PJ ponco, 2 orang 

perekapan penjualan, 1 orang branding penjualan) 

Penanggung Jawab Kepala Divisi Kewirausahaan 

 

2. Dana usaha sejahtera 

Deskripsi Memberikan waktu, tempat dan kesempatan kepada setiap 

kepala divisi dana usaha dari setiap kepanitiaan dalam 

kepengurusan Badan Pengurus HMK ‘AMISCA’ ITB 

2020/2021 terkait upaya pengembangan usaha pemenuhan 

keuangan untuk kelancaran kegiatan kepanitiaan yang 

dilaksanakan. Serta dilakukan pengawasan dalam setiap 

kegiatan dana dan usaha kepanitiaan tersebut.  

Landasan GBHP 

Bidang: Kelengkapan Organisasi 

Tujuan: Terwujudnya pengelolaan kekayaan HMK ‘AMISCA’ 

ITB yang mandiri, transparan, dan dapat 

Prisma SA
kalo sekarang udah punya list jenis usaha nya belom?
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dipertanggungjawabkan 

Arahan: Melakukan upaya pemenuhan keuangan HMK 

‘AMISCA’ ITB demi terwujudnya sistem keuangan yang 

mandiri dan dapat dipertanggungjawabkan 

Parameter:  Terlaksananya upaya pengembangan usaha 

pemenuhan keuangan HMK ‘AMISCA’ ITB 

 

Arahan Ketua Himpunan  : 

1. Melakukan usaha untuk memenuhi kebutuhan finansial 

HMK ‘AMISCA’ ITB. 

2. Membantu bendahara dalam membuat Rancangan 

Anggaran Pemasukan (RAM).  

Tujuan Terwujudnya upaya pengembangan usaha pendanaan 

mandiri dari setiap kepanitiaan dalam  kepengurusan Badan 

Pengurus HMK ‘AMISCA’ ITB 2020/2021 yang terintegrasi dan 

dapat dipertanggungjawabkan.. 

Sasaran Mahasiswa ITB dan umum 

Metode 1. Memastikan tidak adanya jenis usaha yang 

bersinggungan antar kepanitiaan yang sedang berjalan 

dengan membuat SOP dana usaha kepanitiaan.  

2. Memberikan arahan kepada setiap kepala divisi dana 

usaha tiap-tiap kepanitiaan dalam kepengurusan Badan 

Pengurus HMK ‘AMISCA’ ITB 2020/2021 terkait dana 

usaha sejahtera 

3. Melakukan pengontrolan/pengawasan terkait 

keberjalanan dana usaha yang dilakukan 

4. Menanyakan evaluasi dari kepala divisi dana usaha 

kepanitiaan terkait dana usaha yang dilakukan  

5. Mencari dan melaksanakan solusi yang diperoleh dari 

evaluasi kepanitiaan terkait  

Parameter 

Keberhasilan 

1. Terwujudnya dana usaha sejahtera yang terintegrasi 

dengan tidak adanya jenis usaha yang bersinggungan 

antar kepanitiaan yang sedang berjalan 

2. Terpenuhinya target dana usaha di setiap kepanitiaan 

dalam kepengurusan Badan Pengurus HMK ‘AMISCA’ ITB 

2020/2021. 

Waktu Selama kepengurusan Badan Pengurus HMK ‘AMISCA’ ITB 
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Pelaksanaan 2020/2021 

Anggaran - 

Kebutuhan SDM - 

Penanggung Jawab Kepala Divisi Kewirausahaan 
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DEPARTEMEN KESEKRETARIATAN 
Hanu Fiorena Sekarsari – Tc’17 

Sumber daya dalam suatu organisasi tidaklah hanya berupa manusia yang terlibat 

dalam keberjalanan organisasi tersebut. Karena itu, departemen kesekretariatan berperan 

sebagai badan kelengkapan organisasi yang mengkoordinasikan agenda kegiatan dan 

melakukan pengontrolan dan pengarsipan dokumen. Dengan demikian, HMK ‘AMISCA’ ITB 

diharapkan dapat selalu berkembang menjadi lebih baik karena adanya pengarsipan 

dokumen yang dapat dijadikan pembelajaran bagi kepengurusan berikutnya. 

 

Deskripsi Kerja 

Merancang dan mengontrol agenda kegiatan HMK ‘AMISCA’ ITB melalui 

koordinasi dengan setiap elemen struktural pada Badan Pengurus HMK ‘AMISCA’ ITB 

dengan berorientasi pada kenyamanan anggota HMK ‘AMISCA’ ITB. 
 

Fungsi Kerja 

1. Mengatur jadwal kegiatan HMK ‘AMISCA’ ITB dan menyampaikan informasi 

kegiatan HMK ‘AMISCA’ ITB 

Deskripsi Mengatur jadwal kegiatan HMK ‘AMISCA’ ITB  secara 

sistematis berdasarkan waktu, prioritas, dan kondisi anggota 

HMK ‘AMISCA’ ITB melalui koordinasi yang transparan 

dengan penanggung jawab kegiatan sehingga dapat 

diinformasikan secara berkala kepada anggota HMK 

‘AMISCA’ ITB serta memantau keberjalanan agenda agar 

tetap berada pada koridor waktu yang ditentukan. 

Tujuan 1. Terwujudnya sistem pengaturan jadwal yang sistematis 

sehingga tiap kegiatan dapat berlangsung dengan baik 

dan sinergi. 

2. Tersampaikannya informasi terkait jadwal kegiatan HMK 

‘AMISCA’ ITB secara berkala sehingga massa dapat ikut 

berpartisipasi. 

Landasan GBHP  

Bidang : Kelengkapan Organisasi 

Tujuan : Terwujudnya penjadwalan kegiatan anggota HMK 

‘AMISCA’ ITB yang sistematis, situasional, dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 

Arahan : Menyusun jadwal kegiatan anggota HMK ‘AMISCA’ 

ITB yang sistematis, situasional, dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 



130 
 

Parameter : 

1. Terlaksananya koordinasi yang transparan dengan 

penanggung jawab kegiatan HMK ‘AMISCA’ ITB dalam 

penyusunan jadwal kegiatan HMK ‘AMISCA’ ITB 

2. Tersusunnya jadwal kegiatan satu tahun kepengurusan 

HMK ‘AMISCA’ ITB yang dapat dipertanggungjawabkan 

3. Terlaksananya pengaturan jadwal kegiatan HMK 

‘AMISCA’ ITB berdasarkan pertimbangan waktu, prioritas, 

dan kondisi anggota HMK ‘AMISCA’ ITB 

4. Terlaksananya penyampaian informasi jadwal kegiatan 

HMK ’AMISCA’ ITB kepada anggota HMK ‘AMISCA’ ITB 

secara berkala 

 

Arahan Kerja Ketua Himpunan 

1. Merancang dan mengontrol agenda kegiatan HMK 

’AMISCA’ ITB yang dinamis yang berorientasi pada 

kenyamanan anggota HMK ’AMISCA’ ITB 

2. Melakukan koordinasi kepada setiap elemen struktural 

Badan Pengurus HMK ‘AMISCA’ ITB 

Sasaran Seluruh anggota HMK ‘AMISCA’ ITB 

Metode 1. Pembuatan rancangan jadwal kegiatan HMK ‘AMISCA’ ITB 

selama satu periode di awal kepengurusan 

2. Pembuatan media koordinasi dengan penanggung jawab 

kegiatan HMK ‘AMISCA’ ITB 

3. Pembuatan agenda bulanan di awal bulan dan agenda 

mingguan di setiap minggu untuk disampaikan  kepada 

anggota HMK ‘AMISCA’ ITB melalui grup LINE 3 angkatan 

4. Pengisian agenda bulanan di papan pengumuman 

sekretariat HMK ‘AMISCA’ ITB 

5. Pengisian google calendar sehingga jadwal kegiatan 

dapat diakses anggota HMK ‘AMISCA’ ITB melalui gawai 

masing-masing 

Parameter 

Keberhasilan 

1. Tersusunnya jadwal kegiatan HMK ‘AMISCA’ ITB selama 

satu periode kepengurusan. 

2. Terjalinnya koordinasi yang transparan dengan 

penanggung jawab kegiatan HMK ‘AMISCA’ ITB sehingga 

tidak ada kegiatan yang dilaksanakan pada waktu yang 

bersamaan. 

Prisma SA
Nah, mungkin tahun lalu aku gak mencantumkan terkait ini di metode. Ini saran aja kalo kamu memang udah punya metode yg fix bisa di tulis aja di bagian metode ttg gimana koodinasinya

Prisma SA
boleh gak nnti pas muker ditampilkan outline timeline yang udah hanupoy bikin, biar bisa kebayang selama satu tahun tuh AMISCA bakal sesibuk apasih.

Prisma SA
walaupun bisa di akses di link sih sebenernya, cuman minta ditampilin biar sambil dijelasin gt pertimbangan2 nya ehe

Prisma SA
Nah terkait ini kumau ngasih pertimbangan nih. Jadi kebetulan di kepenguran sebelumnya tidak memanfaatkan grup fb yg isinya alumni buat nge share agenda ini krn punya pertimbangan sendiri. Cuman kalo ngeliat historisnya, sekjen-sekjen sebelum akutuh pd suka nge share agenda ke alumni juga melalui grup fb. Nah, tujuan nya biar bisa keep in touch ama alumni dan biar alumni bisa tau kabar AMISCA tuh kayak gimana. coba dipertimbangkan aja sih terkait ini, jadi kulempar isu "apakah alumni perlu tau agenda AMISCA se-detail itu?"

Prisma SA
nanti teknis dan metode nya gmn buat ngajak orang mau sikronisasi gcal di hp masing2

Prisma SA
Agenda bulanan yg di share di grup line 3 angkatan tuh berbentuk apa ya? berupa link gcalendar?
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3. Sebanyak 100% jadwal kegiatan mingguan tersusun dan 

terpublikasi secara berkala melalui media milik HMK 

‘AMISCA’ ITB 

Waktu 

Pelaksanaan 

Selama kepengurusan Badan Pengurus HMK ‘AMISCA’ ITB 

2020/2021 

Kebutuhan SDM - 

Anggaran - 

Penanggung Jawab Sekretaris Jendral 

 

 SOP Pengajuan, Penyusunan Agenda:  

1. Agenda yang diajukan mempunyai maksud dan tujuan yang jelas serta mendukung 

Visi dan Misi HMK ‘AMISCA’ ITB 

2. Pengajuan agenda di bulan selanjutnya dilakukan pada saat H-2 rapat koordinasi BPH 

(Jadwal rapat koordinasi terdapat pada bit.ly/timelineamisca) 

3. Pengesahan agenda dilakukan pada saat rapat koordinasi BPH 

4. Agenda yang belum tercantum dalam bit.ly/timelineamisca dan akan diajukan pada 

bulan tersebut, pengajuan agenda dilakukan maksimal hari sabtu pada minggu 

sebelum dilakukan agenda tersebut 

5. Prosedur penyusunan agenda yang melibatkan seluruh anggota HMK ‘AMISCA’ ITB 

dilakukan melalui Gambar 24. 

Prisma SA
kela kela, aku belum mudeng nih. jadi ngajuin agenda tuh sebelum ganti bulan atau boleh seminggu sebelumnya? kan rakor BP gamungkin tiap minggu kan? gmn tuh mengesahkan nya?

Prisma SA
sebenernya di keberjalan nya tuh akan kerasa bahwa lapangan tuh se dinamis itu, misal aku kasih contoh kasus: kamu udah menjadwalkan Rakor, eh ternyata ada ujian sehingga membuat kamu harus memajukan atau memundurkan jadwal rakornya. terus ini bakal ngaruh dong ke aturan H-2 nya ini.
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Gambar 24 Alur penyusunan agenda kegiatan 

  

Prisma SA
sebelumnya apresiasi karena sudah sangat sistematis memikirkan penyusunan agendanya:)) pertanyaanku berarti kalo kayak gt selama agenda nya urgent bisa lolos2 aja ya dari setengah nya flowchart ini?
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SEKRETARIS 1 
Nadia Tiffanny Devi Salsabila – Zn’17 

Sekretaris 1 merupakan pihak yang berperan dalam pengarsipan dokumen dan 

manajemen surat menyurat yang berhubungan dengan kegiatan administrasi HMK ‘AMISCA’ 

ITB. 

 

Deskripsi Kerja 

Melakukan pengarsipan dokumen serta manajemen surat masuk dan surat keluar 

berupa pengaturan nomor surat, serta membuat notulensi dalam kegiatan-kegiatan internal 

HMK AMISCA ITB seperti Musyawarah Kerja, Laporan Pertanggungjawaban, Hearing Calon 

Ketua Panitia. 

Fungsi Kerja 
1. Pembuatan dan pengarsipan dokumen-dokumen dan surat menyurat yang 

berhubungan dengan kegiatan administrasi HMK ‘AMISCA’ ITB 

Deskripsi 1. Membuat POS terkait mekanisme/tata cara pembuatan 

surat serta penerimaan surat masuk. 

2. Membuat surat-surat yang diperlukan untuk 

memperoleh izin atau maksud lain maksimal H+2 setelah 

permintaan surat, sehingga dapat menunjang kegiatan di 

HMK ‘AMISCA’ ITB. 

3. Membuat dokumentasi dalam bentuk softcopy (google 

drive) dan/atau hardcopy yang dapat digunakan sebagai 

bahan evaluasi semua elemen dalam berkegiatan di HMK 

‘AMISCA’ ITB dan dapat digunakan untuk membantu 

Badan Pengurus HMK ‘AMISCA’ ITB selanjutnya. 

Tujuan 1. Membuat surat yang diperlukan untuk memperoleh izin 
atau maksud lain yang terkait himpunan. 

2. Melakukan rekapitulasi surat masuk dan surat keluar 
pada kegiatan HMK ‘AMISCA’ ITB. 

3. Mendokumentasikan seluruh data tertulis kegiatan HMK 
‘AMISCA’ ITB dalam bentuk softcopy dan/atau 
hardcopy.  

Landasan GBHP  
Bidang : Kelengkapan Organisasi  
Tujuan : Terwujudnya sistem administrasi HMK ‘AMISCA’ 
ITB yang sistematis dan terarsipkan  
Arahan : Mewujudkan sistem administrasi HMK ‘AMISCA’ 
ITB yang sistematis dan terarsipkan  
Parameter :  
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1. Terlaksananya Prosedur Operasional Standar 
administrasi HMK ‘AMISCA’ ITB 

2. Terlaksananya sistem pengumpulan bukti kegiatan yang 
telah diselenggarakan 

3. Terlaksananya mekanisme pengarsipan dokumen 
yang terintegrasi untuk anggota HMK ‘AMISCA’ ITB 

  
Arahan Kerja Ketua Himpunan  
1. Melakukan pengarsipan dokumen kegiatan yang rapi dan 

mudah diakses 
2. Adanya template dasar untuk dokumen yang dapat 

digunakan untuk kebutuhan kepanitiaan 

Sasaran Anggota HMK ‘AMISCA’ ITB 

Metode 1. Membuat SOP, template dokumen, dan google drive 

untuk penyimpanan dokumen yang berhubungan 

dengan kegiatan administrasi HMK ‘AMISCA’ ITB. 

2. Melakukan sosialisasi mengenai SOP. 

3. Membuat google form untuk permintaan pembuatan 

surat. 

4. Memenuhi permintaan pembuatan surat sesuai dengan 

SOP yang berlaku. 

5. Mendata serta mengarsipkan semua dokumen yang 

berhubungan dengan kegiatan administrasi HMK 

‘AMISCA’ ITB. 

Parameter 
Keberhasilan 

1. Sebanyak 80 % dari yang meminta pembuatan surat 
memenuhi SOP. 

2. Tersedianya semua surat yang diperlukan untuk 
memperoleh izin atau maksud lain maksimal H+2 setelah 
permintaan surat. 

3. Semua dokumen tertulis dalam bentuk softcopy 
terarsipkan dalam google drive dan/atau dokumen 
dalam bentuk hardcopy terarsipkan dalam satu map. 

Waktu 
Pelaksanaan 

Selama kepengurusan Badan Pengurus HMK ‘AMISCA’ ITB 
2020/2021 

Kebutuhan SDM - 

Anggaran - 

Penanggung 
Jawab 

Sekretaris 1 
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SOP Surat Keluar HMK ‘AMISCA’ ITB :  

1. Permintaan surat dilakukan dengan mengisi form pada link 

http://bit.ly/PermintaanSuratAMISCA atau dilakukan langsung kepada sekretaris 1, 

yaitu Nadia Tiffanny D.S. Zn’17 (line : nadiatiffanny / 085156226260) dengan 

memberitahukan perihal surat serta hal-hal yang diperlukan dalam pembuatan 

surat dengan sejelas-jelasnya. 

2. Permintaan surat mengenai peminjaman tempat yang ditujukan kepada LK serta 

sarana dan pra sarana ITB dilakukan maksimal H-20 acara berlangsung. 

3. Permintaan surat mengenai peminjaman Ruangan 2104, 1318, dan 2225 serta 

permintaan surat yang lain dilakukan maksimal H-7 acara berlangsung. 

4. Jika dalam kurun waktu permohonan surat tidak sesuai, maka sekretaris 1 dapat 

memutuskan untuk tidak membuat surat yang diminta. 

5. Jika surat tidak diterima langsung dan harus mengambil melalui loker sekretaris, 

maka setiap anggota himpunan yang telah mengambil surat keluar wajib 

melakukan konfirmasi kepada Nadia Tiffanny D.S. Zn’17 (line : 

nadiatiffanny/085156226260) 

 

2. Notula Forum HMK ‘AMISCA’ ITB 

Deskripsi 1. Membuat dokumen tertulis atau notula di setiap 

Musyawarah Kerja, Laporan Pertanggungjawaban, 

Hearing Calon Ketua Panitia, serta forum-forum 

kepanitiaan. 

2. Mempublikasikan notula agar anggota yang berhalangan 

untuk menghadiri forum tetap dapat mengetahui 

bahasan forum dan dapat digunakan sebagai bahan 

evaluasi anggota dalam berkegiatan di HMK ‘AMISCA’ ITB. 

Tujuan 1. Mendokumentasikan kegiatan secara tertulis di setiap 
Musyawarah Kerja, Laporan Pertanggungjawaban, serta 
kegiatan-kegiatan non kepanitiaan. 

2. Mempublikasikan notula agar anggota HMK ‘AMISCA’ ITB 
yang berhalangan hadir dalam forum tetap dapat 
mengetahui bahasan forum dan dapat digunakan sebagai 
bahan evaluasi anggota dalam berkegiatan di HMK 
‘AMISCA’ ITB. 

Landasan GBHP  
Bidang : Kelengkapan Organisasi  
Tujuan : Terwujudnya sistem administrasi HMK ‘AMISCA’ 
ITB yang sistematis dan terarsipkan  
Arahan : Mewujudkan sistem administrasi HMK ‘AMISCA’ 
ITB yang sistematis dan terarsipkan  

http://bit.ly/PermintaanSuratAMISCA
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Parameter :  
1. Terlaksananya Prosedur Operasional Standar 

administrasi HMK ‘AMISCA’ ITB 
2. Terlaksananya sistem pengumpulan bukti kegiatan yang 

telah diselenggarakan 
3. Terlaksananya mekanisme pengarsipan dokumen 

yang terintegrasi untuk anggota HMK ‘AMISCA’ ITB 
  
Arahan Kerja Ketua Himpunan  
1. Melakukan pengarsipan dokumen kegiatan yang rapi dan 

mudah diakses 
2. Adanya template dasar untuk dokumen yang dapat 

digunakan untuk kebutuhan kepanitiaan 

Sasaran Anggota HMK ‘AMISCA’ ITB 

Metode 1. Membuat template notula dan melakukan sistem 
notulensi secara online melalui google docs (apabila 
memungkinkan) sehingga massa yang tidak hadir dapat 
mengikuti keberlangsungan forum. 

2. Mempublikasikan notula maksimal H+2 di grup LINE 3 
angkatan 

Parameter 
Keberhasilan 

1. Terbuatnya dokumen tertulis atau notula di setiap 
Musyawarah Kerja, Laporan Pertanggungjawaban, 
Hearing Calon Ketua Panitia, serta forum-forum 
kepanitiaan. 

2. Terpublikasinya notula di setiap Musyawarah Kerja, 
Laporan Pertanggungjawaban, Hearing Calon Ketua 
Panitia, serta forum-forum kepanitiaan maksimal H+2 di 
group LINE 3 angkatan 

Waktu 
Pelaksanaan 

Selama kepengurusan Badan Pengurus HMK ‘AMISCA’ ITB 
2020/2021 

Kebutuhan SDM - 

Anggaran - 

Penanggung 
Jawab 

Sekretaris 1 

 

 SOP Notula Kegiatan :  

1. Notula dibuat untuk setiap kegiatan rapat dan forum, baik yang dilakukan oleh  

Badan Kelengkapan Himpunan maupun kepanitiaan kegiatan. 
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2. Notula dibuat oleh masing-masing sekretaris Badan Kelengkapan Himpunan 

maupun kepanitiaan kegiatan. 

3. Untuk forum-forum besar seperti Musyawarah Kerja, forum pemilihan ketua 

pelaksana, Laporan Pertanggung Jawaban Badan Pengurus, dan lain-lain, notula 

dibuat oleh sekretaris himpunan. 

4. Untuk forum-forum yang berada di bawah tanggung jawab kepanitiaan, notula 

dibuat oleh sekretaris kepanitiaan. 

5. Notula dibuat sesuai dengan format yang telah diberikan oleh sekretaris 

himpunan, meliputi: 

a. Isi dari bahasan rapat atau forum 

b. Presensi kehadiran 

c. Dokumentasi berupa foto  

6. Pada setiap notula, dari akhir setiap bahasan harus dicantumkan kesimpulan. 

Hal-hal yang dianggap penting, seperti misalnya: saran, tanggal-tanggal penting, 

target progress, dan lain-lain diberi tanda bold agar memudahkan yang 

membaca notula menemukan hal penting dalam rapat atau forum. 

7. Untuk forum besar yang melibatkan massa himpunan, seperti hearing, 

sosialisasi, audiensi, dan lain-lain, notula harus dipublikasikan ke grup “Anggota 

Aktif AMISCA” maksimal H+2 forum. 
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SEKRETARIS 2 
Ridha Kinanti Ayu Putri – Ag’17 

Sekretaris 2 merupakan pihak yang bertugas untuk melakukan fungsi pengawasan 

terhadap surat masuk dan surat keluar yang berkaitan dengan kepanitiaan, serta bertugas 

untuk mengarsipkan segala bentuk dokumen yang berkaitan dengan kepanitiaan. Sekretaris 

2 juga bertugas untuk membantu sekretaris 1 dalam membuat dokumen tertulis atau 

notulensi. 

 

Deskripsi Kerja 
Melakukan managemen surat menyurat berupa pengarsipan terhadap surat 

masuk dan pengaturan nomor surat keluar yang berhubungan dengan kepanitiaan, serta 
melakukan pengarsipan terhadap dokumen-dokumen kepanitiaan seperti proposal, RAB, 
notulensi forum, dan LPJ 
 

Fungsi Kerja 
1. Melakukan pengawasan terhadap surat masuk dan surat keluar yang berhubungan 

dengan kepanitiaan 

Deskripsi Melakukan pengawasan terhadap dokumen yang berupa 
surat masuk dan surat keluar yang berhubungan dengan 
kepanitiaan, serta memenuhi permintaan nomor surat dari 
kepanitiaan. 

Tujuan Terarsipkannya keseluruhan surat masuk dan surat keluar 
yang berhubungan dengan kepanitiaan. 

Landasan GBHP  
Bidang : Kelengkapan Organisasi  
Tujuan : Terwujudnya sistem administrasi HMK ‘AMISCA’ ITB 
yang sistematis dan terarsipkan  
Arahan : Mewujudkan sistem administrasi HMK ‘AMISCA’ ITB 
yang sistematis dan terarsipkan  
Parameter :  
1. Terlaksananya Prosedur Operasional Standar 

administrasi HMK ‘AMISCA’ ITB 
2. Terlaksananya sistem pengumpulan bukti kegiatan yang 

telah diselenggarakan 
3. Terlaksananya mekanisme pengarsipan dokumen 

yang terintegrasi untuk anggota HMK ‘AMISCA’ ITB 
  
Arahan Kerja Ketua Himpunan  
1. Membuat dan melaksanakan Prosedur Operasional 

Standar terkait surat-menyurat  
2. Adanya template surat yang dikeluarkan HMK ‘AMISCA’ 

ITB  
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Sasaran Sekretaris kepanitiaan kegiatan HMK AMISCA ITB. 

Metode 1. Membuat format/template surat yang umum digunakan 
dalam kegiatan. 

2. Melakukan briefing kepada sekretaris kepanitiaan terkait 
Prosedur Operasional Standar (POS)  surat keluar, tata 
cara permintaan nomor surat, dll. 

3. Melakukan follow up terkait keberlangsungan surat 
masuk dan surat keluar untuk kepanitiaan. 

Parameter 
Keberhasilan 

Terdatanya seluruh surat masuk dan surat keluar kepanitiaan 
HMK AMISCA ITB. 

Waktu 
Pelaksanaan 

Selama kepengurusan Badan Pengurus HMK ‘AMISCA’ ITB 
2020/2021 

Kebutuhan SDM - 

Anggaran - 

Penanggung 
Jawab 

Sekretaris 2 

 

SOP Surat Kepanitiaan :  

1. Sekretaris kepanitiaan kegiatan HMK ‘AMISCA’ ITB berada di dalam pengawasan 

Sekretaris 2, yaitu Ridha Kinanti Ag’17 (081901947081). 

2. Sekretaris kepanitiaan kegiatan wajib melakukan pengarahan awal dengan 

Sekrertaris 2 mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan kesekretariatan. 

3. Sekretaris kepanitiaan kegiatan wajib menggunakan format-format dokumen dan 

judul dokumen yang telah dibuat oleh Sekretaris 1 dan Sekretaris 2. 

4. Dokumentasi yang wajib ada pada setiap forum adalah notula, presensi kehadiran, 

serta foto bukti kegiatan. 

5. Untuk forum besar yang melibatkan massa himpunan, seperti hearing, sosialisasi, 

audiensi, dan lain-lain, notula harus dipublikasikan ke grup “Anggota Aktif AMISCA’ 

maksimal H+2 forum. 

6. Jika kegiatan kepanitiaan telah menggunakan Ruang 2104, 1318 dan 2225, maka 

sekretaris kepanitiaan kegiatan harus membuat Berita Acara (sesuai format) H+3 

kegiatan dan kemudian diserahkan kepada pihak Program Studi. 

7. Pembuatan surat keluar yang bersangkutan dengan kepanitiaan, dilakukan oleh 

sekretaris kepanitiaan, dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Nomor surat dikeluarkan oleh Sekretaris 1 dan  Sekretaris 2, sehingga 

Sekretaris kepanitiaan kegiatan harus meminta nomor surat terlebih dahulu 

sebelum surat dibuat. 
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b. Setelah surat dibuat, maka sekretaris kepanitiaan kegiatan harus menunjukkan 

surat tersebut kepada Sekretaris 1 dan/atau Sekretaris 2 untuk dapat dikoreksi 

terlebih dahulu. 

8. Untuk pembuatan surat yang tidak dapat dikeluarkan oleh sekretaris kepanitiaan 

kegiatan, permintaan surat dapat dilakukan melalui Sekretaris 2, Ridha Kinanti 

Ag’17 (081901947081). 

9. Dokumen-dokumen tertulis kegiatan, seperti proposal, notula, surat-surat, LPJ, RAB 

kepanitiaan, timeline, dan dokumen lainnya yang terkait kepanitiaan, disimpan 

dalam satu folder dan diserahkan kepada Sekretaris 2 makimal H+30 kegiatan 

selesai. 

10. Jika selama keberjalanan kegiatan ada hal-hal yang perlu ditanyakan atau 

didiskusikan, maka sekretaris kepanitiaan kegiatan dapat langsung menghubungi 

Sekretaris 2 dan/atau Sekretaris 1. 

 

2. Melakukan pengarsipan dokumen dan foto-foto kegiatan kepanitiaan. 

Deskripsi Membuat template dokumen yang dapat digunakan dalam 

berbagai urusan kepanitiaan. Mengarsipkan dokumen yang 

terkait dengan kepanitiaan mulai dari notula forum, RAB, 

proposal kegiatan, hingga LPJ kegiatan HMK ‘AMISCA’ ITB 

dalam bentuk softcopy pada folder-folder di google drive 

serta mengumpulkan dokumentasi kegiatan HMK ‘AMISCA’ 

ITB dari panitia yang disimpan dalam bentuk softcopy yang 

disimpan dalam folder-folder di google drive serta dalam 

bentuk hard copy berupa cetakan album kenangan kegiatan 

kepengurusan 2020 / 2021 yang dapat dijadikan sebagai 

bahan evaluasi semua elemen dalam berkegiatan di HMK 

‘AMISCA’ ITB serta pembelajaran bagi kepengurusan HMK 

‘AMISCA’ dalam mengadakan suatu kegiatan. 

Tujuan 1. Tersedianya template dokumen yang dapat digunakan 

dalam urusan kepanitiaan. 

2. Terarsipkannya dokumen – dokumen kepanitiaan dalam 

bentuk softcopy yang disimpan dalam google drive. 

3. Terarsipkannya foto – foto kegiatan HMK ‘AMISCA’ secara 

terstruktur dalam bentuk softcopy pada google drive 

maupun hardcopy dalam bentuk album kenangan. 

Landasan GBHP  

Bidang : Kelengkapan Organisasi  
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Tujuan : Terwujudnya sistem administrasi HMK ‘AMISCA’ 

ITB yang sistematis dan terarsipkan  

Arahan : Mewujudkan sistem administrasi HMK ‘AMISCA’ 

ITB yang sistematis dan terarsipkan  

Parameter :  

1. Terlaksananya Prosedur Operasional Standar 

administrasi HMK ‘AMISCA’ ITB 

2. Terlaksananya sistem pengumpulan bukti kegiatan yang 

telah diselenggarakan 

3. Terlaksananya mekanisme pengarsipan dokumen 

yang  terintegrasi untuk anggota HMK ‘AMISCA’ ITB 

  

Arahan Kerja Ketua Himpunan  

1. Melakukan pengarsipan dokumen kegiatan yang rapi dan 

mudah diakses 

2. Adanya template dasar untuk dokumen yang dapat 

digunakan untuk kebutuhan kepanitiaan 

Sasaran Sekretaris dan kepala divisi dokumentasi dan publikasi dari 

kepanitiaan kegiatan HMK AMISCA ITB, massa HMK AMISCA 

ITB secara keseluruhan 

Metode 1. Membuat folder di google drive untuk mempermudah 

pengarsipan dan akses untuk dokumen kegiatan. 

2. Melakukan follow up dan memastikan sekretaris 

kepanitiaan untuk memasukkan setiap dokumen kegiatan 

dalam google drive, pada folder yang dinamakan sesuai 

dengan nama kepanitiaan. 

3. Melakukan follow up dan memastikan kepala divisi 

publikasi dan dokumentasi kepanitiaan untuk 

memasukkan foto-foto kegiatan ke dalam google drive, 

pada folder yang dinamakan sesuai dengan nama 

kepanitiaan.  

4. Membuat album kenangan yang berisi dokumentasi 

terkait segala kegiatan yang telah dilaksanakan dalam 

satu tahun kepengurusan. 

Parameter 
Keberhasilan 

1. Adanya template dokumen yang dapat digunakan dalam 

kepanitiaan HMK ‘AMISCA’ ITB. 

2. Terarsipkannya dokumen – dokumen kegiatan HMK 

‘AMISCA’ ITB dalam bentuk softcopy dalam google drive.  
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3. Terarsipkannya foto – foto kegiatan HMK ‘AMISCA’ ITB 

dalam bentuk softcopy yang disimpan dalam google drive 

dan dalam bentuk hardcopy berupa album kenangan. 

4. Telah tercetaknya album kenangan kegiatan saat akhir 

kepengurusan maksimal pada hari H Laporan 

Pertanggungjawaban Badan Pengurus HMK ‘AMISCA’ ITB 

periode 2020 / 2021 diterima 

Waktu 
Pelaksanaan 

Selama kepengurusan Badan Pengurus HMK ‘AMISCA’ ITB 
2020/2021 

Kebutuhan SDM - 

Anggaran RAB Total : Rp 385.000,00 
Anggaran dari Himpunan : Rp 385.000,00 

Penanggung 
Jawab 

Sekretaris 2 

 


