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DEFINISI DAN TUGAS POKOK DEPARTEMEN DI HMIT 2015
===========================================================
1. OPPERATIONAL OFFICER
a. PRESIDENT
i. Definisi
Predisent adalah orang yang menjadi motor utama dalam pergerakan HMIT.
President adalah ketua HMIT yang dipilih langsung oleh anggota HMIT.
ii. Tugas Pokok
1. Mengorganisasikan dan mengarahkan HMIT menuju kemajuan,
2. Bersifat netral, sehingga program kerja relevan dan sesuai visi dan misi, dan
3. Melakukan perencanaan yang tepat bersama seluruh pengurus HMIT agar
kegiatan dapat terlaksana.
b. GENERAL SECRETARY
i. Definisi
General Secretary adalah orang yang membantu President dalam menjalankan
tugas pokoknya, serta membantu pelaksanaan fungsi administrasi.
ii. Tugas Pokok
1. Menbantu President melaksanakan tugas pokoknya,
2. Melaksanakan mandat yang diberikan President, dan
3. Berkoordinasi dengan Secretary untuk menjalankan fungsi administrasi
internal dan eksternal.
c. SECRETARY
i. Definisi
Secretary adalah orang di balik President yang menjadi backup-nya dalam
urusan administrasi dan urusan kesekretariatan.
ii. Tugas Pokok
1. Membentuk standar operasional prosedur (SOP) administrasi HMIT,
2. Menginventarisasi peralatan dan perlengkapan organisasi HMIT, dan
3. Memantau pemenuhan pelaksanaan GBHK HMIT.
d. TREASURER
i. Definisi
Treasurer adalah orang yang berfungsi melakukan tata kelola keuangan, kas,
dan investasi keuangan HMIT.
ii. Tugas Pokok
1. Membentuk SOP keuangan HMIT,
2. Mengurus uang kas HMIT,
3. Merumuskan rencana anggaran/keuangan HMIT dengan baik dalam jumlah
maupun alokasi, dan
4. Melakukan transparansi dana.
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2. DEPARTMENT OF STUDENT RESOURCES DEVELOPMENT
a. Definisi
Department of Student Resources Development merupakan departemen yang
bergerak dalam pengembangan sumberdaya mahasiswa dan mengurus segala
kebutuhan anggota HMIT baik dalam bidang akademik maupun kesejahteraan
mahasiswa. Departemen ini bertanggung jawab atas orientasi mahasiswa baru yang
akan bergabung di Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan.
b. Tugas Pokok
i. Memfasilitasi anggota HMIT dalam kegiatan Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI) dan
Pekan Kreativitas Mahasiswa (PKM),
ii. Mempersiapkan delegasi terbaik untuk Pilmitanas Fokushimiti 2015,
iii. Membangun program soil foundation untuk mendukung kesejahteraan anggota
HMIT,
iv. Melaksanakan program orientasi mahasiswa baru (MPD) berdasarkan azas
intelektual, moral, akhlak mulia, dan solidaritas, dan
v. Mewadahi dan memfasilitasi kebutuhan akademik anggota HMIT dengan
mengadakan program tutorial, serta
vi. Memfasilitasi anggota HMIT yang ingin mengikuti kegiatan magang yang
mendukung keilmuan dan keprofesian ilmu tanah.
3. DEPARTMENT OF SOIL DEVELOPMENT
a. Definisi
Department of Soil Development merupakan departemen yang bergerak dalam
penerapan ilmu-ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan dan pengaplikasiannya
di lapang. Departemen ini juga bertanggung jawab untuk membangun kemitraan
dengan desa dalam upaya penerapan ilmu dan pengabdian kepada masyarakat.
b. Tugas Pokok
i. Membangun program Mitra Desa sebagai upaya penerapan ilmu-ilmu terkait
keprofesian ilmu tanah,
ii. Bekerjasama dengan BLH-HMIT (Azimuth) dalam upaya pembuatan Peta Tanah IPB,
dan
iii. Membangun Soil Club HMIT sebagai upaya pengaplikasian ilmu yang telah
diperoleh di perkuliahan.
4. DEPARTMENT OF PUBLIC RELATION
a. Definisi
Department of Public Relation merupakan departemen yang menjadi jembatan
pengurus HMIT dengan anggota HMIT, alumni, civitas akademika DITSL, LK se-IPB, dan
Fokushimiti. Departemen ini juga bertanggung jawab untuk mencari mitra kerja
penunjang pelaksanaan program kerja HMIT.
b. Tugas Pokok
i. Membangun relasi dalam upaya membentuk mitra kerja yang menunjang
pelaksanaan program kerja HMIT,
ii. Mengirimkan delegasi HMIT IPB dalam Pilmitanas dan Pernas Fokushimiti 2015,
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iii. Bekerjasama dengan BLH-HMIT (Azimuth) dalam melaksanakan kegiatan Cross
Country,
iv. Menghimpun database alumni dan menyusun program Penelusuran Sejarah HMIT,
v. Melakukan kunjungan ke LK di IPB sebagai suatu bentuk studi banding, dan
vi. Memfasilitasi kegiatan Penglepasan Wisudawan DITSL IPB.
5. DEPARTMENT OF SPORT AND ART
a. Definisi
Department of Sport and Art merupakan departemen yang bergerak dalam
bidang pengembangan potensi olahraga dan seni anggota HMIT. Departemen ini juga
berperan untuk memfasilitasi minat dan bakat anggota HMIT dalam bidang olahraga
dan seni.
b. Tugas Pokok
i. Mempersiapkan kontingen terbaik untuk menghadapi Seri-A dan Action BEM
Fakultas Pertanian dengan mengadakan kegiatan Pesta Portan, dan
ii. Memfasilitasi segala bentuk kegiatan olahraga dan seni sebagai wadah
pengembangan minat dan bakat anggota HMIT.

