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PENDAHULUAN 

Segenap civitas akademika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) telah, 
sedang dan senantiasa berupaya dengan kesungguhan untuk mewujudkan visi FMIPA yaitu menjadi 
fakultas terkemuka, pelopor pengembangan matematika dan sains serta memberikan kontribusi bagi 
kesejahteraan bangsa. Visi ini, diupayakan terwujud melalui pelaksanaan beberapa misi yang indikator 
keberhasilannya diharapkan lebih terukur yaitu menyelenggarakan pendidikan terbaik dalam 
matematika dan sains untuk menghasilkan lulusan berkarakter dan berdaya saing global; melaksanakan 
penelitian berkualitas dan terdepan dalam matematika dan sains; dan melaksanakan pelayanan publik 
dan pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan kepakaran fakultas bagi kesejahteraan 
masyarakat. 

Prestasi dan kontribusi FMIPA yang secara sinergi dengan visi dan misi ITB pada tiga aspek 
tridarma perguruan tinggi patut patut disyukuri, diapresiasi, dipertahankan serta ditingkatkan. Namun 
seiring dengan pergeseran dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat 
seiring dengan revolusi industri 4.0, maka konsekuensinya yang berupa tantangan-tantangan dunia 
super-modern juga perlu diantisipasi. Tangtangan-tantangan ini terangkul dalam beberapa terminologi 
yang terkonsepsi dalam VUCA: volatility, uncertainty, complexity and ambiguity. Program-program 
FMIPA ke-depan diharapkan senantiasa sejalan dengan visi-misinya dengan mempertimbangkan 
karakter tantangan di atas dalam berbagai aspek. 
 
STRATEGI 

Kekuatan FMIPA ITB diantaranya adalah reputasi FMIPA ITB diantara ilmu serumpun di dalam 
negeri dan regional sangat tinggi; Keterpaduan program S1, S2, dan S3 yang dapat menarik lulusan S1 
untuk melanjutkan ke program pendidikan yang lebih tinggi yang berpotensi menjadi tenaga peneliti 
yang potensial; Kualifikasi dosen yang tinggi (berdasarkan tingkat pendidikan) dalam negeri/regional; 
Komitmen dosen dalam pengajaran tinggi; Minat staf FMIPA dalam penelitian cukup tinggi; dan Daya 
saing peneliti FMIPA ITB yang tinggi dalam meraih dana kompetisi untuk penelitian. 

Aspek yang perlu ditingkatkan di FMIPA adalah efisiensi internal program pendidikan yang 
belum cukup tinggi, terutama pada program S1 dan S3, yang berkaitan dengan lama studi; Kualitas 
program pascasarjana FMIPA masih kalah bersaing dengan program pascasarjana universitas luar 
negeri dalam menarik lulusan S1 terbaik. Jumlah beasiswa atas inisiatif ITB sangat terbatas; Belum 
terintegrasinya program penelitian kelompok-kelompok keahlian dalam lingkup FMIPA.  
  
1. Pada bidang pendidikan, keempat prodi sarjana mendapat akreditasi internasional. Royal Society 

of Chemistry untuk Program Studi Sarjana Kimia pada periode 2018 hingga 2023. ASIIN untuk 
program Studi Sarjana Matematika, Fisika, Astronomi pada periode Juni 2015 hingga September 
2020. Program Studi Magister dan Doktor Matematika mendapatkan Emerging Regional Center of 
Excellence (ERCE) Label pada periode 2016-2020 dari European Mathematics Union. Guna 
meningkatkan jumlah program studi terakreditasi internasional pada kurun waktu 2020-2024, 
mendapatkan akreditasi internasional bagi program studi magister dan doktor yang belum menjadi 
hal yang perlu selain reakreditasi internasional program studi sarjana. Sesuai dengan Renip ITB 
2020-2024, arah pengembangan ITB pada tahun 2025, yaitu mewujudkan ITB sebagai a Globally 
Respected and Locally Relevant University. Akreditasi Internsional yang diperoleh program studi di 
lingkungan FMIPA tidak melupakan peran serta dalam persoalan bangsa. Salah satunya adalah 
kiprah generasi muda dalam menciptakan lapangan kerja. Berbagai kegiatan kemahasiswaan dapat 
ditumbuhkan dalam aktifitas himpunan kemahasiswaan. Hal tersebut diharapkan dapat 
meningkatkan Jumlah mahasiswa berwirausaha  dan lulusan yang berhasil menjadai wirausaha. 

  



2. Pada bidang Penelitian, tahun 2019 dana penelitian yang dikelola lebih dari tiga puluh miliar rupiah 
dengn 250 publikasi. Dengan arah penelitian bersama, kolaborasi KK dan managemen yang tertata, 
potensi tersebut dapat dioptimalkan sehingga dapat meningkatkan produktifitas publikasi pada 
jurnal internasional berepurtasi.  

  
3. Pada bidang Sumberdaya, sebanyak 227 dosen menjadi aset yang sangat penting sebagai ujung 

tombak berbagai kegiatan, baik di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat maupun 
pengembangan institusi. Dengan penambahan dosen pada lima tahun terakhir yang sebagian 
besar belum memiliki kualifikasi doktor adalah tantangan tersendiri bagi FMIPA. Pemetaan 
kebutuhan untuk pengembangan keilmuan adalah langkah awal yang perlu dilakukan dan diikuti 
dengan membuka jalan bagi dosen bergelar master untuk studi lanjut. Seiring dengan hal tersebut, 
pembinaan karir dosen menjadi issue yang utama agar keberlangsungan pengembangan FMIPA. 
Pembinaan karir dirancang dengan cermat dengan Rencana Karir yang dimiliki oleh masing-masing 
dosen hingga guru besar. 

 
PENUTUP 
Mewujudkan Visi-Misi FMIPA merupakan tugas bersama civitas akademika FMIPA ITB. Dengan 

bekerjasama dan berkontribusi sesuai dengan fungsi, peran dan kepakaran akan tercipta FMIPA sebagai 

tempat yang tepat untuk berkembang dan berkontribusi pada ITB, negara dan dunia. 

 
 


