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Pendahuluan 
Sebagai salah satu fakultas yang berada di institusi pendidikan tinggi yang paling terkemuka di 
Indonesia, FITB telah berhasil tumbuh menjadi fakultas yang cukup terpandang, khususnya 

dalam pengembangan ilmu dan teknologi di bidang kebumian, melalui pemikiran dan karya inovatif dari setiap insan 
individu di dalamnya. FITB telah memiliki sistem tatapamong dan tatakelola sangat baik, yang mampu menunjang 
perbaikan berkelanjutan dalam bidang akademik, yang menjadi kegiatan utamanya. Seluruh program studi di 
lingkungan FITB telah teakreditasi A dari BAN PT dan bahkan dua di antaranya sudah menyandang akreditasi 
internasional dari ASIIN. Dengan memanfaatkan pengalaman institusi dan berbagai keberhasilannya ini, melalui 
sinergi internal dan kolaborasi eksternal yang lebih baik lagi, FITB ke depan dapat menjadi fakultas pemandu 
dalam berbagai kegiatan pembangunan di Indonesia yang sangat disegani di tingkat internasional.  

Visi dan Misi   
Sejalan dengan visi ITB yang tertuang dalam statutanya, yaitu menjadi Perguruan Tinggi yang unggul, bermartabat, 
mandiri, dan diakui dunia serta memandu perubahan yang mampu meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia 
dan dunia, maka pengembangan FITB harus pula diarahkan pada usaha pencapaian visi tersebut. Sejalan dengan hal 
tersebut, maka visi FITB 2020-2024 yaitu menjadi lembaga penyelenggara dan pengelola pendidikan di 
bidang ilmu dan teknologi kebumian yang unggul, bermartabat, dan disegani dunia serta mampu 
memandu peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia dan dunia. Demikian halnya dengan misi, sejalan 
dengan misi ITB, maka misi FITB 2020-2024 akan diarahkan pada usaha pencapaian visi di atas. FITB akan 
senantiasa melakukan perbaikan secara berkelanjutan melalui berbagai kegiatan dalam kerangkan Tri Dharma 
Perguruan Tinggi. Dengan demikian misi FITB 2020-2024 meliputi: a) menghasilkan sumber daya insani yang 
menguasai ilmu dan teknologi kebumian secara unggul dan berkarakter, dan b) mengembangkan dan menerapkan 
ilmu dan teknologi kebumian secara inovatif untuk menjadikan Indonesia dan dunia lebih baik melalui peningkatan 
jejaring dan kerjasama nasional maupun internasional.  

Tantangan dan Stategi Menjawab Tantangan  
Perbaikan berkelanjutan dalam berbagai kegatan dalam lingkup Tri Dharma Perguruan Tinggi diharapkan dapat 
menjawab berbagai tantangan FITB di masa mendatang. Proses akademik yang harus dilakukan secara berkeadilan, 
transparan, dan akuntabel menjadi salah satu tantangannya. Kurikulum yang harus sudah dibuat berstandar 
internasional dan dengan sentuhan inter- hingga trans-disipliner telah menjadi acuan dalam pelaksanaan pengajaran 
yang lebih bersifat student centered. Ke depan, lulusan yang unggul dan berkarakter harus senantiasa diselaraskan 
dengan integritas yang tinggi, perilaku skolar, serta kemampuan yang baik dalam berkomunikasi, bekerjasama, 
menyesuaikan diri, dan memecahkan masalah. Sistem tatapamong dan tatakelola sangat baik harus terus ditingkatkan 
melalui peningkatan kecepatan pengadministrasian.   

Kerja keras masih terus diperlukan untuk menjawab bebagai tantangan di atas, antara lain melalui FITB yang 
CERDAS dan TEPAT. Strategi yang baik sangat diperlukan untuk mewujudkan visi FITB, menjadi lembaga 
penyelenggara dan pengelola pendidikan di bidang ilmu dan teknologi kebumian yang unggul, bermartabat, dan 
disegani dunia serta mampu memandu peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia dan dunia. Berbagai upaya 
terobosan dalam bentuk reformulasi dan transformasi layanan perlu dilakukan secara CERDAS (Cermat, Efektif, 
Ramah, Dinamis, Akuntabel, dan Suistainable) dan TEPAT (Tangkas, Efisien, Profesional, Penuh Pengabdian, dan 
Tanggungjawab).  

Penutup  
Dengan memanfaatkan berbagai pengalaman panjang institusi ITB, keberadaan FITB di masa mendatang harus 
dapat dibawa ke arah yang lebih baik. Sinergi internal dan kolaborasi eksternal perlu selalu terus ditingkatkan, 
guna dapat menciptakan FITB menjadi fakultas yang dapat secara signifikan berkontribusi pada negara dan lebih 
disegani di tingkat internasional.    


