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PENDAHULUAN
Tahun 2025 adalah tahun yang diprediksi sebagai tahun perubahan yang signifikan dan pesat
terutama pada masalah budaya, teknologi, sains, kesehatan dan ekonomi yang dikenal sebagai era
Industri 4.0. Perubahan ini tentu akan memberikan pengaruh yang sangat penting pada sistem
pendidikan masa depan termasuk sistem pendidikan tinggi (konsep Edukasi 4.0). Makalah ini berisi
paparan konsep dan strategi untuk mewujudkan Visi dan Misi ITB 2025 yang diajukan sebagai salah
satu syarat dalam nominasi pencalonan Rektor ITB periode 2020-2025.
LATAR BELAKANG
Konsep yang digunakan untuk mewujudkan ITB 2025 didasarkan pada: Statuta ITB, Visi dan Misi
ITB, RENIP ITB 2006-2025 dan Supplemen RENIP ITB 2020-2025. Tujuan utamanya adalah
mewujudkan ITB sebagai a Globally Respected and Locally Relevant University yang unggul dan
mandiri. A globally respected university diwujudkan dalam bentuk rencana kerja strategis dan tata
kelola menuju keunggulan dengan target Top 200 QS World University Rankings. Locally relevant
university diwujudkan dalam program-program terkait tantangan bangsa dan negara di masa depan,
termasuk membangun kemandirian ITB agar dapat berdiri sendiri terutama dalam hal sumber dana.
Berdasarkan data terkini, ITB berada dalam QS ranking 331, memerlukan lompatan signifikan (131
tingkat) untuk mencapai target RENIP 2025 (QS ranking 200). Bobot terbesar (70%) dalam
penentuan QS ranking terletak pada 3 aspek Academic Reputation, Citation Index dan Employer
Reputation. Dua aspek pertama akan tercapai apabila ITB memiliki lingkungan yang mendukung
terselenggaranya riset-riset yang hasilnya diakui komunitas akademik di dunia. Salah satu kendala
utamanya adalah penyediaan dana riset, yang selama ini masih sangat tergantung pada alokasi
APBN. Berdasarkan laporan keuangan ITB 2018, proporsi sumber dana hasil Kerjasama dan
Kemitraan masih sangat kecil.
Tantangan nyata lainnya yang tidak bisa dihindari dan harus dihadapi adalah proses tranformasi
sistem dan infrastruktur ke Edukasi 4.0 termasuk di dalamnya pelaksanaan ITB Multi-Kampus.
Program kerja yang diusulkan tentu harus mengacu pada posisi dan keadaan ITB saat ini (lessonslearned) sebagai titik awal perubahan dan pijakan dalam melangkah ke depan dengan program yang
realistis, dan tahapan yang terukur. Perubahan ini diharapkan dapat membenahi sistem pelaksanaan
pendidikan ITB agar menghasilkan lulusan yang mumpuni yang dapat beradaptasi dan berkontribusi
sesuai tantangan nasional dan internasional. Perubahan ini akan menyasar sistem tata kelola,
infrastruktur, teknologi, dan lingkungan kampus ITB untuk bisa melaksanakan transformasi Edukasi
4.0, demi meningkatkan mutu pengajaran dan mendorong fokus penelitian berkualitas internasional.
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Langkah-langkah ini akan menjadi fondasi yang kokoh dan diharapkan akan menciptakan reputasi
ITB yang terpandang di tingkat Asia dan dunia, yang akan meningkatkan QS ranking ITB. Selain itu,
meningkatkan kesejahteraan civitas academica melalui sistem remunerasi dan insentif yang menarik
bagi tenaga pendidik, serta ekosistem kampus yang nyaman bagi mahasiswa.
Visi: menjadikan ITB sebagai kampus berbasis teknologi inovatif dan adaptif memasuki era Edukasi
4.0, ramah lingkungan, terbuka dan nyaman untuk semua orang, termasuk difabel; menjunjung tinggi
keragaman berfikir untuk mendorong kompetisi dan kreatifitas; responsif menjawab segala
tantangan; progesif serta kreatif menciptakan ide-ide baru demi kemajuan Indonesia.
Misi: menjadikan ITB sebagai perguruan tinggi mandiri dan siap melaksanakan Edukasi 4.0 yang
dicirikan oleh digital transformation dalam berbagai aspek serta tidak terikat ruang dan waktu;
menciptakan lulusan yang mampu menyelesaikan permasalahan bangsa baik lokal maupun nasional
serta mampu bersaing dalam level internasional; melaksanakan penelitian terpadu berkelas dunia
yang berfokus pada inovasi Art, science & technology yang akan menjadi referensi bagi lembaga
riset, industri, masyarakat ataupun pemerintah Indonesia maupun di Asia.
PROGRAM ITB 2025
Program untuk mencapai visi dan misi untuk ITB 2025 akan terfokus pada:
1. RESTRUKTURISASI DAN TRANSFORMASI AKADEMIK: Lean and Agile Organization
Sistem Edukasi 4.0 yang mengubah sistem pengajaran tradisional ke e-learning akan memerlukan
investasi teknologi serta sistem yang masif, didukung oleh perubahan budaya civitas academica
termasuk revolusi mental. Sistem Edukasi 4.0 lebih banyak bersifat antardisiplin, dinamis dan adaptif
pada situasi dan kondisi. Karena sifatnya yang dinamis, maka diperlukan struktur organisasi yang
ramping, fleksibel dan dapat beradaptasi dengan cepat. Integrasi Fakultas dan Sekolah akan
mempermudah pengambilan matakuliah yang bersifat beda disiplin pada level yang tepat, sehingga
tercipta program transdisiplin yang memperluas wawasan mahasiswa dan lulusan ITB.
Digitalisasi tata kelola perkuliahan dan administrasi juga akan menjadi kunci dalam menghadapi
tantangan di masa depan. Hal ini akan membantu pengelolaan ITB Multi-Kampus, dengan integrasi
e-learning system antara kampus utama dan kampus satelit, sehingga membuat proses akademik
menjadi lebih efektif dengan dana operasi pendidikan yang lebih efisien.
Kampus-kampus satelit harus memiliki standar dan mutu belajar mengajar yang tinggi seperti di
kampus utama. Pembahruan peralatan laboratorium dan pendidikan, serta perkuatan kurikulum
dengan program-program basic maupun advanced juga diperlukan untuk menghasilkan engineerengineer muda berkualitas.
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2. PENELITIAN TERPADU – Integrated Research
Penelitian terpadu akan terfokus pada kekuatan dan keunikan Indonesia yang tidak dimiliki Negara
lain seperti kekayaan alamnya (Energi, Iklim dan Bencana Alam Geologi, Biologi, Farmasi, Maritim,
Budaya), sehingga dapat menarik kerjasama dengan universitas/institusi internasional untuk
meningkatkan kompetensi civitas academica, meningkatkan Citation Index serta mendatangkan dana
dari luar negri. Penelitian terpadu juga harus fokus pada kebutuhan lokal maupun Nasional sehingga
ITB dapat mengambil peran dalam membantu program Pemerintah melalui pusat-pusat penelitian.
Penelitian terpadu yang kolaboratif dengan dunia industri harus menghasilkan inovasi teknologi yang
dapat menyelesaikan permasalahan bangsa dan dapat dikembangkan menjadi produk komersial, serta
entrepreneurship melalui kerjasama dengan industri dan Pemerintah (techno park).
3. PENGABDIAN MASYARAKAT TERINTEGRASI – Technology Development for People
ITB sebagai institusi ternama dan cemerlang harus mempunyai peran dan efek terhadap masyarakat
sekitar dan secara luas di level Nasional. Melalui kerjasama dengan industri dan Pemerintah, ITB
dapat berperan dalam mengembangkan teknologi tepat guna yang murah sehingga dapat membantu
peningkatan ekonomi Nasional ataupun menyelesaikan permasalahan lingkungan sekitar.
IMPLEMENTASI PROGRAM
Implementasi ketiga program di atas akan memerlukan dana tambahan yang cukup signifikan.
Diprioritaskan pada investasi teknologi dan pengembangan sistem transformasi Edukasi 4.0. Dengan
statusnya sebagai PTN-BH, seharusnya ITB lebih lincah dan berdaya membangun kelembagaan
endowment fund yang kuat berdasarkan kontribusi alumni dan kerjasama industri. Sistem ini
memerlukan terobosan kreatif agar dapat melakukan akumulasi dana dan re-investment management
yang professional, serta menjamin keberlanjutan program transformasi, dalam menciptakan ITB
yang unggul dan mandiri. Pelaksanaan implementasi program transformasi ini akan mengalami
konsolidasi awal selama 2 tahun pertama dan harus diakselerasi pada tahun selanjutnya (Tabel).

