
Kegiatan belajar mahasiswa Program Studi 
Magister Kimia ITB didukung dengan 
berbagai fasilitas yang sangat memadai. 
Beberapa fasilitas yang disediakan di 
antaranya adalah  ruang kuliah mulmedia, 
laboratorium pendidikan, dan laboratorium 
penelian dengan dilengkapi instrumentasi 
kimiakimia yang canggih, serta perpustakaan 
program studi dengan koleksi pustaka yang 
berkualitas. Selain itu, mahasiswa dapat 
dengan mudah mengakses internet melaui 
jaringan nirkabel kecepatan nggi. 
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ADMINISTRASI DAN PENDAFTARAN
Ketentuan administrasi dan pendaaran sesuai 
dengan ketentuan yang ditetapkan oleh ITB. 
Informasi terkait dapat diperoleh di:

Web Penerimaan Mahasiswa Baru ITB:
hp://www.usm.itb.ac.id

Sekolah Pascasarjana ITB
hp://www.sps.itb.ac.id

FMIPA ITBFMIPA ITB
hp://fmipa.itb.ac.id
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Prasas Nobel Laurate 1988 di Kimia ITB



PROGRAM STUDI MAGISTER KIMIA
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Institut Teknologi Bandung

berfokus pada bidang pemisahan dan 
spesiasi, elektrometri serta aplikasi 
kimia di bidang lingkungan dan 
industri. 

mencakup struktur, energeka dan 
dinamika kimia, serta aspek terapan 
dalam bidang kimia material seper 
polimer, membran, dan keramik.

mencakup aspek fundamental untuk 
memahami struktur sifat fisik dan 
kereakfan senyawa anorganik, 
sintesis dan karakterisasi padatan 
anorganik dan senyawa koordinasi. 

mempelajari sintesis, struktur, dan 
sifat kimia senyawa-senyawa organik 
serta aplikasinya di berbagai bidang 
di antaranya obat-obatan, katalisis, 
makanan, korosi, dan sel surya. 

mempelajari struktur dan fungsi 
komponen sel, metabolisme sel, dan 
proses-proses kimia yang berkaitan 
dengan enzim dan informasi genek. 

Menjadi penyelenggara pendidikan 
taraf magister dalam bidang kimia 
yang bersandarkan kepada 
perkembangan keilmuan kimia 
yang mutakhir, secara nasional 
maupun internasional.

BerpeBerperan sebagai pemrakarsa 
dalam pengembangan ilmu kimia 
dan terapannya yang berorientasi 
kepada pemanfaatan sumber daya 
alam Indonesia dalam rangka 
peningkatan kesejahteraan bangsa.

Kurikulum program magister kimia 
mencakup minimal 36 sks yang 
terdiri atas 12 SKS kuliah wajib, 12 
SKS kuliah pilihan, dan 12 SKS 
penelian dengan masa studi dua 
tahun. Pada akhir masa pendidikan, 
hasil penelian mahasiswa ditulis 
dalamdalam bentuk tesis, serta 
dikomunikasikan dalam bentuk 
poster, seminar, dan publikasi 
ilmiah.

Mahasiswa Program Studi Magister Kimia ITB dapat 
memilih program sesuai dengan bidang keilmuan berikut:

Program Studi Magister Kimia ITB 
ditujukan bagi lulusan S1 dengan latar 
belakang pendidikan kimia murni, 
pendidikan kimia, teknik kimia, atau 
program lain yang terkait.
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