Rektor UGM Meresmikan Gedung Baru Program Sarjana
FMIPA
Wednesday, 11 May 2016 WIB, Oleh: Ika

Rektor UGM, Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc., Ph.D., meresmikan gedung baru Program Sarjana
Fakultas MIPA UGM, Rabu (11/5). Peresmian gedung yang berada di komplek FMIPA utara ini
ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Rektor UGM didampingi oleh Dekan FMIPA UGM,
Drs. Pekik Nurwantoro, M.S., Ph.D., dan mantan Dekan FMIPA UGM, Prof. Dr Chairil Anwar.
Dwikorita dalam pidato sambutannya mengapresiasi pembangunan gedung baru program sarjana
FMIPA ini. Ia berharap keberadaan gedung ini bisa menunjang kegiatan pembelajaran dan
penelitian di FMIPA .
“Harapannya dari gedung ini bisa melahirkan karya-karya monumental dan karya besar melalui
kegiatan riset dan edukasi yang produknya bisa diterapkan langsung di masyarakat, industri serta
menunjang kebijakan pemerintah,”urainya,
Dalam kesempatan itu, Dwikorita juga menyampaikan bahwa UGM akan mengembangkan 10 pusat
inovasi dan laboratorium di fakultas-fakultas. Dengan adanya pusat inovasi ini diharapkan bisa
melahirkan berbagai produk riset yang bermanfaat bagi masyarakat luas dan menjadi solusi dari
berbagai persoalan bangsa.
Sementara Dekan FMIPA UGM, Drs. Pekik Nurwantoro, M.S., Ph.D., menyampaikan dengan adanya
gedung baru ini diharapkan dapat mengurangi mobilitas civitas akademika FMIPA dalam
melaksanakan kegiatan akademik sehingga dapat meminimalkan risiko kecelakaan lalu-lintas.
Pasalnya, selama ini kegiatan pembelajaran dilaksanakan di dua tempat, yaitu di MIPA utara dan

MIPA selatan.
“Ada sekitar 1.500 sampai 2.000 mahasiswa yang harus bolak-balik ke kampus MIPA utara dan
MIPA selatan untuk menjalani perkuliahan maupun mengurus administrasi perkuliahan. Hal ini ini
menjadi beban berat karena potensi kecelakaan tinggi,” jelasnya.
Dengan keberadaan gedung baru lima lantai ini diharapkan bisa menciptakan keamanan dan
keselamatan bagi seluruh civitas akademika FMIPA yang bisa melaksanakan kegiatan perkuliahan
terkonsentrasi di satu tempat. Disamping digunakan sebagai tempat belajar mengajar, gedung ini
juga digunakan sebagai laboratorium untuk menunjang kegiatan riset mahasiswa dan dosen.
(Humas UGM/Ika)
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