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Dies Natalis ke-56 Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada mengusung tema “Tantangan
Geografi di Era Revolusi Industri 4.0”. Pilihan tema ini didasarkan pada orientasi Geografi pada
pengembangan kegiatan riset dan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan bidang ilmu
Geografi terutama untuk memecahkan permasalahan-permasalahan terkait lingkungan dan
menjawab tantangan di Era Revolusi Industri 4.0.
Rangkaian kegiatan Dies Natalis ke-56 Fakultas Geografi UGM dibuka pada Jumat (26/4) oleh Dekan
Fakultas Geografi UGM, Prof. Dr. rer. nat. Muh Aris Marfai, M.Sc. Pada kegiatan ini sekaligus
dideklarasikan gerakan “Goes to Tumbler” di Fakultas Geografi UGM yang dikoordinasikan oleh
Pusat Kajian Klinik Lingkungan dan Mitigasi Bencana (KLMB). Acara pembukaan dies juga
dimeriahkan dengan kegiatan senam bersama yang diikuti oleh kurang lebih 220 sivitas akademika
Fakultas Geografi UGM.
“Goes to Tumbler dideklarasikan sebagai sebuah gerakan menuju ke penataan lingkungan bebas
plastik yang baik di sekitar kampus,”papar Prof. Aris Marfai.
Selanjutnya, dalam rangka kegiatan Dies Natalis ke-56 Fakultas Geografi, akan diselenggarakan
beberapa acara seminar yakni The 3 rd International Conference on Environmental Resources
Management in Global Region (ICERM 2019), The 6th Geo-information Science Symposium, Seminar
Nasional ke-3: Magister Geografi UGM, Seminar Nasional Ke-5: Pengelolaan Pesisir dan DAS,
Seminar Internasional SDGs 2019 dan Workshop IMaREC CNRD Network. Kegiatan seminar dan
workshop ini diharapkan dapat menjadi ajang diskusi dan pertukaran pikiran terkait dengan bidang
kajian Geografi dan hasil riset yang telah dilakukan sehingga akan dapat menyumbangkan
pemikiran-pemikiran baru dan memantabkan konsep teori serta aplikasi bidang ilmu Geografi.

Workshop dan temu alumni diselenggarakan sebagai bagian dari kepedulian terhadap lulusan
fakultas Geografi dan pemikiran terhadap masa depan mahasiswa dan lulusan Geografi.
Sebagai rangkaian kegiatan lainnya juga akan diselenggarakan beberapa kegiatan rutin, seperti
ziarah dan silahturahmi untuk mengenang jasa para pendiri dan segenap sivitas akademika yang
telah wafat serta silahturahmi dengan keluarga almarhum. Malam renungan dan syukuran
diselenggarakan sebagai bagian dari evaluasi, mawas diri dan wujud rasa syukur atas keberhasilan
yang telah dicapai oleh Fakultas Geografi.
Acara Minggu Gembira diselenggarakan sebagai kegiatan keakraban dan silahturahmi sivitas
akademika dan keluarga. Serangkaian kegiatan pertandingan olah raga juga akan diselenggarakan
dalam rangka untuk menjaga dan meningkatkan stamina dan kesehatan, seperti bulu tangkis dan
tenis meja. Selanjutnya, akan dilaksanakan Rapat Terbuka Senat pada tanggal 2 September 2019
sebagai puncak acara dari rangkaian kegiatan dalam rangka Dies Natalis ke-56 Fakultas Geografi
UGM, yang akan diisi dengan Laporan Tahunan Dekan dan orasi ilmiah oleh Dr. Rika Harini, S.Si.,
M.P. (Humas UGM/Satria)
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