FMIPA Tingkatkan Kualitas SDM
Thursday, 19 September 2013 WIB, Oleh: Ika

Fakultas MIPA UGM terus berusaha meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Salah satu
langkah yang ditempuh dengan mendorong staf pengajar untuk menempuh studi program doktor.
“Saat ini ada 56 orang yang tengah mengambil studi S3, 23 orang menempuh studi di luar negeri
dan 33 orang di dalam negeri,” kata Dekan FMIPA UGM, Drs. Pekik Nurwantoto, M.S., Ph.D., Kamis
(19/9) dalam peringatan dies FMIPA UGM ke-58.
Dalam laporan Dekan FMIPA 2013, Pekik menyebutkan saat ini FMIPA memiliki 25 orang guru
besar yaitu 6 orang dari Jurusan Fisika, 1 orang dari JIKE, 14 orang dari jurusan Kimia, dan 4 orang
dari jurusan matematika. Sementara staf pendidik yang tengah diproses kenaikan ke jabatan guru
besar sebanyak 7 orang.
“Harapannya di tahun-tahun mendatang jumlah guru besar akan terus bertambah meningat
sekarang ini staf yang menduduki jabatan Lektor Kepala ada 56 orang,” tuturnya.
Pekik menambahkan fakultas dan jurusan tidak hanya berupaya meningkatkan kualitas sumber daya
manusia semata, namun dari segi kuantitas juga turut ditingkatkan. Peningkatan jumlah dosen
diharapkan dapat memberikan pelayanan prima kepada mahasiswa yang jumlahnya cukup besar.
Pada tahun ajaran 2013/2014 ini FMIPA memiliki mahasiswa aktif sebesar 2332 untuk program S1,
1294 mahasiswa program S2, dan 303 mahasiswa program S3.
“Sementara tenaga pendidik FMIPA saat ini hanya berjumlah 192 orang yaitu 55 orang jurusan
Fisika, 48 orang JIKE, 44 orang jurusan Kimia, dan 45 orang jurusan Matematika. Untuk itu
peningkatan kuantitas tenaga pendidik juga terus diupayakan,”jelasnya.
Dalam puncak acara dies natalis FMIPA tersebut turut disampaikan orasi ilmiah oleh Dr. Agus
Kuncaka tentang Model Pemberdayaan Petani dengan Humus Sintesis (Pupuk SROP) Dalam
Mempercepat Tercapainya Kedaulatan Pangan.(Humas UGM/Ika)
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