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HASIL FORUM TERBUKA DEKANAT DAN REKOMENDASI 

1. Penyelenggaraan 

a. Hari/tanggal  : Senin/21 Mei 2012 

b. Waktu  : 15.45 – 18.00 WIB 

c. Tempat  : Ruang Multimedia Fakultas Kehutanan UGM Yogyakarta 

d. Peserta  :  

- Prof.Dr.Moh. Na’im  (Dekan Fakultas Kehutanan UGM) 

- Dr. Satyawan Pudyatmoko (Wakil Dekan II Fakultas Kehutanan 

UGM) 

- Dr. Ronggo Sadono (Wakil Dekan III Fakultas Kehutanan 

UGM) 

- Dr.Lies Rahayu (Ketua Bagian Konservasi Sumberdaya Hutan) 

- Dr. Moh. Ali Imron (Sekretaris Bagian Konservasi Sumberdaya 

Hutan) 

- 46 Mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM 

e. Moderator  : Jodhi Arif Pramudito (Jurusan Budidaya Hutan 2009) 

f. Agenda  :  

- Perpustakaan 

- Wi-fi 

- Fasilitas kelas 

- Tempat sampah 

- Kondisi toilet 

- Ruang sosialisasi mahasiswa 

- Secretariat HMM dan BSO 

- KRS, pelayanan akademik, dan DPA 2010 
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2. Risalah Forum Terbuka Dekanat 2012 

a. Umum  

Forum terbuka dekanat ini diawali dengan sambutan dari Ketua Panitia dan kemudian 

dilanjutkan dengan penjelasan isu/permasalahn dari Departemen Riset dan 

Pengembangan Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM. Dalam 

penjelasan tersebut dijelaskan data – data atau fakta terkait isu yang telah ada di 

Fakultas Kehutanan UGM. Secara ringkas penjelasan sebagai berikut : 

- Terkait wifi dan perpustakaan telah dilakukan riset terhadap seluruh 

peprustakaan S1 di UGM dan diperoleh hasil bahwa 89% 

perpustakaan di UGM ber wifi kecuali Fakultas Kehutanan. Dan hasil 

riset pendapat mahasiswa, mahasiswa mengkehendaki penambahan 

jam buka perpustakaan 

- Terkait beberapa fasilitas kelas berdasarkan hasil pemantauan 

langsung di seluruh kelas, masih banyak kelas – kelas yang kondisinya 

kurang memadai untuk kegiatan belajar – mengajar 

- Terkait tempat sampah, masih banyak ruang atau tempat di fakultas 

yang belum ada tempat sampahnya, seperti audit yang hanya memiliki 

1 tempat sampah.  

- Kondisi toilet juga menjadi pokok pemantauan dari departemen riset 

yang menunjukan bahwa kondisi toilet berdasarkan pendapat 

mahasiswa dan pemantauan langsung memang tidak memadai. 

- Untuk Ruang sosialisasi mahasiswa, mahasiswa menghendaki ruang 

Aula dibuka dan digunakan sebagai ruang sosialisasi mahasiswa. 

Begitu juga dengan secretariat bersama, mahasiwa ingin menggunakan 

Ruang arsip sebagai lokasi sekre tambahan 

- Khusus terkait akademik, berdasarkan haisl riset sebanyak 98 % 

mahasiswa angkatan 2010 yang berbeda DPA dengan minat meminta 

penggantian DPA. 
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b. Diskusi  

Dalam forum terbuka dekanat kali ini dilakukan diskusi terkait permasalahan  yang 

ada, rangkuman diskusi sebagai berikut : 

- Tanggapan terkait pemaparan kondisi perpustakaan dan tuntutan 

mahasiwa diberikan oleh Dekan Fakultas Kehutanan (Moh. Na’im), 

beliau menyatakan perpustakaan awalnya memang direncanakan akan 

ditempatkan di Gedung baru Dekanat, namun karena kendala dana 

maka rencana tersebut urung dilakukan. Selain itu beliau juga member 

penjelasan terkait kondisi fasilitas kelas yang memang kondisinya 

sangat timpang dengan jumlah mahasiswa,sehingga diperlukan 

pengecekan ulang oleh staff. Ada mahasiswa yang mengkritisi 

masalah buku – buku yang tidak up to date , dari pak Dekan sendiri 

menghimbau untuk buku – buku baru meminjam ke dosen saja. 

- Kondisi Toilet yang menjadi bahasan juga beliau bahas dengan 

menyatakan kalau kebersihan toilet itu sudah menjadi tanggungjawab 

Cleaning Service dan beliau juga menghimbau agar toilet dapat dijaga 

bersama oleh mahasiswa.  

- Terkait dengan ruang sosialisasi mahasiswa, aula boleh digunakan 

sebagai kegiatan mahasiswa jika tempat lain tidak dapat digunakan 

namun hanya bisa digunakan sampai pukul 10.00 malam WIB, selain 

itu Aula tidak diperkenankan untuk kegiatan permanen 

- Untuk kejelasan Sekretariat Himpunan Mahasiswa Minat dan Badan 

Semi Otonom, Dekan Fakultas sudah tidak dapat menyediakan tempat 

dan menghimbau mahasiwa untuk tidak mengotak – ngotakan diri 

dalam sekre – sekre yang terpisah – pisah, sehingga kalau ada rapat, 

sekre bersama dapat dipakai secara bersamaan. Arsip – arsip yang 

berada di ruang arsip tidak dapat dipindahkan ke basemen karena 

faktor keamanan dan keutuhan arsip.  

- Terkait tuntutan mahasiswa angkatan 2010 untuk adanya penggantian 

DPA agar sesuai minat, ditanggapi positif oleh pihak dekanat, dan 

akan dipertimbangkan lebih lanjut.  
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3. Rekomendasi dan Kesimpulan 

a. Terkait perpustakaan ada beberapa rekomendasi yang dihimpun oleh mahasiswa 

seperti : 

- Untuk mengatasi pembengkakan biaya pembayaran gaji pegawai 

honorer perpustakaan kaena perpanjangn waktu buka perpustakaan, 

maka akan lebih baik jika ada pergantian pegawai ketika jam istirahat, 

sehingga saat jam istirahat perpustakaan masih tetap buka, namun 

fakultas tidak mengeluarkan biaya tambahan untuk gaji honorer karena 

yang perlu dilakukan hanya efektivitas kerja pegawai perpustakaan. 

- Terkait fasilitas wifi yang diinginkan oleh mahasiswa untuk ada di 

perpustakaan, maka jika fakultas tidak berkenan menambahkan wifi 

diperpustakaan, dapat memanfaatkan beberapa computer sehingga 

tersambung ke internet dan dapat digunakan mahasiswa mencari 

informasi terbaru atau mendownload jurnal. 

b. Terkait fasilitas kelas terdapat rekomendasi yang ajukan oleh Bapak Sofyan Warsito 

agar Kepala Tata Usaha Fakultas Kehutanan menyediakan kotak saran/surat untuk 

berkomunikasi dengan mahasiswa, sehingga keluhan – keluhan mahasiswa terkait 

fasilitas kelas dapat ditindaklanjuti dengan segera.  

c. Terkait Ruang Sosialisasi (masih blank) 

d. Untuk DPA 2010 yang berbeda dengan minat, dihimpun beberapa opsi solusi dari 

dosen ataupun mahasiswa sebagai berikut : 

- Segera dilakukan perombakan DPA pada awal semester ganjil 

2012/2013 

- Pihak dekanat mampu menjamin DPA menguasai semua bidang dan 

mata kuliah dari berbagai minat fakultas kehutanan UGM 

- Terdapat pusat informasi di masing – masing minat, sehingga jika ada 

mahasiswa yang bebeda minat tidak paham mata kuliah yang ingin 

diambil, maka dapat berkonsultasi di pusat informasi minatnya sendiri 

- Adanya perantara antara DPA yang berbeda minat dengan 

bimbingannya semacam senior sehingga dapat menjembatani 

kepentingan 2010 dengan DPAnya. 
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DAFTAR HADIR  
FORUM TERBUKA DEKANAT 2012 


