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YOGYAKARTA â€“ Pengumuman juara umum kontes nasional menjadi penutup rangkaian kegiatan
pameran produk inovasi yang berlangsung di Grha Sabha Pramana, Sabtu sore (15/10). Kontes
kelinci yang diikuti 100 peserta dari berbagai daerah, antara lain Sumatera, Jawa, dan Kalimantan
ini berlangsung meriah. Diperlombakan enam kategori, yakni dutch, rex, flamish giant, english
angora, netherland dwarf, fuzzy loop, dan holland lop.
Kelinci asal Lembang, Jawa Barat, yang bernama Torty akhirnya menjadi juara umum dalam kontes
kali ini. Pemilik kelinci, Danny, berhak mendapatkan trofi GPBH Prabukusumo dan uang pembinaan.
Penyerahan trofi dilakukan oleh Rektor UGM, Prof. Ir. Sudjarwadi, M.Eng., Ph.D. Selain juara kontes
kelinci, diumumkan pula pemenang berbagai perlombaan lain yang telah dilaksanakan sebelumnya,
seperti stan terbaik, lomba esai, dan lomba UMKM.
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UGM, Prof. Dr. Ir. Danang
Parikesit, M.Sc., dalam laporannya menuturkan kegiatan Research Week tahun 2011 dikunjungi
lebih dari 55 ribu pengunjung. â€œJumlah ini melampui target yang kita tentukan,â€ ujarnya.
Ia mengatakan kegiatan pameran hasil riset dan produk inovasi bertujuan untuk mendekatkan UGM
kepada masyarakat lewat hasil riset dihasilkan oleh para penelitinya. Khusus untuk tahun ini,
kegiatan Research Week menggandeng 48 unit kegiatan mahasiswa (UKM) dan mitra pemerintah
daerah. â€œYang cukup menggembirakan, lewat kegiatan Gelanggang Expo kali ini, UKM berhasil
merekrut 7.200 anggota baru,â€ katanya.
Rektor UGM, Prof. Ir. Sudjarwadi, M.Eng., Ph.D., dalam pidato sambutannya saat menutup kegiatan
pameran produk inovasi menyampaikan apresiasi atas kerja keras yang dilakukan panitia dalam
menyukseskan acara tersebut. Meski menjadi rutinitas tahun, kegiatan tahun ini berlangsung cukup

sukses. (Humas UGM/Gusti Grehenson)
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