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Sebagai puncak kegiatan Riset Industri Nasional (RISNAS) Tahun Anggaran 2011 Lembaga
Penelitian dan Pengabdian Masyarakat kepada Universitas Gadjah Mada (LPPM UGM) akan
menyelengarakan Forum Riset Industri Indonesia ke-3 2011 (3rd IIRF). Kegiatan ini akan
berlangsung pada tanggal 30 November -1 Desember 2011 di UGM Kampus Jakarta.
3rd IIRF 2011 ini mengangkat tema â€œKemandirian Industri Kesehatan Nasional :Tantangan dan
Peluang bagi Riset Perguruan Tinggiâ€ yang akan dibahas dalam forum ini adalah tidak lanjut
rekomendasi hasil riset industri bidang kesehatan dan obat yang telah dilaksanakan di UGM, yang
menunjukkan besarnya potensi pengembangan teknologi kesehatan dan bahan baku lokal dan alami.
Hambatan dan kendala dalam pengembangan bidang kesehatan dan obat ini sebagai rekomendasi
untuk para perumus dan pengambil kebijakan di bidang tersebut.
Acara pada tanggal 30 November 2011 akan diawali dengan sidang pleno yang membahas kebijakan
industri kesehatan dan obat nasional yang berbasis pada hasil kerjasama riset industri di bidang
kesehatan. Para panelis terdiri dari Kementerian Kesehatan Nasional, Kementerian Perdagangan,
KADIN Indonesia dan Pakar Ekonomi UGM , Dr. Anggito Abimanyu. Kemudian pada tanggal yang
sama juga akan dibahas implementasi kebijakan riset industri di perguruan tinggi dengan pembicara
dari Dirjen Dikti Kementerian Pendidikan Nasional, Wakil Rektor Senior Bidang Pendidikan,
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UGM, serta dari Industri kesehatan dan obat PT.
Kimia Farma serta PT.Kalbe Farma.
Sedangkan pada tanggal 1 Desember 2011, akan dilakukan presentasi pengalaman terbaik (best
practices) yang sudah dilakukan oleh para peneliti UGM dengan mitra industri yang akan dibagi
dalam berbagai bidang, antara lain Ketahanan Pangan dengan mitra PT.Unilever, Sumber Energi
Baru dan Terbarukan dengan PT.Energi Puritama, Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan
PT.Advantic, Kesehatan dan Obat dengan PT.Laboratories ENTEBE dan Teknologi dan Manajemen
Transportasi dengan PT.INKA, Organda serta PT.KAI.
Melalui 3rd IIRF 2011, UGM berupaya berperan nyata dan berkontribusi secara signifikan dengan
memberikan rekomendasi kebijakan dalam pengembangan dan kerjasama riset industri untuk

bidang kesehatan dan obat, serta melakukan sharing knowledge dan diseminasi pengalaman baik
kerjasama penelitian dengan mitra industri dalam riset industri nasional. Dengan demikian, riset
industri nasional bisa menjadi salah satu isu kerjasama antara universitas dan industri untuk
meningkatkan daya saing industri Indonesia.
Dalam kegiatan ini, UGM bekerja sama dan didukung oleh Kementerian Pendidikan Nasional,
Kementerian Perdagangan, Kementerian Kesehatan dan Kamar Dagangdan Industri Indonesia
(KADIN) serta para mitra industri penelitian terkait.
Diharapkan dengan adanya forum ini akan terjalin kerjasama yang saling menguntungkan antara
universitas-industri-pemerintah dalam era perdagangan bebas. Informasi lebih lanjut silahkan klik di
website : http://iirf.lppm.ugm.ac.id/.
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LPPM UGM Mengadakan The First Indonesia Industry Research Forum 2009
UGM Selenggarakan 2nd IIRF 2010
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