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Selasa tanggal 16 Februari 2010 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas Trunojoyo mengadakan acara Desiminasi Hasil Penelitian yang dilaksanakan di
gedung Auditorium kantor pusat Unijoyo.

Secara formal acara ini merupakan acara yang pertama di Unijoyo dengan tujuan untuk
memperkenalkan hasil-hasil penelitian kepada semua kalangan sehingga dapat saling
mengoreksi atau memberi masukan yang dapat meenjadi bahan pertimbangan atau catatan

1/2

Desiminasi Hasil Penelitian
Ditulis oleh Humas UTM
Selasa, 23 Maret 2010 13:16

untuk para penelliti sehingga hasil penelitiannya benar-benar dapat menjadi bahan data yang
dapat dipertanggung jawabkan dan bermanfaat untuk kemajuan bangsa dan Negara pada
umumnya dan rakyat madura pada khususnya yang merupakan objek dari penelitian ini.

Forum ini juga diharapkan dapat dilestarikan tidak hanya hasil penelitian di universitas tetapi
juga dapat dari peneliti-peneliti dari dinas-dinas atau intansi lainnya sehingga dapat saling
melengkapi antara hasil peneliti satu dan yang lainnya karena bagaimanapun semakin
komprehensif data yang dimiliki maka semakin akurat informasi tersebut.

Berkait dengan tujuan tersebut, Prof. Arifin, MS dalam sambutannya selaku Rektor Universitas
Trunojoyo Madura menyetakan; “Sebagai pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berupa
penelitian ilmiah dan pengabdian pada masyarakat Universitas Trunojoyo dengan dukungan
penuh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi memfasilitasi penuh kegiatan
desiminasi ini. Diharapkan hasil-hasil penelitian tersebut dapat digunakan untuk
mengembangkan kualitas pendidikan, menghasilkan Hak atas Kekayaan Intelektual(HAKI) dan
paten, merumuskan dan menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi baru yang bermanfaat
bagi masyarakat”.

Acara yang juga dibuka langsung oleh Rektor Universitas Trunojoyo itu dihadiri oleh beberapa
undangan dari intansi pemerintah baik dari kabupaten yang ada dimadura maupun Propinsi
Jawa Timur. Setelah pembukaan selesai acara dilanjutkan dengan penyampaian beberapa
judul hasil penelitian oleh para perwakilan peneliti beserta diskusi dengan para audiens yang
hadir dalam acara tersebut. Acara berlangsung terbuka bagi audiens dengan cukup baik.
Diskusi hangat diselingi beberap pertanyaan tajam dan kritis membuat waktu terasa begitu
cepat berlalu. Acara ditutup kurang lebih pada pukul 13.30 dengan kesimpulan pertemuan yang
disampaikan oleh pembawa acara Desiminasi Hasil Penelitian. (Humas).
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