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Optimalisasi Hasil Penelitian untuk t{eningkatkan Daya Saing Bangsa

Jakarta, 15 Maret 2016 PT Katbe Farma Tbk (Katbe) bekerjasama dengan

Xementerian Riset. Teknotogi dan Pendidikan Tinggi Repubtik lndonesia

(Nemenristekdikti Rl) hari ini meluncurkaIllDrouriEii,.Rista*dikti-Xatte Science !
Awards lekaligus mengadakan forum diskusi RKSA bertema "Optimatisasi dan

Kome6ialisasi Hasit Penetitian untuk t eningkatkan Daya Saing Eangsa" di

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) di Jakarta Setatan. Program RKSA

yang tetah disetenggarakan keenam katinya sejak tahun 2008 ini adatah program

penghargaan bagi para penetiti terbaik di lndonesia yang tetah berkontribusi aktif

di dunia penetitian dan pengembangan khususnya bidang kesehatan dan lile

science.

"Kita memerlukan sinergi yang harmonis antara semua e{emen bangsa, khususnya

akademi, industri dan pemerintah (ABG) untuk mampu bersaing sekatigus

mewujudkan hasil penetitian yang memitiki nitai tinggi secara komersiat dan

bermanfaat bagi masyarakat [uas," ujar Pre Agusta, Ketua Umum Panitia

Ristekdikti-Kalbe kience Awards 2016. "Sebagai perusahaan yang percaya bahwa

inovasi dan penetitian adalah kunci penting bagi kemajuan bangsa, Katbe akan

terus berkomitmen untuk mengembangkan itmu pengetahuan dan teknotogi serta

menumbuhkan budaya inovasi di masyarakat," lanjut Pre Agusta.

Pembica.a datam forum diskusi hari ini adatah Prof. dr. Amin Soebandrio, Ph.D,

Sp.MK. (Direktur Lembaga Biotogi itotekuter Eijkman), Dr. Muhammad Dimyati

(Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan, Kemenristekdikti), Dr. Roy Atexander

Sparringa, M.App.k (Kepata Badan Pengawas Obat dan lrlakanan/BPOM), Prof. dr.

Singgih Riphat (staf Ahti Menteri Keuangan), Dr. Heni Rachmawati (Pemenang ll

RKSA 20'14, Penetiti Sekotah Farmasi ITB) dan FX Widiyatmo (Head of Business

Devetopment PT Katbe Farma Tbk), dengan i oderator Prof. Dr.Yahdiana Harahap,

M5, Apt. (Guru Besar Fakultas Farmasi Universitas lndonesia).



Kegiatan RKSA 20'16 bertujuan untuk membehkan apresiasi kepada penetiti

lndonesia yang memitiki dedikasi dan tetah bekerja keras dalam menghasitkan

karya penelitian di bidang kesehatan. Datam Rl6A 2016 bidang kajian penetitian

yang dapat disertakan metiputi Bahan Obat/Sediaan Obat (Bioteknotogi, Kimia

l{edisinat, Kimia Bahan Atam/Teknotogi Farmasi), Diagnostik dan iletode

Pengobatan, Pangan Fungsionat.

Ada dua penghargaan datam program RKSA 20'16 yakni Best Research Awards, untuk

hasil penetitian terbaik pada bidang-bidang penetitian bidang tife sciences dan

teknotogi kesehatan dan Young kientist Award, untuk penetiti muda lndonesia

yang berprestasi atas kiprahnya datam metaksanakan berbagai penetitian datam

bidang tife sciences dan teknotogi kesehatan

Adapun Dewan Juri RKSA 2016 adatah Prof- dr. Arnin Soebandrio, ph.D, Sp. K.

(Direktur Lembaga Biotogi otekuter Eijkman), Dr. ,rluhammad Dimyati (Dirjen

Penguatan Riset dan Pengembangan, Kemenristekdikti), prof. Dr. Wahono

Sumaryono, Apt. (Prof6or Riset BPPT & Rektor Unive6itas Pancasita), prof. Dr.

Yeyet Cahyati Sumirtapura, DEA, Apt. (Guru Besar Sekolah Fa!.masi lnstitut

Teknotogi Bandung), Prof. dr. Sofia Mubarika, H,M. Med.sc, Ph.D (Guru Besar

Fakuttas Kedokteran Universitas Gadjah Mada), Prof. t aggy Thenawidjaja

Suhartono, Ph.D (Guru Eesar Departemen ltmu dan Teknologi pangan lnstitut

Pertanian Eogor), Prof. Dr. Yahdiana Harahap, rrls, Apt. (Guru Besar Fakuttas

Farmasi UniveBitas lndonesia).

Kriteria Penitaian yang digunakan datam penitaian RKSA 2016 terbagi menjadi dua

kategori yakni untuk Best Research Awards kriteria yang digunakan adatah kualitas

penetitian yang metiputi: orisinalitas, kebaruan; manfaat terhadap perkembangan

itmu pengetahuan, pengaruh atau dampak penetitian ; paten atau hak cipta;

Hibah/grant kompetitif yang pernah didapatkan. Sedangkan untuk penitaian young

kientist Award adatah pubtikasi dan jenis publ,ikasi yang pernah diterbitkan;

pengaruh atau dampak penetitian; penghargaan kompetitif sebagai penetiti dan

hibah/grant kompetitif yang pernah didapatkan.



So6iatisasi dan pendaftaran peserta program RISA dimulai l5 rlaret 2016 sampai '
dengan 3 Juni 2016 dimana sehap peserta wajib mengirimkan berkas penetitian

antara tain formutir pendaftaran, profite peserta, rinlkasan penelitian dan futl

paper penetitian, foto diri dan tain sebagainya yang semuanya dapat diunduh di

www.katbe-rksa.com ,

Sekilas tentans Kementerian Riset dan Teknolori

Kementrian Riset, Tekologi dan Pendidikan Tinngi Repubtik lndonesia

(Xemenristekdikti Rl) berdiri sejak tahun 1962 dengan nama Xementerian Urusan

Riset Nasional Republik lndonesia. Kemenristekdikti mempunyai visi terwujudnya

pendidikan tinggi yang bermutu serta kemampuan iptek dan inovasi untuk

mendukung daya saing bangsa. Kemenristekdikti juga memilih misi; meningkatkan

akes, relevansi, dan mutu pendidikan tinggi untuk menghasitkan SDM yang

berkuatitas; dan meningkatkan kemampuan lptek dan inovasi untuk menghasilkan

nitai tambah produk inovasi.

Sekllas tentaor Kalbe

PT Katbe Farma Tbk ("Katbe") berdiri sejak tahun 1966 dan merupakan satah satu

perusahaan farmasi terbuka terbesar di Asia Tenggara. Kalbe memitiki empat diyisi

utama yang menangani portofolio merek yang handat dan beragam; divisi obat

resep (Cefspan, B.ainact, Eroadced, dtt); divisi obat bebas (Woods, Promag,

Mixagrip, Komix, Fatigon, dtt) dan minuman kesehatan (Hydro Coco, Extra Joss,

Nitros); divisi nutrisi (ChitKid, Prenagen, Diabetasot, dlt); dan diyisi distribusi.

Katbe kini memitiki tebih dari 20 anak perusahaan, 9 fasititas produksi berstandar

internasional, dan mempekerjakan tebih dari 17.000 karyawan, yang tersebar di

tebih dari 71 cabang di seturuh lndonesia. Sejak tahun 1991, saham Katbe tercatat

di Bu6a Efek lndonesia (l0X:KLBF).



・          persyaratan

Persyaratan Best Research Awards

1. ,rlengaiukan satu judut penetitian yang terkait bidang p€netitian yang dinitai;

2. Diperbotehkan mengajukan tebih dari satu judut penetitian dengan cara mengisi

formutir yang berbeda;

3. Penetitian yang diajukan harus ditaksanakan maksimum datam jangka 5 (tima) tahun

terakhir;

4. Penetitian yang diajukan harus dilakukan di lndonesia;

5. Penetiti yang mengajukan merupakan penetiti Utama, Warga Negara lndonesia (WNt),

berdomisiti di lndonesia, dan tidak dibatasi usia;

6. Penetiti Utama mengajukan sendid hasit penelitiannya atau diajukan oleh institusinya;

7. Penetiti merupakan anggota penetiti dari lembaga penetitian (titbang), baik yang

berasal dari perguruan tinggi, pemerintah dan swasta di lndonesia. Tidak berlaku bagi

karyawan Grup Katbe;

8. Penetiti dinominasikan oteh institusinya (minimum oteh dekan fakuttas atau kepata

tembaga penetitian), atau menominasikan diri sendiri dengan metampirkan

rekomendasi dari dekan fakultas atau kepata lembaga penetitian;

9. Surat rekomendasi berisi atasan yang menyatakan caton yang diajukan tayak

memperoleh Best Reseorch Awordsl

10. Penetiti Utama mengisi form pendaftaran Eest Research yang sudah disediakan

{formot dopot di unduhl;

11.Lletampirkan Ringkasan dan Fu[ paper dari penetitian yang diajukan lformot dapot

diunduhl;



:

12. titetampirkan CV yang menggambarkan identitas penetiti, riwayat pendidikan,

pengataman profesional, riwayat pubtikasi yang memitik retevansi dengan penetitian

yang diajukan dan penghargaan lformot daDot diunduhl;

l3.r enyertakan 2 buah pas foto ukuran 4x6 berlatar betakang warna merah/biru dan foto

seturuh badan dengan tatar betakang sebagai profesi penetiti, bisa datam format cetak

atauPun digitat-


