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Workshop Progress-Output Kegiatan Penelitian Institusi, Penelitian Aksi, dan Penelitian BPDPKS 

Tahun 2014-2016 dilaksanakan oleh LPPM IPB pada hari Kamis – Jumat, 12 -13 Januari 2017 

bertempat di Ruang Belimbing, SEAFAST, kampus IPB Baranangsiang. Pada kegiatan workshop ini 

hadir Kepala LPPM IPB (Dr. Prastowo, M.Eng), Wakil Kepala LPPM IPB Bidang Penelitian (Prof. Dr. 

drh. Agik Suprayogi, M.Sc.Agr), Wakil Kepala LPPM Bidang Pengabdian Masyarakat (Dr. Hartoyo, 

M.SC), Tim Komisi LPPM IPB, dan para Peneliti dengan kategori bidang penelitian institusi, penelitian 

aksi dan penelitian BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit). 

Kepala LPPM IPB menyampaikan ada 2 kondisi penting yang akan dihadapi oleh para peneliti di 

tahun 2017 ini diantaranya kondisi bahwa dana penelitian akan mengalami penurunan dan akan 

ditetapkannya penelitian berbasis output. Dalam hal ini,  penetapan dana penelitian ditentukan oleh 

5 hal, 3 diantaranya dilihat dari evaluasi kinerja peneliti yaitu kepatuhan dalam mengupload laporan 

kemajuan, laporan akhir dan proposal. Sedangkan 2 kriteria lain dilihat dari kinerja lembaga, dalam 

hal ini adalah LPPM IPB yaitu kepatuhan lembaga dalam mengupload Rencana Induk Penelitian (RIP) 

dan kepatuhan dalam mengupload Rencana Strategis (Renstra) Pengabdian kepada Masyarakat. 

Terkait penetapan penelitian berbasis output, LPPM IPB akan terus berupaya untuk memperoleh 

dana agar kategori penelitian institusi dan penelitian aksi dapat terus dilaksanakan. 

Dalam agenda workshop, dilakukan sesi presentasi oleh para peneliti dan sesi diskusi dengan Komisi 

PPM LPPM IPB. Pelaksanaan workshop ini penting sebagai sarana berbagi pengetahuan dan tukar 

pikiran guna melihat seberapa jauh progress penelitian yang telah dilaksanakan sehingga dapat 

diketahui langkah apa yang harus diambil kedepannya. Oleh sebab itu tim Komisi PPM LPPM IPB 

memberikan penilaian melalui borang capaian output kegiatan penelitian yang telah diisi oleh para 

tim peneliti meliputi tujuan, teknologi yang dikembangkan, prototype/produk yang dihasilkan, 

kebijakan dan publikasi yang akan maupun telah dilakukan. Dengan dilaksanakannya workshop ini, 

diharapkan baik Peneliti maupun LPPM IPB dapat menyiapkan rencana penelitian yang lebih 

terintegrasi dan lebih visioner sehingga dapat menciptakan hasil penelitian yang lebih unggul. 

 

Pembukaan Workshop oleh D. Prastowo, M.Eng 

(Kepala LPPM IPB) 
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Presentasi Progress-Output kegiatan penelitian 

 

Diskusi antara Komisi PPM LPPM IPB dengan 

para Peneliti 

 

Diskusi antara Komisi PPM LPPM IPB dengan 

para Peneliti 

 

Rapat Pleno dipimpin oleh Prof. Dr. Ir. 

Muladno, MSA. (Ketua Komisi PPM LPPM IPB) 

 

 


