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Pada hari Selasa (11/07), Keluarga besar LPPM IPB menggelar acara halal bihalal di halaman Pusat 

Kajian Hortikultura Tropika (PKHT), LPPM IPB di Kampus IPB Baranangsiang. Acara yang rutin 

dilaksanakan setiap tahun ini dihadiri oleh seluruh keluarga besar LPPM IPB yang meliputi Pimpinan 

LPPM IPB, Kepala dan sekretaris pusat-pusat LPPM IPB, Komisi PPM LPPM IPB, Anggota dewan 

pengarah Pusat-pusat LPPM IPB, dan seluruh staff LPPM IPB. 

Acara halal bihalal diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an, sambutan Kepala LPPM IPB (Dr. Ir 

Prastowo, M.Eng.) kemudian dilanjutkan dengan tausyah yang disampaikan oleh Dr. Irfan Syauqi Beik, 

MSc.Ec. Kepala LPPM IPB menyampaikan, acara halal bihalal tersebut dilaksanakan sebagai ajang 

silaturahmi dalam komunikasi hubungan kerja antara seluruh keluarga besar LPPM IPB. Beliau 

memberikan apresiasi kepada seluruh keluarga besar LPPM IPB atas pencapaian dan prestasi yang 

telah diperoleh , dimana hal tersebut tidak terlepas dari hasil kerja keras, kerja cerdas, dan kerjasama 

yang telah diupayakan oleh seluruh keluarga besar LPPM IPB.  Prestasi tersebut juga tidak terlepas 

dari kerja keras para pendahulu LPPM IPB pada masa - masa yg lalu, yang telah meletakkan dasar - 

dasar yang kuat sehingga kini LPPM dapat melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik. 

Di akhir sambutannya, Dr. Ir. Prastowo mengajak seluruh keluarga besar LPPM IPB untuk bersama-

sama mencermati apa saja yang sesungguhnya masih menjadi pekerjaan rumah yang belum sempat 

dilakukan sebagai tantangan di kemudian hari. Acara halal bihalal diakhiri dengan sesi ramah tamah 

dengan saling berjabat tangan antar seluruh keluarga besar LPPM IPB. Dengan dilaksanakannya acara 

halal bihalal tersebut, diharapkan dapat meningkatkan hubungan kerja yang baik antar seluruh 

keluarga besar LPPM IPB. 
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