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UNPAK - Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pakuan mengadakan In 

House Training Roadmap Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPkM) yang diadakan 

pada Hari Rabu, 16 Juni 2021, pukul 09.00 – 11.00. 

Dalam laporannya, Ibu Wakil Dekan I Bidang Kemahasiswaan, Penelitian dan PkM FMIPA Unpak 

menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan rangkaian dari Lokakarya MBKM tingkat 

Universitas dan Fakultas. 

Penelitian dan PkM merupakan kewajiban setiap dosen yang terintegrasi dengan pengajaran. 

Roadmap Penelitian dan PkM merupakan dokumen rencana kerja bagi dosen atau Prodi dalam 

rentang waktu tertentu agar lebih terarah dan professional, sesuai dengan prioritas universitas 

sehingga dapat menghasilkan produk, HKI, hak paten, publikasi, dll. 

Sambutan dari Bapak Dekan FMIPA Unpak, bahwa Roadmap Penelitian dan PkM merupakan 

referansi, landasan, dan acuan dalam menjalankan kegiatan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi. 

Roadmap yang telah dibuat beberapa waktu lalu, perlu dilakukan adaptasi dan peningkatan dari 

strategi penyampaian kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Di dalam Roadmap yang akan 



disampaikan oleh narasumber, akan disampaikan update, sehingga ada kesinambungan dengan 

MBKM, Industri 4.0 dan Society 5.0.  

Peningkatan kualitas Roadmap penelitian dan PkM berlandaskan permasalahan yang timbul di 

masyarakat.  

 

Dosen mengajak mahasiswa untuk bersama-sama membuat dan menjalankan Roadmap 

Penelitian dan PkM ditinjau secara aspek psikologis, ekonomis, dan science, untuk 

menghasilkan output (produk jangka pendek) dan outcomes yang berdampak jangka panjang 

dalam perangkingan Universitas Pakuan. 

Selaku Narasumber Prof. Dr. rer. Pol. Ir. H. Didik Notosudjono Msc  Wakil II Rektor Bidang Riset, 

Inovasi dan Kemitraan Universitas Pakuan menjelaskan Roadmap yang disusun oleh dosen, 

sebaiknya selaras dengan visi misi Prodi, Fakultas LPPM dan Universitas.  

Pentingnya kolaborasi baik dibidang penelitian maupun pengabdian akan menghasilkan output 

dan outcomes yang bermutu. Pada kegiatan ini juga diberikan contoh-contoh Roadmap 

Penelitian dan PkM dari beberapa prodi, diantaranya Prodi Farmasi.  

Outcomes dari acara In House Training ini adalah mendapatkan road map penelitian dan PkM 

dari masing-masing dosen di setiap prodi di lingkungan FMIPA sesuai dengan rencana penelitian 

dan pengabdiannya dari tahun 2021.  

Dokumentasi Video: https://www.youtube.com/watch?v=HNvFFhJAU7o 

https://www.youtube.com/watch?v=HNvFFhJAU7o

