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LPPM Unand – Dalam rangka peresmian Berbagai Fasilitas Sains Techno Park (STP)
Universitas Andalas dan peluncuran produk 100+ produk inovasi hasil riset yang akan
diselenggarakan pada Jumat, 09 Oktober 2020. Acara akan dihadiri oleh Menteri Riset dan
Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Republik Indonesia dan Dirjen Dikti
Kemdikbud Prof. Ir. Nizam, M.Sc, PhD.

Setelah kegiatan peresmian, rencananya Menteri Riset dan Teknologi/Kepala BRIN RI akan
memberikan kuliah umum dengan tema “Riset dan Inovasi untuk Akselerasi Peningkatan
Ekonomi Daerah dan Nasional”. Kegiatan akan dilaksanakan secara daring terbuka untuk
umum yang rencananya akan dimulai pada pukul 09.00 WIB melalui aplikasi Zoom Meeting
atau bisa disaksikan melalui kanal youtube STP Unand. Untuk yang mengikuti melalui
zoom meeting
bisa bergabug melalui link
: unand.net/go-stp-unand
atau ID
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: 864 8390 4239
Password:
stp-unand

Untuk memeriahkan acara peresmian dan kuliah umum nantinya, bersamaan akan diluncurkan
lebih dari 100 produk hasil riset dan inovasi dosen Universitas Andalas.

Lebih lanjut, selain meresmikan Gedung Sains Techno Park (STP) Unand, acara ini uga akan
meresmikan rumah Prosuksi dan Teaching Industri yang juga sudah dimiliki oleh Universitas
Andalas.

Gedung-gedung ini, nantinya siap untuk memfasilitasi dan menjembatani hasil dari produk
penelitian agar bisa sampai ke konsumen, bermanfaat untuk masyarakat, juga bagi
perusahaan-perusahaan terkait, Pemda yang membutuhkan bidang keilmuan yang sesuai.

Dengan berdirinya STP Unand, ini adalah salah satu upaya Unand dalam berpartisipasi pada
program pemerintah, bagaimana produk hasil riset tidak hanya berakhir pada artikel melainkan
produk yang bisa dikomersialisasi dan menghasilkan income generate.

Income yang diharapkan, bisa bermanfaat bagi masyarakat dan bagi Universitas Andalas
sendiri sehingga bisa membatu pertumbuhan perekonomian Indonesia.
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