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Padang- Update data dari SINTA tanggal (9/01/2021) posisi unand menduduki peringkat 1
Institusi penghasil buku ber International Standar Book Number (ISBN). Sejalan dengan itu,
Unand juga menduduki peringakat ke 4 dengan jumlah Kekayaan Intelektual (KI) sebanyak
2.187 judul. Informasi ini bisa di akses pada laman resmi SINTA RISTEK BRIN
https://sinta.ristekbrin.go.id
.

Ketua LPPM Universitas Andalas, Dr. Ir. Eng. Uyung Gatot S. Dinata, MT menyampaikan
bahwa “Jumlah buku ber-ISBN yang dihasilkan Unand mengalami peningkatan dari tahun
sebelumnya.

Apresiasi tertinggi disampaikan oleh Ketua LPPM Universitas Andalas, kepada Bapak/Ibu yang
telah menyumbangkan karyanya, baik berupa buku maupun dalam bentuk KI.
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Ini adalah kerja keras bersama, dukungan penuh, membuat program-program keberlanjutan
yang disusun LPPM bisa terlaksana. Jika tanpa dukungan civitas yang berada di lingkungan
Unand tentunya hal ini tidak bisa di capai.

LPPM Universitas selaku lembaga yang mewadahi dua dari tiga dharma perguruan tinggi, yakni
Penelitian dan Pengabdian. Berusaha dan selalu menghadirkan terobosan-terobosan baru
untuk memberikan pelayanan terbaik bagi dosen, dan juga bagi Institusi.

Tentunya juga euporia peneliti mesti selalu kita tingkatkan. Mendapati prestasi ini, menjadikan
tolak ukur bahwa ke depannya apa yang sudah kita peroleh mesti di tingkatkan lagi.
Harapannya, prestasi yang diperoleh ini bisa menular ke bidang lain. Seperti meningkat juga
jumlah artikel yang terindeks atau artikel yang bereputasi.

LPPM Univeristas Andalas berusaha semaksimal mungkin agar semua informasi dapat di
akses dengan mudah, sehingga para dosen tidak kesulitan dalam melakukan kegiatan.

LPPM Univeristas Andalas berharap dengan adanya pemeringkatan kinerja oleh Kementerian
Ristek/BRIN baik itu kinerja penelitian, kinerja pengabdian, dan kinerja inovasi menjadikan kita
semua selalu bersemangat untuk berkarya dan menghasilkan parameter-parameter yang
menjadi tolak ukur penilaian, sehingga dapat mensukseskan pemeringkatan dan klasterisasi
perguruan tinggi Unand serta luaran-luaran yang dihasilkan bisa memberikan manfaat bagi
masyarakat secara lokal dan Nasional. Ini adalah kerja keras kita bersama.
Laporan : Hamsiah LPPM Unand Editor : Gading Rahmadi LPPM Unand
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