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Unand –Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Andalas
menyelenggarakan Klinik Pembuatan dan Update Akun SINTA, Google Scholar, H-Indeks,
Webometrick
, Publon, Garuda
dsb. Kegiatan dilaksanakan selama dua hari, yaitu pada hari Kamis (4/2/021) dan dilanjutkan
pada hari berikutnya Jumat (5/2/2021). Secara daring (
Online
)
via
aplikasi
zoom meeting
dengan ID: 852 9707 9961 pukul 8.45 – 12.00 WIB.

Untuk Dalam upaya meningkatkan berbagai peluang yang bisa di raih oleh peneliti,
diselenggarakan klinik ini untuk membantu bapak/ibu dosen yang kesulitan dalam melakukan
update
akun baik itu SINTA,
Google Scholar, H-Indeks, Webometrick
, Publon, Garuda dan sebagainya. Sehingga, dari kegiatan ini peneliti bisa mengetahui dan
melengkapi bagaimana
track record
, sebagai syarat dalam pengajuan proposal, sitasi, dan berguna juga bagi peringkat dan
reputasi Unand.
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memperoleh peluang proposal yang lebih besar, seorang peneliti harus sedari awal
mempersiapkan semua persyaratan yang diperlukan. Misalnya, Track record penelitian dan
publikasi.

Acara dibuka oleh ketua LPPM Universitas Andalas, Dr. Eng. Uyung Gatot S. Dinata, MT.
Dalam sambutanya mengatakan “Kita di awal tahun ini Alhamdulillah mudah-mudahan kita
diberi semangat menempuh tahun 2021 ini dengan berbagai aktifitas, rencana yang mungkin
insya Allah dapat dilaksanakan pada tahun ini terutama dalam rangka penelitian, pengabdian,
dan inovasi.”

Lebih lanjut ketua LPPM mengatakan, “Seperti kita ketahui, bahwa tantangan semakin lama
semakin tinggi, persaingan di dunia penelitian, invensi, dan inovasi itu semakin besar di tengah
kesulitan dalam pandemi ini. Walaupun dalam adanya pandemi ini, kita tetap harus
menyiapakan persiapan diri, melengkapi diri berbagai persyaratan-persyaratan yang kita mesti
siapkan sejak awal, apabila ada peluang-peluang dan kegiatan kegiatan yang terkait dengan
reputasi perguruan tinggi. Tentu kita butuh kiat-kiat, sekuat mugkin kesiapan kita salah satunya
dengan tercatat nya record dari hasil-hasil penelitian, publiksi, media massa, dan sebagainya
ada di SINTA, di
Google scholar, scopus, dsb.”

Mengahdirkan Narsumber yaitu, Ikhwan Arief, ST., M.Sc. Dosen Fakultas Teknik Universitas
Andalas, juga sebagai Brand Ammbasador SINTA. Dalam kesempatan ini topik dan tema yang
diangkat adalah “Alat bantu kinerja Publikasi Ilmiah”

Mengutuip dari yang disampaikan Ikhwan Arief, ST., M.Sc. “SINTA yang merupakakan payung
dan turunannya berupa: Hirsch Indek (H-Indeks), Google Scholar, Publons, Webometrics.”

Lebih Lanjut Narasumber menjelaskan, “Bibliometric Networks ini adalah analyzer, sehingga
kita bisa bisa menjaga konektivitas sitasi, konektivitas dokuman kita seperti apa, baik intitusi
baik personal juga untuk menjaga sehingga kita jangan sampai di tuduh sebagai mafia sitasi
atau mafia scopus.”

Peserta yang tergabung dalam acara klinik update akun SINTA ini, sekitar 100 peserta. Terdiri
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dari dosen Universitas Andalas, dosen perguruan tinggi lain yang ada di Indonesia.

Harapannya LPPM Univeristas Andalas, setelah selesainya acara ini, diharapkan Bapak/Ibu
dosen bisa melengkapi akun-akun yang dibutuhkan dan bermanfaat untuk pribadi dan juga
bermanfaat untuk institusi.
Laporan : Hamsiah LPPM Unand Editor : Gading Rahmadi LPPM Unand
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