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1. Pelantikan Rektor Unand 2015-

2019 dan ucapan terima kasih

2. Unand pada tahun 2011

3. Unand pada tahun 2015

4. Beberapa Catatan dan Pesan

5. Program dan kegiatan yang 

perlu dilanjutkan

6. Kerjasama internasional



Pelantikan Rektor

diperkirakan tanggal 23

November 2015

Rapat koordinasi hari ini

terakhir bagi saya

sebagai Rektor Unand

periode 2011-2015

 4 tahun kita bersama

membangun Unand lebih

maju dan bermartabat

1. Pelantikan Rektor 

Unand 2015-2019



 Saya mengucapkan

terima kasih atas

kerjasama dan

kebersamaan selama 4

tahun

 Saya minta maaf atas

kesalahan dan

kekurangan saya

 Saya berharap

kesalahan saya dapat

diperbaiki dan

kekurangan saya dapat

diIisi oleh rektor Unand

2015-2019



 Kesempatan terakhir ini 

saya menyampaikan 

beberapa hal 

perkembangan Unand 

dan pesan yang perlu 

mendapat perhatian 

peserta rakor



2.Unand pada tahun 

2011
 Akreditasi institusi B

 Belum ada aturan 

kelembagaan yang jelas dan 

memberatkan anggaran

 Ketimpangan pembangunan 

infrastruktur  wilayah kampus 

antara lingkaran utara dan 

selatan

 Infrastruktur kampus rusak 

akibat gempa

 Kekurangam infrastruktur

 Kampus luar domisli tidak 

terurus



Keuangan Unand sangat

lemah

Disiplin dosen rendah (hasil

audit)

Akses ke kampus terbatas, 

Peraturan akademik tidak

berjalan dengan baik

Publikasi dan indek scopus

rendah

 Lingkungan kampus belum

terawat dan tidak menarik, 

banyak rimba dekat gedung

dan perkantoran



Pasokan air terbatas

Kurikulum sudah 

ketinggalan 

Pembangunan Rumah 

Sakit Universitas Andalas 

belum dapat dimulai

Jumlah fakultas 

bertambah

Bapak dan Ibu juga 

menjadi saksi hidup 

bagaiman keadaan 

kampus tahun 2011



KERUSAKAN  KAMPUS AKIBAT GEMPA  TAHUN 2009 

Infrastruktur kampus mundur lima tahun, proses belajar dan

mengajar terganngu



3. Unand tahun 2015
 Terjadi transformasi 

kelembagaan

 OTK dan Statuta baru

 Akreditasi institusi A

 Klaster perguruan tinggi A

 12 pergurutan tinggi top 

Indonesia

 LPSE akreditasi A

 Indeks scopus 569, lebih 

rendah dari Unhas 779 

(November 2015)

 Menjadi pre departuring training 

untuk Sumatera

 Menjadi branchmarking untuk 

akreditasi institusi



 Masuk 10 PTN top PTN diminati

 Ketimpangan pembangunan

infrastruktur sudah mulai

berkurang

 Ranking 4 UI Greenmetrich

 Menjadi penyelenggaraan

seleksi, mendapat dana dari

LPDP

 Pendaftaran dan jumlah

mahasiswa pascasarajana

meningkat

 Jumlah dosen dan mahasiswa

mengikuti kegiatan akademik di

luar negeri mengalami

peningkatan



• Menjadi pusat perhatian 

lembaga dunia dan bersedia 

menata dan mempromosikan 

hasil penelitian Unand

• Unand terus masuk dalam 

kegiatan nasional dan 

internasional (APUCEN, SAFE 

network)

• Internasionalisasi terus 

berlanjut

• Peningkatan internal dan 

eksternal efisiensi. 

• Renovasi kampus hampir 

tuntas

• Ruang kelas bertambah



Sudah tersedia fasilitas dasar 

seperti gudang, pemeliharaan 

dan lain-lain sudah tersedia



Kampus Universitas Andalas Saat ini 



 Masalah remunerasi

 Awal tahun lalu diminta 

melaksanakan sistim 

remunerasi sesuai 

dengan BLU tapi saya 

menolak karena banyak 

persoalan Unand pada 

tanggal 21 April 2015

4. Beberapa Catatan dan 

Pesan



 Penolakan diterima dan diminta 

untuk melaksanakan tahun 

2016

 Sampai saya ditanyakan 

bagaimana kalau tidak saudara 

menjadi Rektor, saya 

menjawab. “Kalau saya menjadi 

rektor pasti saya laksanakan”. 

Kemudian ditanyakan, 

bagaimana kalau tidak Bapak 

Menjadi Rektor, saya jawab lagi. 

“Saya tidak bisa menjamin”. 

 Sekarang persoalan diserahkan 

kepada kita dan pimpinan baru. 

Dalam penyusunan anggaran 

2016 perlu diantisipasi.



• Penolakan diterima dan diminta 

untuk melaksanakan tahun 

2016

• Sampaikan saya ditanyakan 

bagaimana kalau tidak saudara 

menjadi Rektor, saya 

menjawab. Kalau saya menjadi 

rektor pasti saya laksanakan. 

Kemudian ditanyakan, 

bagaimana kalau tidak Bapak 

Menjadi Rektor, saya jawab lagi. 

Saya tidak bisa menjamin. 

• Sekarang persoalan diserahkan 

kepada kita dan pimpinan baru. 

Dalam penyusunan anggaran 

2016 perlu diantisipasi.



Penguatan sistem penjaminan 

mutu harus diperkuat, aturan dan 

instrumen sudah disiapkan

Peraturan akademik, Perubahan 

kurikulum 

Akreditasi Perpustakaan 

(dokumen sudah disiapkan), 

akreditasi laboratorium

Sistem informasi akademik 

program pascasarjana 

Penuntasan tanah yang diduduki 

pihak lain (termasuk Perumdos)

Unand akan menjadi tuan rumah 

pada tahun 2016 APUCEN  

menjadi council



• Sudah banyak dan 

tolong menjadi prioritas 

pada tahun 2016, 

dengan USAID

6. Kerjasama 

Internasional



Bidang akademik

Bidang infrastruktur

Bidang kemahasiswaan

Bidang kerjasama

5. Program dan 

kegiatan yang perlu 

dilanjutkan





Master Plan Masjid Unand



Master Plan Kampus Unand Jati















































 Mari kita membangun 

Unand dengan memberi 

lebih dari kewajiban dan 

menerima kurang dari hak 

yang patut diterima

 Tiga hal yang harus 

diingat dalam 

membangun pendidikan di 

Tiongkok:

 Jujur

 Disiplin

 Kerjakeras





















Wassalama mualaikum Wr.Wb

Prof. Dr. Werry Darta Taifur SE.MA













•Jhon Farlis

•Akreditasi

•FKG 


