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PEMINAT TINGGI, 
KUALITAS LULUSAN PUN
HARUS LEBIH BAIK

umlah ini adalah jumlah keseluruhan peminat universitas, Selasa (20/8) lalu. 

yang memilih Unpad sebagai perguruan tinggi Posisi Unpad sebagai perguruan tinggi favorit ini juga J
pilihan pertama dan kedua di masing-masing terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan 

jalur. data yang dihimpun dari Bagian Seleksi dan 

Dengan jumlah tersebut, Rektor Unpad, Prof Ganjar Registrasi Biro Pembelajaran dan Kemahasiswaan 

Kurnia mengatakan bahwa Unpad merupakan Unpad, tercatat pada tahun 2012 untuk jalur seleksi 

perguruan tinggi negeri dengan peringkat pertama nasional, Unpad diminati sebanyak 34.910 peminat 

yang paling diminati oleh para calon mahasiswa untuk jalur undangan dan 56.105 peminat untuk jalur 

dalam proses seleksi nasional. Hal tersebut SNMPTN ujian tulis. Sementara itu, pada tahun 2011, 

disampaikannya di hadapan mahasiswa baru dalam Unpad diminati oleh 33.311 orang untuk jalur 

Prosesi Penerimaan Mahasiswa Unpad tingkat undangan dan 56.256 orang peminat untuk jalur 

PADA TAHUN 2013 INI, SELEKSI MASUK KE UNIVERSITAS PADJADJARAN MEMILIKI TINGKAT PERSAINGAN YANG 

SANGAT TINGGI. UNTUK JENJANG S-1, TERCATAT TAHUN INI UNPAD DIMINATI OLEH SEKIRA 142 RIBUAN CALON 

MAHASISWA DARI JALUR SELEKSI NASIONAL MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI (SNMPTN) DAN SEKIRA 74 

RIBUAN CALON MAHASISWA DARI JALUR SELEKSI BERSAMA MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI (SBMPTN).
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SNMPTN ujian tulis. yang lain pun semakin terbuka. Dosen dapat 

mencurahkan waktunya diluar tugasnya mengajar Perlu diketahui lonjakan jumlah peminat pada tahun 
untuk melakukan penelitian dan pengabdian kepada 2013 dibanding pada tahun 2011 dan 2012 adalah 
masyarakat.karena adanya perubahan aturan jalur undangan 

terkait akreditasi sekolah. Pada tahun 2011 dan 2012, “Unpad perlu mengidealkan rasio dosen dan 

akreditasi sekolah mempengaruhi batasan jumlah mahasiswa agar lebih sehat. Selain itu, saat ini dosen 

pendaftar untuk jalur undangan, sementara pada kesulitan mencurahkan waktunya untuk melakukan 

tahun 2013, hal itu tidak berlaku lagi. Artinya, semua penelitian dan pengabdian karena waktunya lebih 

calon peserta dari sekolah dengan akreditasi apapun tersita untuk mengajar,” jelasnya.

berhak mengikuti SNMPTN (jalur undangan). Dengan Guru besar Fikom Unpad ini juga menyampaikan 
demikian, hal ini membuat terjadinya lonjakan bahwa dengan dosen memiliki waktu lebih banyak 
jumlah pendaftar yang cukup signifikan. untuk melakukan penelitian dan pengabdian, berarti 

Pada tahun 2013 ini, Unpad “hanya” menerima 3.733 dosen telah menjalankan kewajibannya sebagai 

orang dari jalur SNMPTN dan 2.010 dari jalur dosen, selain untuk pengembangan dirinya sendiri 

SBMPTN. Dengan jumlah peminat yang cukup besar dan reputasi perguruan tinggi. Hal ini juga akan 

tersebut, menunjukkan bahwa tingkat keketatan mendorong kualitas penelitian yang akan semakin 

masuk Unpad menjadi semakin ketat dibandingkan baik di masa yang akan datang. Dengan kualitas dan 

dengan tahun-tahun sebelumnya. Melihat fakta hasil penelitian yang semakin baik, maka reputasi 

tersebut, Wakil Rektor Bidang Bidang Pembelajaran perguruan tinggi pun akan semakin meningkat.

dan Kemahasiswaan Unpad, Prof. Dr. Engkus Ia juga menilai bahwa tingginya peminat yang ingin 
Kuswarno, M.S., mengatakan bahwa semakin banyak masuk Unpad ini pun dipengaruhi banyak faktor. Ia 
peminat, semakin ketat seleksi, maka hasil yang mengatakan bahwa Unpad tidak perlu promosi 
diperoleh akan semakin bagus. berlebihan karena masyarakat pun menilai Unpad 

“Dengan banyaknya yang berminat masuk Unpad, dari reputasinya selama ini. “Masyarakat melihat 

berarti kesempatan Unpad untuk memilih yang Unpad bisa dari prestasinya, kinerjanya, dosennya, 

terbaik semakin dikuatkan. Jadi proses seleksi akan kegiatan akademik dan non akademik. Makin sering 

lebih bagus, lebih selektif, supaya dapat memilih disebut, makin sering mendapat prestasi, otomatis 

calon-calon mahasiswa yang terbaik,” ujarnya saat orang akan tertarik masuk Unpad,” tuturnya.

ditemui di ruang kerjanya di Gedung Rektorat Unpad, Wakil Rektor ini juga menyampaikan bahwa Unpad 
Jatinangor beberapa waktu yang lalu. tidak ada kekhawatiran peminatnya jadi menurun, 

Prof. Engkus menyampaikan bahwa saat ini, bila karena kualitas layanan terus dijaga. Untuk itu, ia 

pemilih Unpad sebagai pilihan pertama sudah menegaskan bahwa yang perlu diperhatikan untuk 

terpenuhi, maka Unpad tidak akan melihat yang ditingkatkan adalah kualitas pelayanan, sumber daya 

memilih Unpad sebagai pilihan kedua. “Kalau di m a n u s i a nya  b a i k  d o s e n  m a u p u n  t e n a g a  

perguruan tinggi lain melihat yang memilih pilihan kependidikan, termasuk juga mahasiswanya.

kedua dan ketiga. Kalau Unpad bila pilihan pertama “Kita lebih fokus untuk memperbaiki, memperkuat 
sudah terseleksi, sudah habis mengapa harus internal. Hal ini untuk meningkatkan prestasi untuk 
mencari yang pilihan kedua?” jelasnya. reputasi untuk kita sendiri,” ujarnya.

Lantas dengan jumlah peminat yang cukup tinggi ini Selain itu, ia juga menambahkan bahwa Unpad juga 
apa yang akan dilakukan Unpad? Prof. Engkus memiliki tanggung jawab kepada mahasiswanya 
menjelaskan bahwa dengan jumlah mahasiswa yang untuk memberikan pelayanan akademik yang baik 
lebih selektif tersebut, dari tahun ke tahun, Unpad agar mendapatkan lulusan yang memiliki kompetensi 
senantiasa berupaya  mengidealkan rasio jumlah yang baik, lulus tepat waktu, dan mendapatkan atau 
dosen dan mahasiswa, mengingat di beberapa membangun pekerjaan yang baik dan tidak memiliki 
program studi, rasio mahasiswa tidak berbanding masa waktu menunggu pekerjaan yang lama. 
ideal dengan jumlah dosen. Jumlah mahasiswanya Sementara itu, jumlah mahasiswa yang lulus dan yang 
banyak, sedangkan dosennya sedikit. Akibatnya masuk pun harus diperhatikan agar seimbang, 
dalam sehari ada dosen yang harus mengajar banyak sehingga rasio dosen dan mahasiswa pun tetap sehat. 
kelas dengan materi yang sama. “Hal ini juga akan menjadi reputasi yang baik untuk 

Dengan mengidealkan rasio jumlah dosen dan perguruan tinggi,” ujarnya. Dengan input yang baik, 

mahasiswa ini ,  kesempatan dosen untuk proses yang baik, maka diharapkan output lulusan 

melaksanakan tugas tridharma perguruan tinggi pun menjadi semakin baik*
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“Dulu, mekanismenya 2 bulan sebelum masa 

herregistrasi, data mahasiswa yang layak untuk 

herregistrasi diserahkan ke fakultas untuk kemudian 

dilakukan verifikasi ulang. Karena mekanismenya yang 

manual, maka terkadang ada fakultas yang terlambat 

memberikan data sehingga masih banyak yang lolos,” 

papar Prof. Engkus.

Mekanisme tersebut kemudian diubah. Melalui SIAT, 

sistem akan langsung memblokir data mahasiswa 

dengan IPK di bawah 2,00. Tindak lanjutnya, 

mahasiswa tersebut kemudian mengajukan 

permohonan ke fakultas untuk bisa melakukan 

herregistrasi.

Pihak fakultas pun akan melakukan verifikasi 

berdasarkan beberapa pertimbangan kelayakan untuk 

melanjutkan kuliah atau tidak. Selanjutnya, fakultas 

akan melaporkannya ke tingkat universitas untuk 

kemudian disetujui apakah bisa melakukan 

herregistrasi atau tidak.

“Untuk kasus-kasus tertentu, universitas akan 

mendiskusikannya melalui Komisi Pertimbangan 

bersama dekan, dan ketua program studi. Jadi, 

keputusan persetujuan tersebut adalah keputusan 

bersama,” ujar Prof. Engkus.

Perubahan mekanisme itu  didasarkan atas temuan 

Dikti bahwa masih banyaknya mahasiswa program 

Sarjana dengan IPK di bawah 2,00 di atas semester VII 

yang masih bisa melanjutkan kuliah. Padahal, 
ahasiswa tersebut secara otomatis 

berdasarkan Pedoman Akademik Unpad, mahasiswa 
diblokir oleh Sistem Informasi Akademik 

tersebut tidak lagi diperkenankan melanjutkan 
Terintegrasi (SIAT) sehingga tidak bisa 

perkuliahan setelah sebelumnya diberi Surat 
melakukan herregistrasi.

Peringatan dari universitas.
Waki l  Rektor  Bidang Pembelajaran dan 

“Kami nanti juga akan mengecek, apakah mahasiswa di 
Kemahasiswaan Unpad, Prof. Dr. Engkus Kuswarno, 

atas semester VI tersebut sudah pernah menerima 
M.S., menjelaskan, mahasiswa ber-IPK di bawah 

surat peringatan atau belum. Jika belum, maka 
2,00 tidak bisa melakukan herregistrasi dan 

kesalahan ada di pihak fakultas,” tambah Prof. Engkus.
terancam drop out (DO), namun mereka terlebih 

Berdasarkan data Kepala Subbagian Seleksi dan dahulu telah diberi surat peringatan

PERHATIKAN IPK
DAN MASA STUDI
JIKA TAK INGIN KENA BLOKIR 
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SAAT INI ADA 2 KATEGORI MAHASISWA YANG TIDAK BISA MELAKUKAN PROSES HERREGISTRASI 

DI UNPAD. DUA KATEGORI TERSEBUT ADALAH MAHASISWA YANG MEMILIKI NILAI INDEKS 

PRESTASI KUMULATIF (IPK) DI BAWAH 2,00 SERTA MAHASISWA YANG TELAH MELEWATI MASA 

STUDI SESUAI KURIKULUM NAMUN BELUM MENGAJUKAN PERMOHONAN PERPANJANGAN STUDI.
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Registrasi Biro Pembelajaran dan Kemahasiswaan disertasinya.

Unpad, Agus Muchtarom, tercatat sekitar 300 “Harapannya, dengan aturan ini mahasiswa di 
mahasiswa program D3 dan S1 di Unpad yang semester 7 sudah bersiap-siap untuk menyelesaikan 
memiliki IPK kurang dari 2,00. Unpad pun telah studinya di semester 8. Kalaupun harus melanjutkan 
memberikan waktu transisi kepada mahasiswa setelah semester 8, maka 2 minggu sebelum proses 
dengan IPK di bawah 2,00 untuk mengajukan herregistrasi, mahasiswa tersebut harus sudah 
permohonan ke fakultas mengajukan pengajuan perpanjangan studi ke 

fakultas,” kata Prof. Engkus.

Setiap mahasiswa memiliki hak perpanjangan masa Ajukan Permohonan Perpanjangan Masa Studi
studi hingga 14 semester. Pihaknya pun akan terus 

Sementara itu, Prof. Engkus pun menegaskan yang 
melakukan peninjauan kepada PD I dan ketua 

dimaksud perpanjangan studi hitungannya adalah 
program studi atas penyebab dari lamanya masa 

ketika mahasiswa sudah melewati masa studi yang 
studi si mahasiswa.

sudah terjadwal oleh kurikulum, yakni 8 semester 
“Kita akan memantau terus, jangan sampai kemudian untuk program Sarjana, 4 semester untuk program 
mahasiswa tersebut tidak selesai kuliahnya. Kami Magister, dan 6 semester untuk program Doktor.
inginnya lulus itu tepat waktu, agar memberikan 

“Selama ini pengajuan perpanjangan studi itu kalau 
kesempatan bagi generasi selanjutnya untuk 

sudah mentok di semester 14. Padahal, ketentuannya 
berkuliah di Unpad,”kata Prof. Engkus.

perpanjangan studi itu ketika melewati waktu yang 
“Sistem ini bukan berarti tidak adil, tapi justru untuk sudah terjadwal berdasarkan kurikulum,” jelasnya.
m e m b e r i k a n  ke t e g a s a n  ke p a d a  m e re k a ,”  

Jika mahasiswa telah melewati masa studinya, maka 
pungkasnya.*

secara otomatis akan diblokir oleh sistem. Ia pun 

tidak bisa melakukan herregistrasi untuk 

semester selanjutnya. Setelah mengajukan 

permohonan dan disetujui oleh fakultas serta 

universitas, barulah SIAT akan membuka blokir 

dan mahasiswa tersebut bisa melakukan 

herregistrasi.

“Pengajuan permohonan tersebut dilakukan 

pada 2 minggu sebelum herregistrasi. Nanti 

fakultas yang akan mengajukan permohonan ke 

universitas disertai dengan alasan yang tepat,” 

jelasnya.

Melalui pengajuan permohonan tersebut, 

pihaknya bersama-sama dengan PD I fakultas dan 

ketua program studi akan memantau progres 

akademik dari mahasiswa tersebut, termasuk 

diantaranya perkembangan skripsi, tesis, atau 
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Kantor Layanan Terpadu Unpad di 
Gedung Rektorat Unpad Jatinangor 
siap memberikan layanan administrasi 
akademik kepada mahasiswa Unpad

Tampilan peringatan di Sistem Informasi Akademik 
Terintegasi bagi mahasiswa yang masa studi terjadwalnya 
telah terlewati
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TIGA DIBAWAH TIGA TAHUN
DENGAN IPK DIATAS 3,5

SEJAK awal memasuki bangku kuliah, Resa Nurfatimah Sobandi memang memiliki target 

untuk lulus cepat. Lulusan Sastra Inggris Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Unpad ini merupakan 

peraih predikat wisudawan jenjang studi S-1 dengan masa studi tercepat pada Wisuda 

Gelombang IV  Unpad Tahun Akademik 2012/2013, dengan masa studi 2 tahun 10 bulan.

“Sebelumnya sih gak kepikiran akan lulus cepat. Tapi ada kesempatan dan katanya 

memungkinkan kok,  jadi kenapa enggak,” tutur gadis yang akrab disapa Eca ini.

Eca mengungkapkan bahwa sejak awal ia telah banyak berdiskusi dengan dosen walinya 

terkait strategi untuk lulus cepat. Tahun lalu, ketika ada senior satu jurusannya berhasil 

lulus dalam waktu kurang dari tiga tahun, ia pun semakin semangat untuk mengejar 

targetnya.

“Yang paling pasti sih dosen wali ngasih tahu supaya nabung IP, biar IPK-nya besar. 

Semakin akhir semakin susah kan beban perkuliahannya, maka dari awal-awal harus 

ditabung nilai A-nya,” ungkap Eca yang berhasil lulus dengan IPK 3,80 ini.

Selain itu, Eca pun mengaku banyak berdiskusi juga dengan sejumlah dosen, senior, dan 

alumni Sastra Inggris FIB Unpad. Sering berdiskusi juga membuat Eca menjadi cepat 

paham apa yang sedang dipelajarinya. Diskusi sering dilakukan Eca baik dalam suasana 

formal maupun informal.

“Di Sastra kan banyak karya sastra yang harus dibaca, dibahas, dibuat kritik sastranya 

kayak gimana. Jadi kalau baca sendiri agak berat.Ketika didiskusikan, jadi terbantu dan 

mengerti,” tutur Eca yang aktif sebagai anggota Gelanggang Mahasiswa Sastra Inggris 

(Gemasi) dan sebagai pustakawan di Resource Centre for Linguistics Research and Literary 

Studies.

Kepada adik-adik dan teman-temannya yang masih berjuang untuk lulus, Eca pun 

berpesan, “Yang paling penting itu strategi belajar, apa tujuan utamanya, apakah ingin 

lulus cepat atau lainnya. Kamu harus tahu apa yang kamu mau dan kamu tahu apa yang 

harus kamu lakukan untuk bisa capai hal itu.”

RESA NURFATIMAH SOBANDI

PADA WISUDA UNPAD TANGGAL 27-29 AGUSTUS 2013 LALU, DARI SEKIAN BANYAK LULUSAN JENJANG STUDI 

S-1 (SARJANA), ADA TIGA MAHASISWA YANG LULUS DENGAN MASA STUDI KURANG DARI TIGA TAHUN. 

BUKAN HANYA BERHASIL LULUS LEBIH CEPAT DARI RATA-RATA, NAMUN CATATAN AKADEMIK MEREKA JUGA 

SANGAT BAIK KARENA MEMILIKI INDEKS PRESTASI KUMULATIF (IPK) DI ATAS 3,5. SIAPA SAJA MEREKA?

warta 
universitas



6

SETELAH menempuh studi selama 2 tahun 11 bulan, Dini Nurlelasari akhirnya berhasil 

meraih gelar sarjana dengan IPK 3,59. Lulusan Ilmu Sejarah FIB Unpad ini merupakan 

penerima Bidikmisi pertama yang lulus dari Unpad.

“Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya karena telah memberikan saya 

kesempatan untuk mendapatkan Bidikmisi. Namun tidak berhenti sampai disini, 

tanggung jawab yang lebih besar ada di depan mata. Saya harus bisa bermanfaat untuk 

orang banyak,” tutur Dini.

Lulus cepat, memang itu yang diinginkan oleh Dini. Ia mengaku ingin cepat-cepat 

melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi lagi. “Saya ingin bisa melanjutkan studi, 

soalnya kalau sudah tambah tua nanti konsentrasi berkurang, kesibukan juga semakin 

bertambah. Makanya kalau bisa cepat kenapa enggak,” tutur Dini.

Ditanya soal strategi belajar, Dini mengaku tidak memiliki strategi khusus. Ia juga 

mengaku dapat membagi waktu secara seimbang antara belajar, bermain, dan 

berorganisasi. “Ya kalau ada tugas jangan ditunda-tunda, harus langsung dikerjakan. Di 

kelas juga harus fokus sama apa yang disampaikan dosen. Kalau waktunya main ya main, 

waktunya belajar ya belajar. Harus bisa menempatkan waktu yang sesuai,” tutur Dini 

yang aktif di Himpunan Mahasiswa Ilmu Sejarah ini.

Kedepannya, Dini berharap dapat mewujudkan cita-citanya untuk menjadi dosen. 

Dengan menjadi dosen,Dini ingin mendidik sekaligus membentuk generasi muda untuk 

bias berjuang membangun bangsa. Selain itu, ia juga ingin melakukan berbagai penelitian 

yang dapat bermanfaat untuk orang banyak, terutama terkait bidang ilmu yang kini 

sedang ditekuninya, ilmu pariwisata.

Sebagai penerima Bidikmisi, Dini menuturkan bahwa banyak manfaat yang ia dapatkan. 

Selain kuliah di perguruan tinggi negeri secara gratis, ia juga mendapatkan tunjangan 

setiap bulan dan uang buku setiap semester. Dengan demikian, Dini menjadi tidak 

membebani orang tuanya.

Dengan dibebaskannya dari biaya kuliah, Dini mengaku memiliki beban moral tersendiri. 

Ia menjadi terpacu untuk berprestasi dan belajar lebih semangat lagi. Apa yang 

didapatnya, harus “dikembalikan” juga pada negara. Ia harus menjadi orang yang 

bermanfaat untuk bangsa dan negara.

FOKUS. Hal itulah yang diyakini Anisa Endah Pertiwi dalam mengejar apa yang 

diinginkannya. Walaupun pada awal perkuliahan ia mengaku tidak terlalu obsesi untuk 

lulus cepat, namun dengan fokus, Anisa berhasil menyelesaikan studi sarjananya di 

program studi Ilmu Sejarah FIB Unpad dalam waktu 2 tahun 11 bulan dengan IPK 3,75.

Meski demikian, Anisa sendiri mengaku bukan orang yang terlalu banyak belajar, apalagi 

di luar jam perkuliahan. Menurutnya, terlalu banyak belajar juga akan membuatnya jenuh. 

Untuk mengatasinya, ia lebih banyak fokus di kelas dan berkomitmen untuk hadir 100 

persen perkuliahan.

“Saya lebih senang fokus di kelas. Memperhatikan benar-benar apa yang dosen kasih ke 

kita sehingga kita bisa menyerap dengan sedetail mungkin. Juga 100 persen hadir. Jadi 

setiap mata kuliah yang sama setiap minggunya kan pasti beda yang dipelajari, sehingga 

tiap minggunya berkala. Jadi kita mengerti dari awal semester hingga akhir semester,” 

ungkap Anisa.

Menurut Anisa, lulus cepat merupakan hal yang sangat mungkin diraih oleh setiap 

mahasiswa. “Itu kalau mahasiswanya fokus. Organisasi juga saya ikut tapi tetap fokus. 

Kalau judulnya sudah fokus kesananya pasti fokus,” ujar Anisa yang aktif di BEM Kema 

Unpad dan Hima Ilmu Sejarah ini.

Dengan lulus cepat, selain dapat meringankan beban orang tuanya, Anisa juga dapat 

segera mengejar apa yang dinginkannya. Setelah lulus, ia ingin segera melanjutkan 

studinya terkait kebudayaan dan pariwisata, dan menjadi dosen.

“Mudah-mudahan kalau jadi dosen bisa kembali ke Unpad dan mengajar di Unpad. Saya 

inginnya mengajar dengan tidak monoton. Kalau bisa sih sering keluar. Kan kalau 

sekarang hampir 90 persen di kelas,” tuturnya. *

DINI NURLELASARI

ANISA ENDAH PERTIWI
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P ada setiap rilis terbaru dari peringkat meningkatkan secara signifikan transfer ilmu 

webometrics, di sekitar kita pasti ada saja pengetahuan dan budaya dari kampus kepada 

orang yang bertanya apa sih pentingnya masyarakat luas. Perhatikan kata kunci “open access” 

peringkat webometrics ini? Apa dampaknya bagi dalam tujuan peringkat webometrics ini.

peningkatan kualitas universitas? Kalaupun kita ada Open Access atau akses bebas merupakan praktik 
di peringkat pertama webometrics, lalu apa? penyediaan akses tak terbatas ke sumber-sumber 
Benarkah penilaiannya sekadar soal jumlah karya ilmiah digital. Kampus sebagai salah satu 
pengunjung website saja? sumber karya ilmiah diharapkan mau berbagi ilmu 

Webometrics merupakan pemeringkatan yang pengetahuan kepada masyarakat sehingga dpaat 

dilakukan oleh Cybermetrics Lab, sebuah lembaga mendukung pembangunan masyarakat secara 

penelitian di Spanyol, untuk mengukur kualitas umum. 

perguruan tinggi di seluruh dunia berdasarkan Pemeringkatan webometrics tidak menilai tampilan 
aktivitasnya di internet dan isi website kampus website kampus, juga tidak melihat popularitas 
masing-masing. Cybermetrics Lab telah melakukan website berdasarkan jumlah pengunjung ke website 
pemeringkatan ini  sejak tahun 2004 dan kampus tersebut. Webometrics menilai visibility 
menerbitkan hasilnya setiap 6 bulan sekali. website kampus dengan melihat tautan link dari 

Tujuan utama dari pemeringkatan webometrics, pihak lain ke domain kampus. Jumlah tautan tersebut 

s e b a g a i m a n a  t e r c a n t u m  d a l a m  w e b s i t e  dianggap menggambarkan bagaimana keterkenalan 

webometrics.info adalah mempromosikan kehadiran kampus tersebut,kualitas akademik yang dihasilkan, 

web akademik kampus dari seluruh dunia dan serta nilai informasi yang disajikan.Aspek visibility 

mendukung inisiatif Open Access dalam rangka mencakup 50% dari total penilaian. 
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WEBOMETRICS, APA MAKNANYA
BAGI KAMPUS?

KABAR CUKUP BAGUS TERSIAR AWAL AGUSTUS 2013 LALU, PERINGKAT WEBOMETRICS UNIVERSITAS PADJADJARAN 

MENCAPAI RANKING KE-4 SECARA NASIONAL. DI ATAS UNPAD ADA INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG (ITB) SEBAGAI 

PERAIH PERINGKAT TERTINGGI DI INDONESIA, DISUSUL KEMUDIAN UNIVERSITAS GADJAH MADA (UGM), DAN 

UNIVERSITAS INDONESIA (UI). TAPI, BAGAIMANA SEBAIKNYA KITA MEMAKNAI PERINGKAT WEBOMETRICS INI?



IMPACT
The quality of the contents is evaluated through a "virtual referendum", 
counting all the external inlinks that the University webdomain receives from 
third parties.

PRESENCE (1/3)
The total number of webpages hosted in the main webdomain (including all 
the subdomains and directories) of the university as indexed by the largest 
commercial search engine (Google). 

OPENNESS (1/3)
The global effort to set up institutional research repositories is explicitly 
recognized in this indicator that takes into account the number of rich files 
(pdf, doc, docx, ppt) published in dedicated websites according to the 
academic search engine Google Scholar

EXCELLENCE (1/3)
The academic papers published in high impact international journals are 
playing a very important role in the ranking of Universities. Using simply the 
total number of papers can be misleading, so we are restricting the indicator 
to only those excellent publications, i.e. the university scientific output being 
part of the 10% most cited papers in their respective scientific fields. 
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warta 
universitas

Sebanyak 50% nilai lainnya diambil dari aspek Jadi, itulah tujuan dan aspek penilaian dari 

aktivitas website kampus tersebut. Aspek activity pemeringkatan webometrics. Sekarang, silakan jawab 

ini meliputi presence, openness, dan excellence. oleh diri masing-masing, adakah maknanya bagi kita? *

Presence mengacu pada jumlah keseluruhan 

halaman web yang ada di domain kampus tersebut 

dan telah terindex di mesin pencari Google. 

Semakin banyak blog yang dibuat oleh dosen, 

mahasiswa, dan tenaga kependidikan di domain 

unpad.ac.id tentu akan semakin meningkatkan nilai 

aspek presence. 

Openness menghitung berapa banyak file pdf, doc, 

docx, dan ppt yang tersedia di website kampus dan 

terindex di mesin pencari Google Scholar. Dalam 

versi Indonesia, Google Scholar dinamai sebagai 

Google Cendikia, dan disediakan sebagai cara 

mudah mencari literatur akademis secara luas. 

Semakin banyak file yang tersedia, tentu kampus 

tersebut dipandang sangat mendukung inisiatif 

Open Access.

Sementara excellence merupakan penilaian atas 

karya ilmiah yang telah dipublikasi di jurnal ilmiah 

internasional bereputasi tinggi. Cybermetrics Lab 

sebagai pihak penyelenggara webometrics 

menggunakan data dari Scimago Group yang juga 

bagian dari Scopus untuk menilai aspek excellence 

ini.

DESIGN &
 WEIGHTING

OF INDICATORS

PERIODE

Tahun 2008 – Semester I 16 4.982

Tahun 2008 – Semester II 18 4.110

Tahun 2009 – Semester I 12 2.730

Tahun 2009 – Semester II 17 3.142

Tahun 2010 –Semester I 13 1.834

Tahun 2010 – Semester II 13 2.236

Tahun 2011 – Semester I 21 1.927

Tahun 2011 – Semester II 23 1.950

Tahun 2012 – Semester I 18 1.493

Tahun 2012 – Semester II 12 990

Tahun 2013 – Semester I 9 885

Tahun 2013 – Semester II 4 1.084

PERINGKAT

NASIONAL GLOBAL

VISIBILITY
(50%)

ACTIVITY
(50%)
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