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Informasi Perangkingan dapat ditelusuri dari Menu Pencarian

Latar Belakang
Salah satu tolak ukur yang digunakan dalam perangkingan suatu perguruan tinggi adalah penilaian terhadap situs webnya
(Isidro Aguillo, 2003). Seberapa lengkap sebuah situs web perguruan tinggi dapat memberikan informasi mengenai profil,
kegiatan, publikasi dan aspek lainnya, dan yang paling penting adalah apakah informasi situs tersebut mudah ditemukan
oleh pencari informasi. Situs web IPB dan unit-unit di dalamnya telah ada namun masih perlu ditingkatkan dan disesuaikan
dengan standar internasional yang ada. Upaya ini dilakukan untuk mendukung tujuan IPB agar termasuk dalam World Class
University. Selain itu, situs web merupakan sarana publikasi dan promosi keunggulan IPB yang efektif kepada masyarakat
luas. Perangkingan yang sampai saat ini sangat mempengaruhi pencitraan suatu perguruan tinggi di dunia adalah
Webometrics, yaitu merupakan metodologi yang digunakan untuk melakukan perangkingan seluruh universitas di dunia.
Perangkingan tersebut menitikberatkan pada kriteria Visibility dan Activity melalui kinerja website setiap universitas di
dunia. (Isidro Aguillo. [online] ada di http://www.webometrics.info [Diakses 2013]). Berdasarkan teori WebQual, terdapat
tiga dimensi yang mewakili kualitas suatu website, yaitu kualitas desain situs/kegunaan (Site Design Quality/Usability),
kualitas informasi (information quality) dan interaksi layanan (Interaction Quality), maka hal ini tidak sejalan dengan tujuan
perangkingan webometrics yang mengesampingkan faktor kegunaan, aksesibilitas, konten, maupun popularitas dalam
melakukan perangkingan terhadap kinerja website universitas di dunia. Sedangkan menurut Rektor IPB dan ITB untuk
menuju World Class University perlu ditunjang oleh penggunaan ICT dalam hal ini optimalisasi kinerja website sebagai
media informasi yang paling relevan. Dalam Lomba Situs Web Unit Kerja 2013 ini akan ada penggabungan aspek kriteria
webometrics, usability, accessibility dan layanan interaksi sebagai kriteria dalam melakukan perangkingan terhadap kinerja
website unit kerja di Lingkungan Institut Pertanian Bogor. Selanjutnya perangkingan akan menerapkan metode Fuzzy yaitu
Simple Additive Weighting (FSAW) sehingga didapatkan hasil akhir website unit kerja di lingkungan IPB yang paling
berpotensi dan memberikan kontribusi terhadap perangkingan universitas di dunia.

Tujuan
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas informasi serta keberlanjutan pembaharuan situs web
unit-unit kerja di IPB. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi standar World Class University dan menjadikan web
sebagai media untuk publikasi dan promosi keunggulan IPB.

Lingkup Kegiatan
Kegiatan ini melingkupi kesempatan kepada seluruh unit kerja di IPB untuk bersaing secara kompetitif dalam
pengembangan maupun pembenahan situs web yang dimilikinya dengan mengacu pada standar World Wide Concorcium,
Webometrics, QSApple, Usability, dan Layanan Informasi yang Interaktif dan Responsif. Produk kegiatan ini adalah situs

web unit-unit kerja di IPB memenuhi standar Internasional World Class University
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