
LAPORAN KEGIATAN 

Penghargaan Web Unit Kerja 
Institut Teknologi Bandung 

Latar Belakang 

• 	Toward "World Class University" 

• 	Memenuhi tuntutan "Keterbukaan Informasi 
Publik" 

• 	Efisiensi Sumber Daya TIK (Multisite) 



Tujuan Kegiatan 


• 	 Memotivasi pengelola web site unit kerja dalam memberikan 
layanan terbaiknya dalam penyajian informasi 

• 	 Menaikkan tingkat presence rank, impact rank, dan 
openness rankdari ITB (Webometrics) 

• 	 Meningkatkan kreativitas pengelola dalam penyampaian 
informasi terkait dengan berbagai batasan maupun 
kelebihan yang dimiliki oleh sistem Multisite 

• 	 Menjadi landasan untuk keberlanjutan pengelolaan konten 
dan wadah interaksi bagi para pengguna sistem Multisite 
selanjutnya 

Tujuan Kegiatan (tambahan) 


• 	Menemukan praktek terbaik yang dapat diterapkan 
di tempat lain 

• "Memotret" sejauh mana praktek "Manajemen 
Informasi" 



Penilaian 


• 	Unit kerja dikelompokkan berdasarkan kegiatan 
utama unit kerja sebagai berikut: 

- Unit Kerja Akademik (A) ~ terdiri dari Fakultas dan 
Sekolah kecuali Sekolah Pasca Sarjana (SPS). 

- Unit Kerja Pendukung (P) ~ Terdiri dari Lembaga, 
Direktorat, UPT, dan unit manajemen lainnya. LPPM, 
LPIK, dan SPS termasuk kategoriini. 

Kriteria 


• Kriteria penilaian terdiri dari 4, yakni berdasarkan atas 
- Webometrics, 
- Keterbukaan Informasi Publik, 
- Sistem dan Teknologi Informasi (STI), dan 
- Manajemen Informasi (MI). 

• Unit Kerja Akademik 
- webometrics (50%), keterbukaan infromasi publik (30%) dan STI 

dan MI (20%) 

• Unit Kerja Pendukung 
..... keterbukaan informasi publik (80%) 
- STI dan MI (20%) 



Webometric 

• 	 Presence: jumlah page yang dapat diambil atau di-index oleh 
mesin pencari terbesar. Data diambil dengan menggunakan 
Google (site:url). Bobot penilaian : 30% 

• 	 Impact: jumlah semua link dari situs luar yang menuju ke situs 
Unit Kegiatan Akademik. Data diambil dengan menggunakan 
Majestic (External Backlink). Bobot penilaian : 30% 

• 	 Openess: jumlah Rich Files (.pdf, .doc, .docx, .ppt) yang 
dipublikasikan dan dapat ditelusur di Google Scholar. Data 
diambil dengan menggunakan Google Scholar. Bobot penilaian : 
30% 

• 	 Technology: menggunakan teknologi informasi terkini beserta 
elemen penunjangnya. Data diambil dengan menggunakan 
Nibbler. Bobot penilaian : 10% 

Hasil Akhir (Akademik) 
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Hasil Akhir (Pendukung) 


UKP 12.65 11.88 12.496 12.496 100% 12.496 

UKP 9.9 61.8 20.28 20.28 100% 20.28 

23.25 30.16 24.632 24.632 90% 22.1688 

UKP 41.5 37.8 40.76 40.76 90% 36.684 

UKP 4.8 4.8 90% 4.32 12 12 

UKP 12.15 30.16 15.752 15.752 100% 15.752 

UKP 23.8 67.72 32.584 32.584 90% 29.3256 

UKP 9.4 30.16 13.552 13.552 80% 10.11416 10 10 

Analisis (SAPPK) 

• 	Situs www.sappk.itb.ac.id menduduki peringkat 
pertama, dimana kelengkapan konten pada halaman 
pertama menjadi faktor utama dari web SAPPK, baik 
dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, 
menjadikan web SAPPK mendapat index google 
481,189 dan refer domain lebih dari 1000 URL. 

• 	Konten situs dalam Bahasa Inggris juga cukup lengkap, 
membuat index URL situs SAPPK mendapat hasil 
cukup besar. 

http:www.sappk.itb.ac.id


I '1"i..4'- tH ~41" -, I • 

10 web teratas yang mereferensi web 
SAPPK 

-
-'' 

........., . ,.,.,., 

~ •••• IU.I ~ ..",3 ••t!.. 

II 

~ -, ... .. I ' ~ . , 

........ '" ....; 

," ,t 

. '

' I 

Index uri web SAPPK dalam Bahasa 
inggris dan referensi kategori 

Incoming LlngU.lgu Site Language!. 

,.::,"- _ • 

• 11 40': .'. It. l rod.er~ .. tt 

Al ts f t.rch,lec tu(8, 2"1.6% 

Recre.;tion / Humor. c .C..;; ..... 



Beberapa Catatan (SAPPK) 


• 	 Secara fungsi maupun struktur, PPID SAPPK belum berjalan 

• 	 Secara teknis, pelayanan informasi publik ditangani oleh 
kesekretariatan dan subbag sistem informasi. SAPPK sering 
mendapat kunjungan yang meminta informasi seperti terkait 
informasi program studi namun belum ada terekap dalam 
Laporan Akses Informasi. Yang terekap hanya agenda-agenda 
kunjungan resmi 

• 	 SAPPK belum memiliki Daftar Informasi Publik sehingga 
penentuan informasi yang dapat diakses oleh publik bersifat 
tentatif oleh Dekanat 

Analisis (STEI) 


• 	 Situs www.stei.itb.ac.id menduduki jumlah poin terbesar setelah 
SAPPK.itb.ac.id, top 15 backlink dan referensi domain diantaranya berasal 
dari negara USA, UK, Prancis, German, Ceko, Rusia, Norway, Cina, Taiwan, 
Jepang. 

• 	 Terlampir pada visualisasi peta di sam ping dengan total 103 refer domain 
berasal dari 15 negara teratas yang rata-rata memiliki teknologi informasi 
yang cukup maju. 

• 	 8acklink Uumlah hit) dari sepuluh teratas berasal dari situs Komunitas, 
blog dan situs kegiatan atau event. 

• 	 Refer domain (banyaknya domain kit a disebut) pada web stei didominasi 
oleh situs komunitas atau blog, dengan posisi teratas berasal dari blog 
mahasiswa rnhdsyarif.com, ini menunjukan bahwa hal-hal di luar konten 
internal itb sangat memungkinkan mendorong nilai webometric, sayangnya 
itb belum punya wadah yang efektif untuk hal ini membuat konten seperti 
ini berada diluar domain itb.ac.id 

http:itb.ac.id
http:rnhdsyarif.com
http:SAPPK.itb.ac.id
http:www.stei.itb.ac.id
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8eberapa Catatan (STEI) 


• 	Mengunakan aplikasi berbasis Odoo (Open Source) 
untuk hanlpir semua aplikasinya 

• 	Belum memiliki fungsi atau struktur PPID, namun 
banyak yang berkaitan langsung dengan tim IT dan 
kesekretariatan fakultas 

• 	Memiliki DUPAK (Daftar Pengusul Penetapan Angka 
Kredit), sehingga dosen tinggal meng-export datanya 
melalui data yang telah dimiliki oleh fakultas ketika 
ingin mengajukan perihal golongan PNS 

Analisis (51TH) 


• 	 Situs Web sith.itb.ac.id menduduki jumlah poin terbesar ketiga setelah 
stei.itb.ac.id, top 15 backlink dan referensi domain diantaranya berasal 
dari negara USA, UK, Singapur, Swiss, Cina, Iran, dan seterusllya sesuai 
yang terlampir ada visualisasi peta di samping dengan total 70 refer 
domain berasal dari 15 negara teratas. 

• 	 Backlink Uumlah hit) dari sepuluh teratas berasal dari situs universitas, 
situs riset dan situs publikasi ilmiah. 

• 	 Refer domain (banyaknya domain kita disebut) situs ini ballyak berasal dari 
blog, kenapa? karena blogroll memungkinkan sebuah halaman mengulang 
sebuah menu sidebar dengan konten yang sarna. 

• 	 Situs dengan rangking alexa terbaik 387, yang merefer situs sith adalah 
kaskus.co.id, namun sayang jumlah refernya sangat sedikit. 

• 	 Hal ini menunjukall pelltingnya sebuah komunitas atau bloger yang dapat 
memuat konten yang tidak hanya terkait akademik. 

http:kaskus.co.id
http:stei.itb.ac.id
http:sith.itb.ac.id
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Beberapa Catatan (51TH) 


• 	SITH dapat dijadikan sebagai percontohan karena 
telah menliliki SK PPID Fakultas lengkap disertai 
jabatan dan nama (score KIP SITH paling tinggi, jauh 
melampaui unit lain nya) 

• 	SITH memiliki Sistem Informasi Gudang (sigud 
sigud.sith.itb.ac.id) yang berguna untuk memanajemen 
barang-barang keperluan di Fakultas termasuk barang
barang kebutuhan Lab untuk mahasiswa 

Analisis (ITB) 


• 	Tabel berikut adalah nilai webometric pada situs 
itb.ac.id, dimana beberapa data terlihat sangat 
dominan hasil dari kontribusi web dengan nilai 3 
terbesar. 

• 	Hal ini menunjukan betapa nilai webometric itb 
sangat bergantung dari kinerja seluruh pengelola 
web yang terkait dalam memproduksi dan 
mengolah konten sebanyak dan semenarik 
mungkin. 

http:itb.ac.id
http:sigud.sith.itb.ac.id


.. 


In ,.{iIl If i u :I»royi Bandu i iy 

J.-.l ' I', r JI'..ot"''''l 
",~Clt' J "o(~ 

1,321,239 10,326 6,672 4 ,929 

--- I I~" 

·· '!I,.", 

= .,. ,. 

II ~'. . 
• 1·" .':1-.. ' .....-,. 

,j, .", ~, ' ., 

.: 'T .. :~ .... , ~ . 

III ~.- :P-r.""Y.; · " 

ilb.ttc ld ui .• le. le] 

rarge!f~ 

Truslno'l"f 

C1tauon fl<w7 

Ro'&mng !kmains 

.. 
~ ~111111i11111____'_·_"_'_'·.· 

ImJell'oo URl s 

" 
'3oJo.oefnmeAtaIExt9rn.tI~link ' 

b73 ••••••I.II...~n3. 
Tabel diatas menunjukan itb jauh lebih baik dalam index uri google, jauh 


meninggalkan jumlah dari Universitas Indonesia dan Universitas Gajah Mada , Hal ini 


berarti situs itb sangat baik dalam teknologi. 

Dan ini mungkin didukung oleh besarnya konten yang sudah diproduksi situs ITB, 

namun konten yang kaya ini tidak berbanding lurus dengan besarnya hit atau 

backlink, kemungkinan besar ini berarti konten yang sudah dibuat kurang menaril< 


publik baik nasional ataupun internasional. 
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Beberapa Catatan Tambahan 


• Eksekutif Jatinangor 
- Jatinangor belum memiliki database yang terintegrasi dan pengelolaannya masih 

menginduk pada DitSTI kampus ganesha 
Memiliki fiber optik untuk megatron dan TV di RektoratJatinangortelah terintegrasi 
dan dapat diakses publik 

• 	 Logistik 
- Logistik belum memiliki ruang arsip fisik non-digital yang seatap 

• E-Iearning 
Sistem informasi sudah sangat baik dan menyediakan fasilitas pelayanan publik 
berbasis web 
Pelayanan informasi publik yang langsung dijalankan oleh Helpdesk E-Learning sejauh 
ini hanya melayani civitas academica dan telah berjalan dengan baik. Data pelayanan 
yg telah dilakukan pun telah terekap dengan baik 

- E-Iearning merupakan UKP yang patut terus dikembangkan sebagai sumber informasi 
aktivitas akademik di ITB yang dapat diakses luas oleh publik 



Manajemen Informasi 


• 	Praktek Manajemen Informasi belum dilakukan 
secara formal dan sistematis di lingkungan ITB 

• 	ITB (dan seluruh unit di ITB) belum ada yang 
memiliki staf pendukung atau dosen yang 
ditugaskan khusus untuk Mallajenlen Informasi 

• 	ITB belum memiliki panduan sarna sekali tentang 
Praktek Manajemen Informasi 

Teknologi Informasi 


• 	Banyak unit kerja yang belum didukung oleh 
teknologi, serta kompetensi yang cukup untuk 
merancang dan mengoperasikan Sistem dan 
Teknologi Informasi, khusus nya untuk mendukung 
Situs Web 

• 	Di lain pihak sistem Multisite yang disediakan DSTI 
belum dimanfaatkan secara optimal oleh unit unit 
di ITB (sekitar 40% yang memanfaatkan) 



Rekomendasi 


• 	 Website suatu institusi atau unit kerja adalah gerbang komunikasi utama terhadap 
dunia luar (dapat diukur dengan Webometric), oleh karena itu ITB harus mefakukan 
inisiatif-inisiatif untuk meningkatkan kualitas website unit-unit kerja di ITB, dimufai 
dengan website utama ITB. Bahkan, penyebaran informasi harus mulai diperluas 
ke media-media online lainnya seperti facebook, instagram, dan sebagainya. 

• 	 Dalam menuju peningkatan kualitas informasi serta memanfaatkan potensi BIG 
DATA ANALYTIC, sudah saatnya ITB memufai inisiatifformaf untuk mendukung 
praktek Manajemen Informasi di setiap unit kerja, didukung oleh pejabat 
Manajemen Informasi, serta Panduan Manajemen Informasi yang lengkap. Contoh 
yang sudah dilakukan SITH terbukti dapat meningkatkan kualitas KIP. 

• 	 Beberapa aplikasi yang sudah dikembangkan di beberapa unit kerja, dapat 
diadopsi untuk digunakan di seluruh ITB. 

• 	 ITB perlu lebih berani mendorong Sentralisasi STI di ITB, tapi harus didukung oleh 
ketersediaan infrastruktur STI pusat yang memenuhi standar untuk menjamin 
tingkat availability yang tinggi. 

Terima Kasih 


Tim 


Penghargaan Web Unit Kerja 

Institut Teknologi Bandung 



