
Lewati UI,
{ (d a r i HaM

Pengakuan dunia ini pen
ting, katanya, agar semakin ba
nyak perguruan tinggi asing 
yang mau bekerja sama dengan 
Indonesia. Baik untuk peneliti
an bersama, pertukaran dosen 
hingga mahasiswa. “Jika tidak 
masuk 500 besar dunia maka 
tidak akan ada win-win solution. 
Hanya ada win-lose. Kita hanya 
akan dieksploitasi,” katanya.

Untuk diketahui dalam Ra
ker Kemenristek Dikti dengan 
Komisi X DPR pekan lalu, Men- 
ristekDiktimenyampaikanma- 
sih rendahnya jumlah perguru
an tinggi Indonesiayangmasuk 
500besar dunia karena kurang
nya komitmen pimpinan per
guruan tinggi dalam menaik
kan peringkat dunia, adanya si
kap pesimistis dalam menaik
kan peringkat dunia dari kam
pus yang masih berada di per
ingkat bawah, pendanaan pro
gram World Class Univetsity 
(WCU) di masing-masing kam
pus masih sangat bergantung 
pada dana dari kementerian,

UGM  Kampus Terbaik
darirasiodosen-mahasiswama- 
sih rendah.

“Selain itu, jumlah publikasi 
terindeks dan sitasi masih ren
dah, dosen serta mahasiswa 
asing yang kecil, sistem pang
kalan data belum terbangun, ju
ga jaringan dengan pengguna 
global yang belUm terbangun 
dan teridentifikasi dengan ba
ik,” katanya.

UGM  Teratas
Dalam pemeringkatan We- 

bometrics, untuk kesembilan 
kalinya, UGM menempati uru
tan teratas perguruan tinggi 
terbaik di Indonesia. UGM se
cara keseluruhan mengantongi 
skor tertinggi untuk empat kri
teria yang dinilai.

Direktur Direktorat Sistem 
dan Sumber Daya Informasi 
(DSSDI) UGM Widyawan me
nuturkan, adabeberapakriteria 
yang dinilai dalam peringkat 
Weibometrics. Pertama, aspek 
kehadiran yang diukur berda
sarkan volume dari laman web- 
site, baik statis tik maupun dina

mik dalam suatu domain uni
versitas. Kedua, dampak yang 
diukur dengan banyaknya refe- 
rensi(backlink)dnnwebsite\uar.

“Untuk aspek keterbukaan, 
penilaian dilakukan terhadap 
kekayaan repository suatu uni
versitas dari banyaknya rich file 
berupapdf, doc, ppt. Sedangkan 
aspek keunggulan mengacu pa
da paper yangterpublikasipada 
jumal internasional bereputasi 
tinggi,” katanya.

Kepala Bagian Humas dan 
Protokoler UGM Iva Ariani tu
rut mengapresiasi pemering
katan itu. Menurutnya, penga
kuan lembaga internasional 
menjadi bukti atas kerja keras 
sivitas akademika yang terlibat 
dalam kepengurusan website 
dan konten digital. “Ini juga 
menjadi pengakuan bahwa 
UGM mampumenjadiperguru- 
an tinggi yang menyediakan 
konten digital terbaik di Indo
nesia,” ujarnya.

Iva menuturkan, raihan pe
ringkat pertama Webometrics 
tersebut juga mendapat du

kungan dari mahasiswa mau
pun masyarakat. Tak hanya dari 
sisi seringnya pengaksesan in
formasi mengenai UGM, upaya 
menyebarkan dengan menaut
kan langsung ke website resmi 
UGM juga sering dilakukan.

“Sebenarnya yang ingin di
lakukan UGM ialah mengem
bangkan program digital. Mi- 
salnyamaterikuliah digital. Un
tuk itu, kami sendiri berupaya 
memfasilitasi dan mendorong 
para dosen untuk memanfaat
kan website, internet, dan mau 
mengunggah hasil karyanya, 
baik ke website UGM maupun 
melalui blog pribadi,” paparnya.

Iva melanjutkan, berbagai 
upaya yang dilakukan UGM 
terkait konten digital itu pun 
tidaksemata-matauntukmem- 
pertahankan peringkat Webo
metrics, tapi juga Untuk me
nambah digitalisasi program di 
UGM.

Sementara itu 8drm;Pejabat 
Subdirektorat Humas dan 
Alumni ITB Fivien menjelas
kan, di dalam negeri ITB juga

berhasil mempertahankan pe
ringkat pertama sebagai uni
versitas terbaik di Indonesia. 
Peringkat ini diberikan oleh Ke- 
menristekdikti berdasarkan 
klasifikasipenilaian yang sudah 
ditetapkan.

Dengan adanya pemering
katan dari Webometrics ini, lan
jut dia, ITB ke depannya dapat 
terus meningkatkan kualitas
nya sebagai PTN bergengsi di 
Tanah air. Disisilain, jugamam- 
pu menciptakan lulusan- 
lulusan andal sesuai dengan di
siplin ilmunya.

Sebelumnya, posisi ITB da
lam peringkat World Class Uni- 
versity versi Qs naik dari pe
ringkat 431-440 pada 2015 
menjadi peringkat 401-410 pa
da 2016. “Naik 30 poin. Kenaik- 
anposisiinitelahmemenuhiha- 
rapan Kemeristekdikti dalam 
hal menambah dan memperku
at jajaran perguruan tinggi (PT) 
di Indonesia yang berhasil ma
suk dalam 500 PT terbaik du
nia,” ujar Wakil Rektor Bidang 
Administrasi Umuin, Alumni,

dan Komunikasi 
Mihardja.

Selain UGM, 1 
Yogyakarta yang 
ringkatanituant? 
sitasAhmadDah 
Universitas Mi 
Yogyakarta. UA 
peringkatl7atau 
peringkat terata; 
lahkamibisamer 
kat. Kalau kemar 
sa menjadi perii 
PTS se-DIY dar 
rangperingkatsj 
nesia.Initentup 
gi kami,” ungkap 
UAD, HadiSuyoi

Kepala Bagi 
Protokoler Uh 
ningtyas meng 
senada. Untuk; 
jutnya, UMY 
mampu masuk 
dari posisi 22 
akan terus mei 
ningkatanunti 
jutnya. Upayan 
peningkatan p 
dan mahasisv
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bantu masyarakat u 
nikmati air bersih, 
nya di daerah tertir 
merintah berharap 
banyak pemipaan 
bung yang dibangui , 
dafia desa.

Dalam kunjungan 
ke Flores Timur, Men 
Pembangunan Daeral 
gal, dan Transmigrasi 
Bko Putro Sandjojo i 
kan, embung akan n 
permasalahan air be: 
dihadapi di Flores Tim 

Pembuatan embi 
jutnya, bisa dialokas: 
dana desa sekitar Rp 
juta. Dampak yang bi: 
kan adalah peningka 
duktivitas hasil tani. I 
rata 1,4 kali panen, 
adanya embungdapat 
tiga kali panen. ”Da 
ngerjaannya, nanti r 
kat bisa dibantu oleh 
untuk sama-sama 
embungsupayadisini 
sulitan air lagi,” katanj 

Dia menjelaskan, 
pala desa juga harus 1 
nentukan produk u: 
desanya. Hal itu dip 
agar komoditas yanj 
duksi bisa fokus. Der 
mikian, komoditas t


