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lalu, masyarakat mendapatkan informasi 
mengenai 100 Besar Perguruan Tinggi Non 
Politeknik dan 25 Besar Perguruan Poli
teknik di Indonesia tahun 2017.

Inform asi pem eringkatan tersebut 
dikeluarkan oleh Kem enterian Riset, 
Teknologi dan Pendidikan Tinggi pada 
tanggal 21 Agustus 2017 melalui situsnya 
di http://dikti.go.id. Situs tersebut juga men- 
gunggah inform asi pem eringkatan di 
media sosial resminya pada Selasa, 22 
Agustus 2017.

Wakil Rektor Bidang Keijasama dan 
Internasional UMY, Prof Dr Achmad 
Nurmandi mempertanyakan karena kam
pusnya tidak terdaftar dalam  pem er
ingkatan tersebut.

Setelah melakukan konfirmasi melalui

telepon kepada pihak Kemenristekdikti, dia 
mendapat informasi bahwa UMY tidak ter
cantum dalam pemeringkatan karena bera
da di klaster dua.

”Padahal dari data yang diunggah ter
dapat beberapa universitas yang juga bera
da di klaster dua bukan hanya klaster satu 
saja. Informasi pemeringkatan tampaknya 
ambigu,” ujar Nurmandi yang akan minta 
klarifikasi secara resm i ke K em enris
tekdikti.

Menurutnya, pemeringkatan perguruan 
tinggi yang dikeluarkan Kemenristekdikti 
belum menggunakan data dari Direktorat 
Kelembagaan.

Jadi pemeringkatan belum menggu
nakan data di dalam website pemeringkatan 
perguruan tinggi di baw ah Direktorat 
Kelembagaan. Kemungkinan belum ada

pembaharuan data.
Data Terbaru

Pihaknya berharap Kemenristekdikti 
bisa merevisi informasi yang sudah tersebar 
tersebut. Pasalnya ketika mencari di web
site pemeringkatan, tercantum UMY per
ingkat 71 namun tidak ada di tabel pemer
ingkatan yang dirilis oleh Kemenris- 
terkdikti.

Ia menjelaskan informasi bahwa UMY 
juga m asuk dalam  jajaran  100 Besar 
Perguruan Tinggi Non Politeknik dan 
masuk dalam peringkat 71 bisa dilihat 
melalui situs pemeringkatan ristekdik- 
ti.go.id, dengan daftar kode universitas 
051007.

“Dari website pemeringkatan ristekdik- 
ti tersebut, UMY berada di peringkat umum 
di angka 71. Dengan rincian untuk kategori

sumber daya manusia UMY di peringkat 
653, kategori kemahasiswaan di peringkat 
50, kategori akreditasi UMY berada di per
ingkat 17 dan kategori penelitian dan pub
likasi di peringkat 48,” papar Nurmandi.

Berdasarkan pemeringkatan berbasis 
website yang dilakukan oleh lembaga pe
meringkatan internasional yakni Webo- 
metrics dan 4ICU, UMY mendapatkan per
ingkat yang bagus di antara perguruan ting- 
gi-perguruan tinggi di Indonesia.

Kampus tersebut mendapatkan per
ingkat 24 dari seluruh perguruan tinggi 
yang ada di Indonesia atau menempati 
posisi lima besar Peiguruan Tinggi Swasta 
terbaik versi Webometrics. Pemeringkatan 
yang dilakukan Webometrics berdasarkan 
publikasi terindeks scopus dan jumlah sitasi 
publikasi.(D 1945)
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