
UNIVERSITAS 
MUHAMMADIYAH 
SIDOARJO

Peningkatan Peringkat 
Website Umsida 

Dr. Kumara Adji Kusuma, S.Fil.I., CIFP
Sekretariat Universitas

Disampaikan dalam acara :

“Rapat Akedemik”

Umsida, 8 Maret 2023



2

Kriteria Penilain Webometric
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Presence: 
menghitung setiap halaman 

web dari perguruan tinggi yang 
terdaftar oleh mesin pencari

Visibility impact:
kualitas konten yang 

dievaluasi dengan 
menghitung semua 

eksternal link yang diterima 
oleh webdomain perguruan 

tinggi dari pihak ketiga.

Openness:
jumlah file dokumen Adobe 

Acrobat (.pdf), Adobe 
PostScript (.ps, .eps), Microsoft 

Word (.doc,.docx) dan lain 
sebagainya yang online/open 

di bawah domain website 
perguruan tinggi yang 

tertangkap oleh mesin pencari;

Execellence:
jumlah artikel ilmiah 

publikasi perguruan tinggi 
yang bersangkutan yang 

terdaftar di Scimago 
Institution Ranking dan di 

Google Scholar.
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Kriteria Penilaian 4ICU /  Unirank

• UniRank University Rankings memanfaatkan komponen popularitas

• enilaian lembaga pemeringkat satu ini mungkin kurang familier di kalangan 
akademisi sendiri, namun cukup dikenal di kalangan pencari universitas 
atau calon mahasiswa baru.

• Menilai dari Kriteria popularitas dari lembaga pemeringkat

1. Moz Domain Authority

2. Alexa Global Rank

3. SimilarWeb Global Rank

4. Majesting Referring Domains

5. Majestic Trust Flow
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1. Moz Domain Authority
• penilaian domain pencarian sebagai salah satu indikatornya

2. Alexa Global Rank
• mengukur sejauh mana performa situs-situs perguruan tinggi jika 

dinilai dari visitornya (Menggunakan kata kunci à SEO)

3. SimilarWeb Global Rank
• Lebih spesifik menyajikan situs mana saja yang masih memiliki relasi 

dengan fokus website.

4. Majesting Referring Domains
• situs ini menggunakan parameter kualitas backlink (URL Webpages) 

dan citation flow (penilaian kuantitas link apakah baik atau buruk)

5. Majestic Trust Flow
• untuk mengukur backlink URL dan kuantitas sitasi, maka layanan satu 

ini digunakan untuk melihat perbandingan antar website

4ICU 
menggabungkan 

semua aspek 
komponen 

tersebut ke dalam 
satu ukuran yang 

sama
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Humas First

• Humas First
• Pemusatan seluruh informasi pada Humas: 

• Prestasi, kegiatan, dsb.

• Seri Riset Umsida
• Publikasi hasil riset dosen umsida secara populer
• Publikasi Disertasi Doktoral secara Populer

• Seri Abdimas Umsida
• Publikasi hasil Abdimas dosen umsida secara populer


