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Peran Perpustakaan dalam Mendukung Universitas Airlangga 

Menuju World Class University melalui Peningkatan  

Peringkat Webometric 
 

Dewi Puspitasari dan Novita Dwi Anawati 
 

Abstrak 

Penilaian terhadap internasionalisasi sebuah perguruan tinggi banyak dilihat dari 

berbagai perspektif, salah satunya yaitu penilaian yang diberikan oleh webometric. 

Penilaian webometric didasarkan pada komponen perpustakaan sebagai institusi yang 

menghimpun dan menyebarkan knowledge repository asset memiliki visibilitas tinggi 

terhadap peningkatan peringkat Universitas Airlangga dalam webometric. Beberapa 

kegiatan yang dapat mendukung peringkat webometric yaitu digitalisasi koleksi. 

Optimaliasai pengelolaan digitalisasi koleksi perlu dilakukan oleh Perpustakaan 

Universitas Airlangga melalui pengembangan kebijakan yang disesuaikan dengan 

penilaian webometric. Selanjutnya, pustakawan sebagai sumber daya pelaksana 

kebijakan, juga perlu mendapat perhatian untuk dikembangkan kompetensinya. 
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I. Pendahuluan 

World Class University telah sering dan banyak dibicarakan oleh komunitas 

akademik di lingkungan perguruan tinggi sejak lebih kurang lima tahun terakhir. Pada 

tahun 2007 pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mencanangkan 

“Menuju World Class University” bagi seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia. 

Bahkan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi telah memberikan dukungan pembiayaan 

pada perguruan tinggi untuk melaksanakan beberapa program yang mendukung 

pencapaian world class university. Universitas Airlangga adalah salah satu perguruan 

tinggi di Indonesia yang merespon baik terhadap program pemerintah tersebut. Sejak 

saat itu Universitas Airlangga beserta komponen di dalamnya yaitu fakultas, lembaga, 

dan unit pendukung mulai melaksanakan program-program kegiatan yang mengarah 

pada pencapaian perguruan tinggi berkelas dunia.  

Perpustakaan sebagai salah satu institusi pendukung di lingkungan Universitas 

Airlangga juga melaksanakan kegiatan yang mendukung Universitas Airlangga berkelas 

dunia dengan meningkatkan kualitas layanan bertaraf internasional atau berkelas dunia. 

Salah satu indikator penting suatu universitas dikatakan bertaraf internasional adalah 

dukungan dari lembaga perpustakaan. Pepustakaan merupakan jantung bagi perguruan 

tinggi, karena perpustakaan mendukung program pendidikan, penelitian, dan 

pengabdian kepada masyarakat. Para pakar perpustakaan kemudian merumuskan 

beberapa indikator atau parameter yang dianggap dan dapat dijadikan acuan dalam 

pencapaian world class university library. Berikut ini dijelaskan parameter 

perpustakaan berkelas dunia yang disampaikan oleh Yooke Tjuparmah dan Luki 

Wijayanti dalam Seminar Internasional Libraries for World Class Universities. 
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Tabel 1.1 Parameter World Class University Library 

Parameter/Indikator Jumlah 

Koleksi 

 

 Jumlah koleksi bahan pustaka 

 Ratio jumlah buku dengan sivitas akademika (siva) 

 Jumlah online database yang dilanggan/dapat diakses 

 Memiliki akses terhadap e-book 

 Pengadaan buku per tahun  

 Menyimpan seluruh karya sivitas akademika 

 

 

 

> 1.000.00 

1 : 100 

> 300 data bases 

> 10.000 judul 

minimum 100.000 eks. 

> 90% 

Layanan 

 

 Jam buka per minggu 

 Waktu layanan 

 Penelusuran literatur yang dilakukan oleh lebih dari 4 orang 

pakar subyek (S3) atau 4 orang resources person (S2) 

 Mengadakan information literacy/skills or training  

 

 

 

> 80 jam 

Senin s.d Minggu 

Ada 

 

Ada 

Fasilitas 

 

 Jumlah komputer di perpustakaan untuk akses informasi dan 

PC kerja siva  

 Jumlah tempat duduk berbanding siva 

 Ruang balajar khusus (study carrel) untuk mahasiswa Pasca 

dan peneliti  

 Ruang diskusi 

 Bandwidth 

 

 

 

1 : 10 

 

1 : 90 

25 ruang/rata-rata 

 

10 buah/rata-rata 

> 30 Mbps 

Kriteria Pustakawan 

 

 Sarjana 

 

 Magister 

 

 Doktor 

 

 

rata-rata 40% dari total  

staf perpustakaan 

rata-rata 30% dari total  

staf perpustakaan 

rata-rata 10% dari total 

staf Perpustakaan 

Dana per Tahun 

 

 Anggaran Perpustakaan untuk pembelian bahan 

perpustakaan 

 Anggaran untuk pembelian buku 

 

 Anggaran untuk langganan sumber informasi elektronik (e-

databases, e-journal, dan e-books) 

 Anggaran operasional 

 

 

rata-rata setara dengan 

> Rp. 25.000.000.000,- 

rata-rata setara dengan 

> Rp. 20.000.000.000,- 

rata-rata setara dengan 

> Rp. 6.000.000.000,- 

rata-rata setara dengan 

> Rp. 5.000.000.000,- 

Kerjasama Internasional 

 

 Keanggotaan jaringan kerjasama berskala internasional 

 

 

anggota aktif 
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Pada level universitas, penilaian terhadap internasionalisasi sebuah perguruan 

tinggi banyak dilihat dari berbagai perspektif, salah satunya yaitu penilaian yang 

diberikan oleh webometric. Webometric memberikan penilaian dengan memberikan 

peringkat atau ranking pada perguruan tinggi di seluruh dunia. Selanjutnya, peringkat 

dalam webometric menjadi target capaian bagi beberapa perguruan tinggi di Indonesia. 

Perpustakaan sebagai institusi yang menghimpun dan menyebarkan knowledge 

repository asset merasa perlu untuk berperan aktif terhadap peningkatan peringkat 

Universitas Airlangga dalam webometric.  

 

II. Webometric 

Webometric adalah salah satu perangkat atau sistem untuk mengukur atau 

memberikan penilaian terhadap kemajuan seluruh universitas atau perguruan tinggi 

terbaik di dunia (world class university) melalui website universitas tersebut. Sebagai 

alat ukur (webometric) sudah mendapat pengakuan dunia termasuk di Indonesia 

(sekalipun masih ada yang meragukan tingkat validitasnya). Peringkat webometric 

pertama kali diluncurkan pada tahun 2004 oleh Laboratorium Cybermetric milik The 

Consejo Superior de Investigaciones  Cientificas (CSIC). CSIC merupakan lembaga 

penelitian terbesar di Spanyol yang didirikan pada tahun 1939 dari organisasi 

sebelumnya Junta para la Ampliacion de Estudios e Investigaciones Cientificas berdiri 

pada tahun 1907 di bawah kepemimpinan peraih penghargaan Nobel Spanyol Prof 

Ramon Y. Cajal. 

Secara periodik peringkat webometric akan diterbitkan setiap enam bulan 

sekali pada bulan Januari dan Juli. Webometric melakukan pemeringkatan terhadap 

lebih dari dua puluh ribu perguruan tinggi di seluruh dunia (Aripin, 2012). Webometric 

digunakan sebagai alat pengukur world wide web (www) atau situs web untuk dapat 

mengetahui jumlah hyperlink, jenis hyperlink, struktur website, dan pola 

penggunaannya. Definisi dari webometrics adalah studi tentang aspek-aspek kuantitatif 

dari konstruksi dan penggunaan sumber daya informasi, struktur dan teknologi pada 

gambar web melalui pendekatan bibliometric dan informetri  (Bjorneborn & Ingwersen, 

2001). Menurut Thewall (2009) webometrics juga telah diperkenalkan yaitu studi 

tentang content berbasis web dengan metode kuantitatif dengan tujuan utama untuk 

penelitian ilmu sosial menggunakan teknik yang tidak khusus untuk satu bidang studi. 

Definisi ini mencakup aspek kuantitatif baik dari sisi konstruksi, sisi 

penggunaan ilmu, dan web yang mencakup empat bidang utama penelitian webometrics. 

Webometric merupakan metode pengukuran web suatu institusi berdasarkan kepada web 

impact factor (WIF). Pengukuran dengan WIF dilakukan dengan menganalisa jumlah 

halaman (size) dengan visibilitas halaman web. Webometric dimunculkan untuk 

melakukan pemeringkatan institusi atas dasar kehadiran, dinamika pemutakhiran 

situsnya (web presence). Evaluasi penggunaan teknologi web dapat diukur salah 

satunya dengan indikator webometric, terkait  dengan peningkatan efesisensi melalui 

optimasi konten web, analisis dan disain ulang (Jalal et, al., 2009). 

Kegiatan webometric yaitu merilis peringkat universitas di dunia berdasarkan 

beberapa kriteria yaitu (Rizal, 2011): 

1. Size (S), yaitu jumlah halaman publikasi elektronik dalam domain website dapat 

dicari dari empat search engine seperti  Google, Yahoo, Live Search, dan Exalead. 

2. Visibility (V), yaitu jumlah eksternal link unik pada sebuah situs (in-link pada 

yahoo search) atau banyaknya situs yang mencantumkan URL domain suatu 

universitas yang dapat dideteksi oleh Google, Yahoo, Live Search, dan Exalead. 
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3. Rich files (R), yaitu jumlah muatan files yang terkandung pada suatu situs yang 

diperoleh dengan google search. Merupakan proses setelah evaluasi relevansinya 

dengan kegiatan akademik dan publikasi serta mempertimbangkan volume format 

file yang berbeda. Pilihan format file seperti berikut ini: Adobe Acrobat (*.pdf), 

Adobe PostScript (*.ps), Microsoft Word (*.doc) dan Microsoft Powerpoint (*.ppt). 

4. Scholar (Sc), yaitu jumlah publikasi dan kutipan yang ditemukan oleh google 

scholar 

Suatu website akan dinilai dengan kriteria bobot untuk Visibility adalah 50% (0.5); 

bobot size adalah 20% (0.2); bobot Rich Files adalah 15% (0.15) dan bobot Scholar 

adalah 15% (0.15). Sejak tahun 2004, webometrics ranking dipublikasikan dua kali 

dalam satu tahun. Pengumpulan data-data website dilakukan pada minggu pertama 

bulan Januari dan Juli, dan selanjutnya akan diumumkan hasilnya pada minggu terakhir 

pada kedua bulan tersebut (http://www.webometrics.info/index.html). 

Kriteria webometric yang telah dijelaskan di atas mengalami perubahan pada 

bulan Juli 2012. Ada empat komponen yang menjadi indikator utama dari penilaian 

webometric saat ini, yaitu (Aripin, 2012): 

1. Presence (20%), yaitu jumlah halaman web host dalam web domain utama 

(termasuk semua sub domain dan direktori) dari universitas yang diindeks oleh 

mesin pencari Google. Penilaian ini menghitung setiap halaman web, termasuk 

semua format yang diakui secara individual oleh Google, termasuk halaman statis 

dan dinamis dan selain rich files. 

2. Impact (50%), yaitu kualitas content dievaluasi melalui “virtual referendum” 

dengan menghitung semua external inlinks yang diterima oleh web domain 

universitas dari pihak ketiga. Link tersebut mengakui prestise institusional, kinerja 

akademik, nilai informasi, dan kegunaan dari layanan seperti yang diperkenalkan 

dalam halaman web sesuai dengan kriteria jutaan web editor dari seluruh dunia. 

Data visibilitas link dikumpulkan dari dua provider informasi yaitu majestic SEO 

dan ahrefs. Keduanya menggunakan crawler sendiri, menghasilkan database yang 

berbeda yang digunakan bersama-sama untuk saling melengkapi atau memperbaiki 

kesalahan. Indikatornya adalah produk dari jumlah backlink dan jumlah domain 

yang berasal dari backlink tersebut, sehingga tidak hanya penting popularitas link 

tetapi juga keragaman link. 

3. Openness (15%), yaitu jumlah file dokumen (Adobe Acrobat (.pdf), Adobe 

PostScript (.ps, .eps), Microsoft Word (.doc, .docx) dan Microsoft Powerpoint (.ppt, 

.pptx) yang online/open di bawah domain website universitas yang tertangkap oleh 

mesin pencari/Google Scholar. 

4. Excellence (15%), yaitu jumlah artikel-artikel ilmiah publikasi perguruan tinggi 

yang bersangkutan yang terindeks di Scimago Institution Ranking (tahun 2003-

2011) dan di Google Scholar (tahun 2007-2011).  

 

III. Universitas Airlangga dalam Webometric 

Menurut penilaian webometric, kedudukan Universitas Airlangga pada tahun 

2013 berada di posisi 929 sedunia, serta di posisi ke-32 seAsia Tenggara dan berada di 

posisi 10 se-Indonesia (http://www.webometrics.info/en/Asia/Indonesia). Peringkat 

Universitas Airlangga berdasarkan penilaian webometric senantiasa mengalami 

perubahan dari tahun ke tahun.  Selama tiga tahun terakhir Universitas Airlangga belum 

pernah masuk ke peringkat 500 besar dunia, dan juga belum pernah menembus posisi 

ke-10 Asia Tenggara atau peringkat tiga besar se-Indonesia. 

http://www.webometrics.info/index.html
http://www.webometrics.info/en/Asia/Indonesia
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Tabel 3.1 Ranking Universitas Airlangga Versi Webometrics 

 

No. Periode 
Rich 

Files 
Visibility Size Scholar 

Indonesia 

Chart 

Asia 

Tenggara 

Chart 

Dunia 

Chart 

1. 02-2013 576 904 263 2.871 10 32 929 

2. 01-2012 49 1.282 290 2.075 11 40 1.354 

3. 07-2011 577 2.837 875 1.881 13 43 1.388 

4. 02-2011 521 1.223 1.084 301 4 22 1.000 

5. 07-2010 1.560 2.484 1.284 734 8 36 1.474 

6. 02-2010 3.767 2.863 1.287 231 9 45 1.628 

Sumber: http://dashboard.unair.ac.id 

  

Peringkat Universitas Airlangga dalam webometric belum mencapai angka 

yang maksimal, oleh karena itu seluruh komponen dalam di lingkungan Universitas 

Airlangga harus bersinergi dalam mencapai peringkat yang diharapkan. Salah satu 

lembaga yang dapat membantu meningkatkan peringkat tersebut adalah perpustakaan. 

Perpustakaan merupakan lembaga yang mengolah, menyimpan, dan menyajikan 

kembali secara sistematis bahan pustaka baik berupa buku, artikel ilmiah dan karya 

ilmiah civitas akademika. Hampir seluruh kriteria yang terdapat dalam penilaian 

webometric dimiliki oleh perpustakaan, sehingga perpustakaan menjadi institusi yang 

potensial untuk mendongkrak peringkat Universitas Airlangga dalam webometric. 

 

IV. Peran Perpustakaan Universitas Airlangga 

Berdasarkan penjabaran di atas, maka diperlukan sikap dan peran aktif dari 

perpustakaan guna mendukung Universitas Airlangga untuk meningkatkan peringkat 

dalam webometric. Peran aktif perpustakaan harus disesuaikan dengan target capaian 

universitas dan tetap mengedepankan pemenuhan terhadap kebutuhan pengguna. 

Beberapa kegiatan yang mendukung peningkatan peringkat Universitas Airlangga 

dalam webometric telah dilakukan oleh perpustakaan, bahkan sudah merupakan 

kegiatan rutin seperti digitalisasi koleksi. Digitalisasi koleksi yang dimaksud yaitu 

mengolah hasil karya ilmiah sivitas akademika (local content) dalam bentuk digital dan 

dapat diakses secara online. Namun, kegiatan ini saja dirasa kurang untuk dapat 

memenuhi kriteria webometric versi terbaru. 

Pengembangan kegiatan perpustakaan perlu dilakukan untuk dapat mendukung 

pemeringkatan Unair dalam webometric. Beberapa kegiatan pengembangan yang dapat 

diimplementasikan oleh perpustakaan, yaitu: 

 

1. Pengembangan e-book 

Koleksi e-book yang ditampilkan dalam repository perpustakaan mayoritas adalah 

hasil karya dari luar sivitas akademika. Akan lebih memiliki kontribusi yang 

signifikan terhadap webometric, jika koleksi e-book tersebut merupakan hasil karya 

sivitas akademika.  

Strategi: 

a) Solusi yang dapat dilakukan meng-upload koleksi e-book yang ditulis oleh staf 

pengajar atau sivitas akademika. 

b) Mengalihmediakan buku-buku karya sivitas akademika dan di-upload ke dalam 

koleksi e-book 

http://dashboard.unair.ac.id/rankwebometrics.php?r=peringkat_indonesia
http://dashboard.unair.ac.id/rankwebometrics.php?r=peringkat_asiatenggara
http://dashboard.unair.ac.id/rankwebometrics.php?r=peringkat_dunia
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2. Pengembangan e-journal 

Pengolahan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh institusi-institusi di lingkungan 

Universitas Airlangga dan ditulis oleh sivitas akademika, termasuk jurnal atau 

buletin yang diterbitkan oleh Perputakaan Universitas Airlangga. Kegiatan upload 

e-journal ini sudah pernah diimplementasikan oleh perpustakaan dengan 

menggunakan sistem aplikasi Open Journal Access (OJS), sehingga jurnal tersebut 

dapat diakses secara online. Namun karena adanya kebijakan yang terkait dengan 

copyright maka implementasi kegiatan dihentikan untuk sementara. 

 

3. Pengembangan e-grey literature atau pengembangan e-locall content 

Grey literature atau literatur kelabu adalah koleksi yang tidak diterbitkan secara 

luas yang terdiri dari skripsi, tesis, disertasi, dan laporan penelitian. Apabila 

perpustakaan perguruan tinggi sudah me-digital-kan koleksi tersebut, potensi untuk 

meningkatkan peringkat webometric sangat besar. 

Strategi yang diambil: 

a) Menstabilkan dan meningkatkan kapasitas server dan bandwidth agar 

repository  Unair dapat diakses secara stabil baik dari luar maupun di dalam 

Unair.  

b) Upload file locall content dibagi menjadi bab per bab, mengadopsi kebijakan 

yang telah diterapkan oleh Perpustakaan ITB. 

c) ADLN (yang diakses dari luar perpustakaan) dapat diakses sampai dengan 20 

halaman pertama, mengadopsi kebijakan yang diterapkan oleh Perpustakaan 

UGM. 

d) Penyediaan form penyerahan karya ilmiah yang disertai dengan pernyataan 

kesediaan atau setuju untuk dipublikasikan secara luas untuk kepentingan 

pendidikan. 

e) Menerbitkan naskah akademik dengan mengadopsi kebijakan naskah akademik 

di UGM dan di-upload secara fulltext dalam website perpustakaan. 

f) Membuka secara online seluruh fulltext grey literature dan locall content 

sebagaimana yang diterapkan oleh Universitas Sumatera Utara (USU). 

 

4. Menjadikan website Perpustakaan Unair sebagai web pembuka WiFi 

Menjadikan website Perpustakaan Unair sebagai tampilan awal ketika mengakses 

WiFi perpustakaan, seperti strategi ketika berlangganan telkomsel 

 

5. Meng-upload berita dan informasi 

Mempublikasikan setiap pengumuman, berita, dan informasi yang terkait dengan 

perpustakaan dalam bentuk file yang bervariasi. Misalnya, publikasi semua 

kegiatan perpustakaan dalam bentuk file video dan di-upload dalam youtube.  

 

6. Mempublikasikan ppt seminar/talk show secara online 

Mempublikasikan secara online setiap makalah kegiatan (dalam bentuk .ppt) yang 

di-create oleh perpustakaan dan corner perpustakaan baik yang dilaksanakan di 

ruang publik atau di ruang parlinah. 

 

 

 



7 

 

7. Resensi Buku 

Menggalakan resensi buku koleksi perpustakaan bagi seluruh staf perpustakaan 

secara umum dan secara khusus bagi pustakawan dalam hal ini akan ditarget dalam 

satu bulan minimal 5 buku yang dapat diresensi. Selanjutnya resensi tersebut di-

upload dalam website berbentuk file .doc atau .pdf. 

 
V. Peran Pustakawan 

Peningkatan peringkat webometric ini dapat berhasil dengan baik tentu saja 

harus didukung oleh sumber daya manusia yaitu pustakawan. Untuk itu perlu dilakukan 

pembinaan terhadap pustakawan yang meliputi: 

1. Pembinaan motivasi 

Pembinaan ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa saat ini fokus 

kegiatan perpustakaan untuk meningkatkan peringkat webometric. Untuk itu 

pustakawan harus turut mensukseskan hal ini dengan melakukan langkah nyata 

seperti giat melakukan resensi buku. 

 

2. Pembinaan keterampilan teknis 

Pembinaan ini dilakukan untuk membekali pustawakan dengan keterampilan baru 

yang dibutuhkan seperti upload youtube, pelatihan penelusuran e-journal dsb. 

 
VI. Penutup 

Peran perpustakaan dalam meningkatkan peringkat universitas versi 

webometric sangat penting, bahkan dapat dikatakan bahwa perpustakaan adalah 

lembaga yang potensial untuk memberikan kontribusi dalam menaikkan peringkat 

webometric. Ada beberapa strategi yang bisa diterapkan oleh perpustakaan dalam 

menaikkan peringkat universitas versi webometric, dan satu hal yang paling berperan 

adalah peran pustakawan yang memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan hal 

tersebut. Pada dasarnya kegiatan peningkatan peringkat universitas dalam webometric 

tidak dapat dilaksanakan secara parsial dan individual, semua komponen dalam 

universitas harus bersinergi dan memiliki komitmen yang sama terhadap upaya tersebut. 
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