
Situs FMIPA UM
http://fmipa.um.ac.id

Kondisi situs
Didirikan 13 Oktober 2008, bersamaan
dengan situs Mat, Fis, Kim, Bio, Geo

Sudah menunjuk 1 orang untuk mengurus situs

Penilaian
Webometrics

UM peringkat 2.791 dunia (6.000 besar dunia dari 17.000 PT)
UM peringkat 13 dari 39 PT Indonesia yang masuk 6.000 dunia.
Peringkat Size 4.519, Visibility 6.768, Rich files 5.467, Scholar 161

Size (S): jumlah halaman situs.
Bobot 20% .
Visibility (V): jumlah situs lain yang mencantumkan link ke situs unit.
Bobot 50%
Rich files (R): jumlah file Adobe Acrobat (.pdf) + Microsoft Word
(*.doc) + Microsoft PowerPoint (*.ppt) +  Adobe PostScript (*.ps)
yang ada dalam situs.
Bobot 15% .
Scholar (Sc): jumlah halaman publikasi dan rujukan ilmiah
dari situs UM yang dicatat di Google Scholar.
Bobot 15% .

Kontribusi
14-09-2009

S (halaman): FMIPA=20; UM=18.832
V (situs): FMIPA=0; UM=348
R (file): FMIPA=0; UM=1.187
Sc (file):FMIPA=0; UM=3.490

Nilai
Webometrics

UM = 0,629 (nilai maksimum 4)
FMIPA = 0,037 (fakultas terendah, tertinggi FS = 0,201)
MAT = 0,226 (jurusan tertinggi)
FIS = 0,199
PABTI = 0,182
GEO = 0,151
BIO = 0,127
KIM = 0,000

Dukungan
pemimpin
fakultas

Mengunjungi situs setiap hari
Menghimbau warga fakultas berpartisipasi di situs
Menunjuk 1 administrator, insentif Rp 100.000 per bulan, tugas
utama mengurus situs, ada fasilitas komputer dengan akses Internet
Memberi insentif Rp 2.000 per tulisan untuk penulis
(100 tulisan per bulan sudah sangat bagus)
Membuat digital printing untuk mempromosikan situs

Apa yang
ditulis?

Jadikan situs sebagai koran, tempat pengumuman,
agenda, buku kerja, dan arsip fakultas

Meningkatkan
size

Ikutkan file doc/pdf untuk didownload
(tanpa tandatangan/stempel)

Meningkatkan
rich files

Katalog, surat keputusan, layanan, SOP
Akreditasi, borang, penjaminan mutu

Agenda kegiatan fakultas dan pemimpin
Kunjungan

Rapat di universitas, kunjungan,
Menghadiri kegiatan

RapatUndanganKeputusan

Kegiatan
UndanganBerita

Pembukaan semester, yudisium, seminar, halalbihalal

PengumumanKurangi menempel pengumuman

Kabar gembira dan berita duka
Sosok pemimpin dan staf fakultas

Siapa
penulisnya?

Setiap orang bisa menjadi penulis (bukan hanya warga FMIPA).
Tulisan diterbitkan oleh administrator

Penulis yang sudah dipercaya bisa menerbitkan tulisannya sendiri
Honor Rp 2.000 per tulisan

Himbauan ke dosen,
karyawan, mahasiswa,

dan alumni

Jika punya blog harap membuat link (tulisan: um.ac.id)
ke situs fakultas dan situs universitas

Meningkatkan
visiblity

Jika membuat tulisan harap mencantumkan
situs jurusan/fakultas/universitas

Kunjungi situs fakultas dan situs universitas setiap hari

Karya ilmiah
dosen

Jurnal per jurusan sudah disediakan di http:/journal.um.ac.id

Karya ilmiah dosen untuk kenaikan pangkat disediakan di
http://karya-ilmiah.um.ac.id per fakultas

Meningkatkan
scholar

http://fmipa.um.ac.id/
http://karya-ilmiah.um.ac.id/

