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Latar Belakang 

Saat ini situs/website merupakan hal yang tidak terpisahkan bagi seluruh organisasi, termasuk 

pada  perguruan tinggi. Adanya website perguruan tinggi tentunya akan memudahkan masyarakat untuk  

bisa mengenal lebih jauh sekaligus memberikan penilaian terhadap perguruan tinggi yang dimaksud. Untuk 

itu, kelengkapan informasi mengenai profil, kegiatan, publikasi, dan kemudahan penemuan informasi oleh 

pencari informasi menjadi sebuah keharusan. 

Pengelolaan seluruh website tentunya harus didukung oleh seluruh civitas akademika dan dikelola 
secara terpadu dan bersama-sama. Demikian pula dengan web STMIK STIKOM Surabaya. Melalui 
pengelolaan yang baik dan terintegrasi, diharapkan STMIK STIKOM Surabaya dapat lebih dikenal oleh 
masyarakat secara nasional maupun internasional dan tentunya akan berujung pada peningkatan citra 
positif STMIK STIKOM Surabaya.  

 
Tujuan 
Kegiatan ini bertujuan untuk : 

- Meningkatkan kualitas dan kuantitas informasi seluruh website yang ada di STMIK STIKOM Surabaya.  

- Meningkatkan budaya penyebaran informasi melalui media website. 
 
Lingkup Kegiatan 
Lingkup kegiatan ini adalah memberikan kesempatan kepada website program studi, website unit kegiatan 
mahasiswa, dan blog dosen di lingkungan STMIK STIKOM Surabaya untuk bersaing secara kompetitif dalam 
pembuatan atau pembenahan website yang dimilikinya.  
 
Agenda Kegiatan 

Tanggal Kegiatan 

Mei 2011 Sosialisasi aturan lomba dan kriteria 
penilaian 

Juni– Nopember 2012  Penilaian secara berkala pada seluruh 
web yang ada. Perangkingan akan 
dilakukan setiap akhir bulan dan 

diumumkan di website STMIK 
STIKOM SUrabaya 

Desember 2012 • Penentuan hasil akhir 
• Pengumuman pemenang 
• Penyerahan award 

 



 Peserta 
Peserta adalah seluruh website yang berada di bawah domain stikom.edu dan akan dikelompokkan menjadi tiga 
kelompok, yaitu: 
 
• Program Studi 
• Ormawa (termasuk Dema, Sema dan Koperasi) 
• Blog Dosen 
 
Kriteria Penilaian  

Kriteria penilaian berdasarkan peringkat yang dicapai masing-masing website melalui beberapa parameter. 

Parameter yang akan dinilai yaitu: visibility, size, rich files, serta desain website.  
 
Berikut penjelasannya:  
1) Visibility (V) 

• Visibility adalah banyaknya link dari luar ke suatu domain yang diindeks oleh mesin pencari Google! 
• Cara Mengukur :  masuk ke url google  
• Ketik : linkdomain:[alamat domain][spasi]-site:[alamat domain] 
• Contoh: linkdomain:music.stikom.edu -site:music.stikom.edu 

 
2) Size (S) 

• Size (S) adalah banyaknya halaman dalam suatu domain yang diindeks oleh mesin pencari Google (G), 
Yahoo (Y), Bing (B) 

• Cara mengukur : 
~      http://google.com � site:[alamat domain 
~      http://yahoo.com ���� site:[alamat domain] 
~      http://bing.com �site:[alamat domain] 
 

3) Rich Files (R)  
• Rich files ( R ) adalah banyaknya file PDF, PS, DOC, dan PPT dalam suatu domain yang diindeks oleh 

Google. 
• Cara Mengukur : 

Masuk website: http:// google.com (bukan http://google.co.id) 

• Lakukan pecncarian dengan kata kunci berikut ini: 
~      file reader (*.pdf) � site:[alamat domain][spasi]filetype:pdf 
~      file postscript (*.ps)� site:[alamat domain][spasi]filetype:ps 
~      file office word (*.doc) � site:[alamat domain][spasi]filetype:doc 
~      file office powerpoint (*.ppt)� site: [alamat domain][spasi]filetype:ppt 

 
4) Desain  

Desain dan Tampilan meliputi:  

• Harmonisasi warna  

• Tata letak  

• Kerapian widget  

• Kerapian foto artikel/header  
 



 

Total Perhitungan  
 

Visibility Size Rich Files Desain Total 

50 % 20 % 20 % 10%      100 % 

Penentuan Pemenang  
• Pemenang lomba website untuk setiap kelompok peserta akan ditentukan melalui rapat tim juri berdasarkan 

hasil progres perkembangan nilai yang diambil sejak 1 Juni 2012. 

• Panitia akan mengumumkan juara STIKOM WEB AWARD pada website STMIK STIKOM Surabaya 

 
Hadiah 

Juara I kategori Program Studi : Uang tunai Rp. 750.000 + Piala 
Juara I kategori Ormawa : Uang tunai Rp. 750.000 + Piala 
Juara I kategori Blog Dosen : Uang tunai Rp. 500.000 + Piala 
 
Juara II kategori  Program Studi : Uang tunai Rp. 600.000 + Piala 
Juara II kategori Ormawa : Uang tunai Rp. 600.000 + Piala 
Juara II kategori Blog Dosen : Uang tunai Rp. 350.000 + Piala 

 

 


