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Latar Belakang
Di era teknologi saat ini Reputasi merupakan sesuatu hal yang penting bagi setiap
instansi. Hal ini dikarenakan reputasi merupakan komponen penting yang ikut menentukan
bagaimana respon masyarakat terhadap sebuah instansi. Melalui citra yang baik, instansi
mendapatkan banyak manfaat tergantung bidang yang digeluti oleh instansi tersebut. Apabila
Instansi berada dibidang komersil sejenis gojek atau tokopedia tentu tujuannya untuk meraup
banyak laba. Berbeda dengan instansi yang berada dibidang pendidikan seperti Universitas
Airlangga, manfaat yang dihasilkan antara lain, jumlah mahasiswa luar maupun dalam negeri
yang menempuh pendidikan di UNAIR semakin bertambah, jumlah tawaran kerjasama
semakin bertambah dan melalui citra juga dapat membangun jaringan antar kalangan expert,
peneliti, dan lain-lain dimana semua dampak dari reputasi tersebut dapat meningkatkan semua
indikator penilaian QS WUR.

Di era digital saat ini, praktik dalam meningkatkan reputasi pada sebuah universitas
banyak mengapdosi dari metodologi Webometrics Ranking. Hal ini dikarenakan Webometrics
Ranking dirancang untuk mengukur reputasi sebuah Universitas di mata dunia dimana
indikator penilaian webometrics tersebut berkaitan dengan jumlah data pada media internet,
salah satu indicator yang memiliki bobot paling besar adalah jumlah backlink yakni sebesar
50%. Webometrics yang digunakan sebagai acuan dalam membangun sebuah reputasi
universitas, setidaknya UNAIR harus berada di peringkat teratas Webometrics. Dalam hal ini
apabila UNAIR dapat menjadi yang terdepan dalam peringkat webometrics, sangatlah
mungkin UNAIR masuk sebagai top 500 World Class University. Akan tetapi terhitung pada
tahun 2018 peringkat Webometrics UNAIR berada di peringkat 2038 dunia. Apabila
dibandingkan dengan universitas di Indonesia yang telah masuk sebagai top 500 World Class
University seperti UI, ITB dan UGM, sangat jauh tertinggal, yakni rata-rata mereka masuk
pada peringkat 800 dunia Webometrics. Dalam hal ini setidaknya UNAIR harus masuk pada
peringkat 800 dunia Webometrics.

Berkaca dari salah satu indicator webometrics yang memiliki bobot 50% yakni
Visibility (Jumlah backlink) dibutuhkan sebuah platform dengan konten ter up to date dan
berkualitas yang bisa mensupply banyak backlink ke Universitas Airlangga. Melihat
engagement masyarakat yang tinggi terhadap event-event yang diadakan oleh Universitas
Airlangga merupakan salah satu peluang yang besar untuk dimanfaatkan dalam meningkatkan
jumlah backlink sekaligus untuk meningkatkan pendapatan. Yakni dengan dibuatkannya
sebuah Sistem (platform) Event Management berbasis Web dan Android yang bernama
EVENT UNAIR, dimana platform tersebut berfungsi untuk menampung semua informasi
event. Dalam hal ini pengguna dapat mempublikasikan dan Menshare eventnya sendiri melalui
platform tersebut sehingga konten bisa terus terupdate. Selain itu platform EVENT UNAIR
memudahkan Audiens nasional maupun internasional dalam menemukan Event yang di
inginkan. Bukan tidak mungkin platform EVENT UNAIR yang memiliki banyak konten
teruptodate dan dibutuhkan banyak masyarakat akan meningkatkan engagement masyarakat
dalam menshare konten EVENT UNAIR ke media social atau website pribadi mereka sehingga
seiring berjalannya waktu akan memunculkan proses chain branding dimana jumlah visitor,
konten, dan share semakin bertambah.

Deskripsi Website Event Unair

Figure 1 website event.unair.ac.id

Website event unair dibangun menggunakan Framework Codeigniter (PHP) dalam
proses pertukaran data. Penyimpanan data event unair menggunakan MySQL sedangkan
tampilan website menggunakan framework bootstrap (CSS). Selain itu animasi website
menggunakan Library Jquery (javascript). Website event unair merupakan tempat untuk
menampung seluruh event di lingkup universitas maupun di luar universitas seperti halnya
website marketplace layaknya raja karcis, loket.com maupun eventbrite. Website ini dapat
digunakan oleh banyak pengguna (open access) dimana pengguna dapat mempublikasikan
eventnya secara mandiri lewat platform tersebut. Pada website tersebut terdapat 3 fitur utama
antara lain : fitur publish event, fitur e-ticketing, dan fitur visitor counter.

Figure 2 speed event.unair.ac.id

Adapun kecepatan event unair di lansir dari https://testmysite.thinkwithgoogle.com sebesar 4
detik (29 Oktober 2018).

Fitur Publish Event
1. Untuk mempublikasi event, pengguna masuk ke halaman dashboard event unair dengan
cara login terlebih dahulu. Atau untuk pengguna yang belum memiliki akun, dapat
registrasi terlebih dahulu sebelum login ke website event unair.

Figure 3 Halaman Login

2. Selanjutnya pengguna diarahakan ke halaman dashboard dan klik Menu AcaraTambah Acara

Figure 4 Halaman Dashboard

3. Kemudian pengguna diarahkan ke halaman tambah acara. Dimana pengguna mengisi
informasi event pada halaman tersebut. Setelah semua kolom sudah terisi, selanjutnya
Klik Tombol Submit untuk mempublikasikan acara ke Event Unair.

Figure 5 Halaman tambah acara

4. Setelah data telah di submit, maka event tersebut sudah tampil di halaman depan
platform Event Unair tersebut.

Figure 6 Halaman depan website event unair

5. Melalui platform EVENT UNAIR, visitor dapat menemukan event yang diinginkan
secara mudah. Bisa dengan mengetikan kata kunci pada form pencarian dihalaman
depan platform EVENT UNAIR atau bisa juga lewat pilihan kategori event.

Figure 7 Form Pencarian

6. Pengguna atau visitor dapat menshare ulang informasi event tersebut ke media social
dengan cara menekan button share yang ada di event tersebut

Figure 8 Fitur Share

Fitur E-ticketing
Fitur e-ticketing digunakan untuk menjual tiket yang disediakan oleh pemilik event. Seperti
halnya marketplace seperti tokopedia, pengguna dapat menjual tiket event secara mandiri di
website Event Unair dan mendapat hasil penjualan tiket sesuai dengan tiket yang terjual di
event unair. Seluruh hasil penjualan akan disimpan kedalam system balance yang sewaktuwaktu dapat penarikan dan saldo terakhir secara otomatis akan terupdate. Semua history
transaksi baik pemasukan dan penarikan hasil penjualan tiket akan masuk kedalam halaman
transaksi.
How to Publish Ticket
1. Bagi pengguna yang ingin menjual tiket dari event yang diadakan, pengguna terlebih
dahulu publish event. Setelah itu pengguna masuk ke halaman tambah tiket untuk
menambahkan tiket.

Figure 9 form tambah tiket

2. Isikan semua form yang tersedia pada halaman tambah tiket, setelah itu submit.

Figure 10 form tambah tiket

3. Pengguna dapat melihat list tiket yang sudah dibuat pada menu Data Tiket

How to Buy Ticket
1. Untuk membeli tiket, pengguna terlebih dahulu mengklik tombol buy ticket pada
halaman detail acara (bagian depan website).

2. Setelah itu pengguna diarahkan ke halaman transaksi (bagian depan). Setelah itu
pengguna dapat mengisikan jumlah tiket yang dibeli dan klik tombol confirm

3. Selanjutnya pengguna diarahkan ke halaman transfer info untuk dapat melakukan
pembayaran ke bank yang tersedia sesuai jumlah yang tertera pada halaman tersebut.

4. Proses selanjutnya pengguna diwajibkan untuk melakukan konfirmasi pembayaran
melalui link yang tersedia pada halaman transfer info tersebut atau bisa juga melalui
halaman cek pembelian tiket pada bagian dashboard pengguna (bagian belakang).

5. Klik tombol berwarna biru untuk konfirmasi pembayaran atau klik tombol merah
untuk membatalkan pembelian. Setelah pengguna mengklik tombol biru, pengguna
diarahkan ke halaman berisi form konfirmasi. Setelah pengguna isikan form sesuai
dengan data pembayaran. Setelah itu klik tombol submit.

6. Setelah itu pengguna menunggu proses verifikasi dari admin website event.unair.ac.id

7. Setelah proses verifikasi telah dilakukan oleh admin dan sukses, pengguna dapat
mendownload e-ticket yang digunakan untuk masuk kedalam acara tersebut.

Fitur Visitor Counter
Fitur visitor counter digunakan untuk menghitung jumlah pengguna yang hadir di acara
tersebut dan digunakan untuk memverifikasi tiket pengguna. Tentu fitur hanya berjalan pada
event-event yang menyediakan tiket didalamnya.
How to Check in
Dalam proses checkin melibatkan 2 pihak, yaitu itu empunya event dan pemilik tiket.
1. Terlebih dahulu empunya event membuka halaman data check-in. Setelah itu pilih
nama event yang digunakan untuk mengecheck tiket pengguna yang hadir dan klik
tombol check-in

2. Sang empunya event akan diarahkan pada halaman Check In Acara dimana pada
halaman tersebut berisi form untuk diisikan nomor barcode tiket yang sudah terbeli.
Klik tombol submit apabila telah mengisikan nomor barcode atau scan barcode
menggunakan scanner barcode

3. Setelah empunya men-submit nomor barcode dan tiket dinyatakan Valid, maka muncul
pemberitahuan bahwa “Tiket valid”. Dan secara otomatis nilai visitor count berubah
sesuai dengan jumlah tiket yang telah di check.

