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KATA PENGANTAR

Ini adalah kegiatan ketiga yang diadakan oleh Pusat
Data dan Informasi, Kementerian Kesehatan RI, bekerja
sama dengan tim konsultan penilai dari babastudio.com
dalam menyelenggarakan penilaian website di
lingkungan Unit Kementerian Kesehatan RI.
Kegiatan ini mempunyai tema “E-ASPIRASI WEBSITE
UNIT KEMKES 2016”, Aspirasi disingkat menjadi
Anugerah Situs Inspirasi Sehat Indonesia. Saat ini unit
kementerian kesehatan yang terdaftar ikut serta dalam
penilaian adalah sejumlah 27.
Kriteria penilaian didasarkan pada aksesibilitas dan
penyajian informatif, antara lain arsitektur web desain
(web design architecture), desain antarmuka (interface
design), tata kelola (content management), keamanan
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website (web security) dan optimasi mesin pencarian
(search engine optimization).
Ada tambahan keamanan website (web secuirty) pada
kompetisi kali ini untuk memberi kesadaran pada para
peserta bahwa konten website, khususnya konten
internal seperti email, data pegawai, data rahasia perlu
dilindungi.
Dan sejalan dengan UU Nomor 14 Tahun 2008
mengenai Keterbukaan Informasi Publik, empat (4)
manfaat utama yang menjadi tujuan dari website, yaitu
pemenuhan hak publik terhadap informasi kesehatan,
kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses
informasi, diseminasi informasi kesehatan terkini serta
media komunikasi dan interaksi antar komunitas untuk
informasi kesehatan. Untuk memenuhi manfaat utama
ini, website tidak hanya dituntut untuk menyajikan
informasi penting terkini yang dibutuhkan masyarakat,
namun juga harus memiliki desain yang menarik serta
memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi.
Penilaian masih tetap lebih menekankan kepada
kerjasama tim dalam pengelolaan website (Team Work).
Sebagus apapun desain, secanggih apapun teknologi
yang digunakan, bila dalam pengelolaannya tidak
dikelola dengan baik, maka website tersebut tidak akan
bekerja secara maksimal dalam memberi informasi dan
melayani publik.
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Dengan dilakukannya kegiatan penilaian ini, diharapkan
dapat memacu dan memicu para pengelola web untuk
lebih meningkatkan kualitas serta cara penyajian
informasi. Dengan demikian, informasi melalui website
di lingkungan Kementerian Kesehatan tidak hanya selalu
dicari oleh orang dalam Kementerian Kesehatan sendiri,
namun juga dicari dan dibutuhkan oleh masyarakat luas.

Jakarta, 12 November 2016
Kepala Pusat Data dan Informasi
Kementerian Kesehatan RI

Dr. drh. Didik Budijanto, M.Kes
NIP. 196204201989031004
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BAB 1
PENDAHULUAN
Sejalan dengan teknologi informasi (TI) yang terus
berkembang, penggunaan internet sebagai media
pencarian dan penyebaran informasi semakin
digunakan masyarakat. Website merupakan salah satu
cara menyajikan data dan informasi ke masyarakat luas.
Kementerian Kesehatan RI telah mengembangkan
website sebagai upaya diseminasi data dan informasi
bidang kesehatan. Pengembangan website di
Kementerian Kesehatan telah dilakukan pula oleh unit
utama setingkat eselon I dan eselon II. Hingga tahun
2016 ini, ada lebih dari 26 website di lingkungan
Kementerian Kesehatan yang menyajikan data dan
informasi terkait program kesehatan yang dijalankan.
Ada 4 manfaat utama yang menjadi tujuan dari Website
unit di Kementerian Kesehatan RI, yaitu pemenuhan hak
publik terhadap informasi kesehatan, kemudahan bagi
masyarakat untuk mengakses informasi, diseminasi
informasi kesehatan terkini serta media komunikasi dan
interaksi antar komunitas untuk informasi kesehatan.
Untuk memenuhi manfaat utama ini, Website
Kementerian Kesehatan RI tidak hanya harus dapat
menyajikan informasi penting terkini yang dibutuhkan
masyarakat, namun juga harus memiliki desain yang
menarik serta memudahkan masyarakat dalam
mengakses informasi.
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Sebagai portal, Website Kementerian Kesehatan
merupakan salah satu acuan dalam standarisasi
penyajian. Standarisasi penyajian dan tampilan website
unit di lingkungan Kementerian Kesehatan menjadikan
informasi lebih mudah diakses dan dimanfaatkan
pengguna atau masyarakat. Untuk mendukung
stadarisasi dapat digunakan parameter aksesibilitas dan
penyajian informatif, antara lain arsitektur informasi
(information architecture), desain antarmuka (interface
design), user experience, manajemen konten (content
management) dan optimasi pencarian (search engine
optimization).
Oleh karena itu, Pusat Data dan Informasi, Kementerian
Kesehatan RI mengadakan penilaian bagi web-web unit
setingkat eselon I dan II di lingkungan Kementerian
Kesehatan RI sesuai standar dan kriteria yang
ditentukan. Melalui kegiatan ini, diharapkan akan lebih
mendukung upaya peningkatan penyajian dan
pengelolaan web di Kementerian Kesehatan.

1.1. DAFTAR NAMA WEBSITE UNIT YANG
MENGIKUTI PENILAIAN
Adapun website unit kementerian kesehatan yang
mengikuti penilaian adalah sebagai berikut :
1. Dinas Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
 URL : www.yankes.kemkes.go.id
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2. Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit
 URL : www.pppl.kemkes.go.id
3. Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
 URL : www.kesmas.kemkes.go.id
4. Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
 URL : www.kesmas.kemkes.go.id
5. Inspektorat Jenderal
 URL : www.itjen.kemkes.go.id
6. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
 URL : www.litbang.kemkes.go.id
7. Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber
Daya Manusia Kesehatan (BPPSDMK)
 URL : www.bppsdmk.kemkes.go.id
8. Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Setjen
 URL : www.rokeu.depkes.go.id
9. Biro Hukum dan Organisasi, Setjen
 URL : www.hukor.kemkes.go.id
10. Biro Kepegawaian, Setjen
 URL : www.ropeg.kemkes.go.id
11. Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Setjen
 URL : www.sehatnegeriku.kemkes.go.id
12. Pusat Data dan Informasi, Setjen
 URL : www.pusdatin.kemkes.go.id
13. Pusat Analisis Determinan Kesehatan, Setjen
 URL : www.pusgenkes.kemkes.go.id
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14. Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, Setjen
 URL : www.ppjk.kemkes.go.id
15. Pusat Krisis Kesehatan, Setjen
 URL : www.penanggulangankrisis.depkes.go.id
16. Pusat Kesehatan Haji, Setjen
 URL : www.puskeshaji.kemkes.go.id
17. Direktorat Pengendalian Penyakit Tidak Menular
 URL : www.pptm.kemkes.go.id
18. Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga
 URL : www.kesjaor.kemkes.go.id
19. Direktorat Bina Gizi
 URL : www.gizi.kemkes.go.id
20. Direktorat Kesehatan Keluarga
 URL : www.kesga.kemkes.go.id
21. Direktorat Promosi Kesehatan
 URL : www.promkes.kemkes.go.id
22. Puslitbang Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan
 URL : www.pusat1.litbang.depkes.go.id
23. Puslitbang Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan
 URL : www.pusat2.litbang.depkes.go.id
24. Puslitbang Upaya Kesehatan Masyarakat
 URL : www.pusat3.litbang.depkes.go.id
25. Puslat SDM Kesehatan
 URL : www.pusdiklat-aparatur.kemkes.go.id
26. Pusat Peningkatan Mutu SDM
 URL : www.bppsdmk.kemkes.go.id/puskatmutu
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27. Pusat Pendidikan SDM Kesehatan
 URL : www.bppsdmk.kemkes.go.id/pusdiksdmk

1.2. KRITERIA PENILAIAN
Kriteria Lomba terbagi menjadi 2 (dua), yaitu :
1. Penilaian oleh Expert (90%) mempunyai 28 Kriteria
2. Penilaian oleh Undang-Undang tentang
penggunaan domain GO.id (10%) mempunyai 1
Kriteria saja.

1.2.1. PENILAIAN EXPERT
Kriteria Penilaian Expert
ARSITEKTUR WEB DESAIN (BOBOT 35%)
1. Otomatis desain website menyesuaikan
dengan perangkat yang digunakan (Mobile,
Tablet, Desktop PC).
2. Fitur pencarian tidak hanya diperuntukkan
untuk kategori tertentu saja, misalkan hanya
berita saja. Tetapi harus bisa menampilkan
dokumen lain seperti artikel, ebook,
video,dll.
3. Tersedia fitur untuk media cetak (print) dan
tombol share ke sosial media.
4. Menyediakan Peta Situs (Sitemap) yang bisa
diakses dengan mudah oleh pengunjung.
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5. Menyediakan F.A.Q yang bisa diakses dengan
mudah oleh pengunjung.
6. Tampilan halaman depan website di berbagai
browser sama baiknya (Internet Explorer,
Firefox, Chrome, Safari, Opera)
7. Informasi penting yang berhubungan dengan
Tupoksi diletakkan di halaman depan dan
mudah ditemukan maksimal dalam 2 (dua)
kali klik.
8. Terdapat Tagline (1 kalimat) yang jelas dan
informatif, sesuai Tupoksi di halaman depan
sehingga pengunjung dalam waktu singkat
mengetahui dan memahami website apa
yang mereka kunjungi.
9. Tidak ada RSS atau ada tetapi broken link
(tidak bertaut)
DESAIN ANTAR MUKA (BOBOT 20%)
1. Tidak menggunakan HURUF BESAR pada
seluruh judul atau deskripsi.
2. Jarak antara konten harus memiliki jarak
yang cukup dan tidak terkesan saling
berdempetan sehingga sulit untuk dibaca
oleh pengunjung.
3. Ukuran, Jenis dan Warna Font jangan terlalu
banyak (maksimal 2 (dua) jenis font) dan
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harus konsisten pembagiannya antara
seperti Kategori Artikel, Judul Artikel,
Deskripsi, Isi Artikel, Tanggal Artikel, dsb.
4. Tulisan harus jelas dan kontras dengan latar
belakang sehingga mudah dibaca.
5. Desain dan Navigasi harus konsisten di setiap
halaman website.
6. Gambar atau foto harus proporsional, tidak
ditarik (gepeng) ke samping atau ke atas.
TATA KELOLA (BOBOT 35%)
1. Ada form kontak yang bisa digunakan untuk
menghubungi.
2. Ada autoresponse yang tampil di website
dan dikirim ke email pengunjung ketika
pengunjung menghubungi berupa ucapan
terimakasih,
waktu
response
yang
dibutuhkan untuk menjawab pengunjung,
dan tautan terkait yang berhubungan dengan
pertanyaan yang diajukan oleh pengunjung.
3. Terdapat keterangan pada gambar yang
berisi informasi berita.
4. Terdapat keterangan tanggal pada semua
berita, artikel dan dokumen yang dipublikasi.

12

5. Ada Pembaharuan Berita dan Kegiatan
disertai tanggal pembaharuannya minimal 1
(satu) bulan sekali.
6. Terdapat Infografis mengenai kinerja sesuai
Tupoksi Unit Kerja. Infografis harus menarik
dan mudah dipahami oleh pengunjung .
7. Konten unduh (download) seperti pdf, zip
harus disertai judul, deskripsi/abstrak yang
jelas dan mudah dipahami pengunjung
sebelum mereka mengunduh.
8. Tersedia Konten Informasi Publik (Informasi
Wajib disediakan dan diumumkan secara
Berkala, Serta Merta, dan Setiap Saat) yang
mengacu kepada UU KIP no. 14 tahun 2008.
KEAMANAN WEB (BOBOT 10%)
1. Halaman broken link dimodifikasi (cek
dengan
mengetik
http://depkes.go.id/error)
agar
menampilkan pemberitahuan kepada
pengunjung kesalahan mereka sekaligus
disediakan tautan terkait yang akan
membantu pengunjung seperti F.A.Q
atau Sitemap atau Informasi lainnya yang
sering dicari.
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2. Tidak meletakkan tautan-tautan internal
ke halaman publik seperti webmail, eoffice, login internal, dll.
3. URL Admin CMS (Content Management
System) tidak mudah ditebak seperti
menggunakan
folder
admin,
administrator.
SEARCH ENGINE OPTIMIZATION (BOBOT 5%)
1. Terdapat judul artikel, publikasi dan layanan
dengan kata kunci (keywod) populer sesuai
dengan Tupoksi Unit Kerja.
2. Struktur URL halaman website harus SEO
Friendly
Metodologi Penilaian
1 Setiap kriteria penilaian
mempunyai nilai 1 s/d 7.,

oleh

Expert

Hasil dari pemberian nilai tersebut kemudian
diakumulasikan dan menjadi pemenang versi
expert.
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Hasil Penilaian Expert Akhir
Halaman Berikut ini adalah hasil dari penilaian Expert
dari Tim babastudio.com
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Nama Unit
Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
Pusat Data dan Informasi, Setjen
Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Setjen
Direktorat Bina Gizi
Pusat Krisis Kesehatan, Setjen
Puslitbang Upaya Kesehatan Masyarakat
Direktorat Promosi Kesehatan
Biro Hukum dan Organisasi, Setjen
Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
Puslitbang Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan
Direktorat Pengendalian Penyakit Tidak Menular
Inspektorat Jenderal
Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
Pusat Kesehatan Haji, Setjen
Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga
Pusat Analisis Determinan Kesehatan, Setjen
Biro Kepegawaian, Setjen
Puslitbang Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan
Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, Setjen
Direktorat Kesehatan Keluarga
Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Puslat SDM Kesehatan
Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Setjen

Point
89,67
86,67
85,63
80,95
73,27
73,10
71,37
70,77
70,39
69,26
68,54
67,47
67,23
67,11
66,28
65,98
65,51
64,55
62,62
58,48
57,92
55,74
55,63
48,10
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25 Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan
26 Pusat Pendidikan SDM Kesehatan
Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan
27 (BPPSDMK)

47,62
47,20
44,40

1.2.2. PENILAIAN DOMAIN MENURUT
PERATURAN MENTERI
Penilaian ini hanya mempunyai nilai 1 yang artinya tidak
menggunakan domain go.id atau tidak terhubung
dengan domain induk kemkes.go.id serta 10 yang
artinya menggunakan domain kemkes.go.id atau
terhubung dengan domain induk kemkes.go.id.
Hasil Penilaian Menurut Peraturan Menteri
Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013
Berikut ini adalah hasil dari penilaian menurut
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
23 Tahun 2013.
No
1

2

3

NAMA UNIT
Direktorat Jenderal
Pelayanan
Kesehatan
Direktorat Jenderal
Pencegahan dan
Pengendalian
Penyakit
Direktorat Jenderal
Kesehatan

URL

NILAI

www.yankes.kemkes.go.id

10

www.pppl.kemkes.go.id

10

www.kesmas.kemkes.go.id

10
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Masyarakat
4

5

6

7

8
9
10
11
12
13

14
15

Direktorat Jenderal
Kefarmasian dan
Alat Kesehatan

Inspektorat
Jenderal
Badan Penelitian
dan Pengembangan
Kesehatan
Badan
Pengembangan dan
Pemberdayaan
Sumber Daya
Manusia Kesehatan
(BPPSDMK)
Biro Keuangan dan
Barang Milik
Negara, Setjen
Biro Hukum dan
Organisasi, Setjen
Biro Kepegawaian,
Setjen
Biro Komunikasi
dan Pelayanan
Masyarakat, Setjen
Pusat Data dan
Informasi, Setjen
Pusat Analisis
Determinan
Kesehatan, Setjen
Pusat Pembiayaan
dan Jaminan
Kesehatan, Setjen
Pusat Krisis

www.kesmas.kemkes.go.id

10

www.itjen.kemkes.go.id

10

www.litbang.kemkes.go.id

10

www.bppsdmk.kemkes.go.id

10

www.rokeu.depkes.go.id

10

www.hukor.kemkes.go.id

10

www.ropeg.kemkes.go.id

10

www.sehatnegeriku.kemkes.go.id

10

www.pusdatin.kemkes.go.id

10

www.pusgenkes.kemkes.go.id

10

www.ppjk.kemkes.go.id

10

www.penanggulangankrisis.depkes.go.id

10

17

Kesehatan, Setjen
16

17

18
19
20
21

22

23

24
25
26
27

Pusat Kesehatan
Haji, Setjen
Direktorat
Pengendalian
Penyakit Tidak
Menular
Direktorat
Kesehatan Kerja
dan Olahraga
Direktorat Bina Gizi
Direktorat
Kesehatan Keluarga
Direktorat Promosi
Kesehatan
Puslitbang
Biomedis dan
Teknologi Dasar
Kesehatan
Puslitbang Sumber
Daya dan
Pelayanan
Kesehatan
Puslitbang Upaya
Kesehatan
Masyarakat
Puslat SDM
Kesehatan
Pusat Peningkatan
Mutu SDM
Kesehatan
Pusat Pendidikan
SDM Kesehatan

www.puskeshaji.kemkes.go.id

10

www.pptm.kemkes.go.id

10

www.kesjaor.kemkes.go.id

10

www.gizi.kemkes.go.id

10

www.kesga.kemkes.go.id

10

www.promkes.kemkes.go.id

10

www.pusat1.litbang.depkes.go.id

10

www.pusat2.litbang.depkes.go.id

10

www.pusat3.litbang.depkes.go.id

10

www.pusdiklat-aparatur.kemkes.go.id

10

www.bppsdmk.kemkes.go.id/puskatmutu

10

www.bppsdmk.kemkes.go.id/pusdiksdmk

10
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1.2.3. TOTAL PENILAIAN FINAL
Kabar baik di tahun 2016, bahwa semua peserta sudah
memenuhi kriteria penilaian Undang-Undang. Tahun
2015, Website Pusat Komunikasi Publik masih di
http://www.sehatnegeriku.com. Dan di tahun 2016 ini,
sudah menjadi http://sehatnegeriku.kemkes.go.id.
Maka dari itu Peringkat Penilaian Expert menjadi sama
dengan Total Penilaian Final.

1.3. ANALISA HASIL PENILAIAN
Seperti yang diketahui bahwa kriteria penilaian di bagi
dalam 5 (lima) kategori, yaitu Arsitektur Web Desain,
Antarmuka Desain, Tata Kelola, Keamanan Web, dan
Search Engine Optimization (SEO). Berikut adalah detil
penjelasannya.
Arsitektur Web Desain, desain suatu website wajib
memberikan fitur atau fasilitas agar pengunjung dapat
menemukan informasi secara mudah dan cepat.
Yang memegang peringkat teratas adalah
1.
2.
3.
4.
5.

Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan,
Pusat Data dan Informasi
Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat
Direktorat Bina Gizi
19

Antarmuka Desain, desain suatu website harus rapi,
harmonis dan nyaman untuk dilihat. Jadi tidak
berantakan atau sulit untuk membaca konten yang ada
di website.
Yang memegang peringkat teratas adalah
1. Pusat Data dan Informasi
2. Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat
3. Puslitbang Biomedis dan Teknologi Dasar
Kesehatan
4. Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan
5. Biro Kepegawaian
Tata Kelola Website, website harus mempunyai fitur
yang dapat dengan cepat, mudah dan jelas dalam
berinteraksi dan melayani kebutuhan pengunjung.
Yang memegang peringkat teratas adalah
1.
2.
3.
4.
5.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Pusat Data dan Informasi
Pusat Krisis Kesehatan
Puslitbang Upaya Kesehatan Masyarakat

Keamanan Website, di sini kita tidak bicarakan tentang
keamanan tingkat tinggi, yang kita bicarakan adalah
keamanan minimal yang harus ada dalam suatu
website. Terkadang hal kecil yang tidak kita perhatikan
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akan menyebabkan website kita kena hack atau dirusak
oleh orang yang tidak bertanggungjawab.
Sekitar 75% Website Unit Kemkes sudah meminimalisir
resiko keamanan web tersebut. Tetapi yang paling perlu
diperhatikan dan menempati urutan terbawah adalah
1. Direktorat
Jenderal
Pencegahan
dan
Pengendalian Penyakit
2. Pusat Kesehatan Haji
3. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
4. Puslat SDM Kesehatan
5. Pusat Pendidikan SDM KesehatanPusat Krisis
Kesehatan
6. Biro Kepegawaian
Biro Kepegawaian menempati urutan paling bawah dan
perlu sangat diperhatikan dari sisi keamanan web.
Aplikasi-aplikasi yang menyimpan data-data internal
atau rahasia sebaiknya dilindungi keberadaannya dari
dunia maya, bahkan pelacakan dari mesin pencari.
Kecuali memang memiliki perlengkapan keamanan web
yang sangat bagus sekali.
Search Engine Optimization (SEO), kebanyakan orang
masuk untuk mencari konten kita melalui mesin pencari
seperti Google. Oleh karena itu website harus ramah
terhadap mesin pencari. Hampir semua Website Dinas
Kesehatan Provinsi sudah melakukan optimasi SEO.
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Yang perlu menjadi perhatian dan memiliki peringkat
paling rendah adalah
1. Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
2. Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM
Kesehatan (BPPSDMK)
3. Pusat Analisis Determinan Kesehatan
4. Direktorat Kesehatan Keluarga
5. Puslat SDM Kesehatan
6. Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan
7. Pusat Pendidikan SDM Kesehatan
Semua website unit di atas memiliki skor terendah yang
sama dan perlu diperhatikan.
Silahkan melihat skor penilain di bab selanjutnya untuk
mengetahui kelemahan dan kelebihan yang ada di
website masing-masing.
Dan untuk website unit yang paling progresif adalah
Biro Hukum dan Organisasi. Dari urutan 25 pada tahun
2015 menjadi urutan 9 pada tahun 2016. Ini
dikarenakan peningkatan dalam sisi Arsitektur Web
desain dan tampilan website.

1.4. ANALISA HASIL SURVEI
Konsultan juga melakukan berbagai survei kepada
seluruh peserta kompetisi untuk melakukan analisa
kebutuhan, kekuatan dan kelemahan masing-masing
Website Unit Kemkes.
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Dengan mengetahui kelebihan dan kelemahan dari
seluruh peserta, maka ini bisa dijadikan masukan untuk
perbaikan dalam menyempurnakan kinerja.
Konsultan merangkum secara menyeluruh hasil survei
tersebut sebagai berikut :
1. Target Pengunjung secara keseluruhan
a. Kantor UPT vertikal dan Kantor Daerah
Kemkes
b. Penyedia Pengadaan Barang/Jasa
c. Masyarakat
d. Wartawan
e. Pengambil Kebijakan
f. Internal/Pegawai Kemkes
g. Dinas Kesehatan Provinsi dan Kab/Kota
h. Stackholder (LSM, Kementerian /
Lembaga)
i. Perguruan Tinggi/Peneliti
2. Tupoksi berkaitan dengan Pemberian Informasi
dan Layanan secara keseluruhan
a. Partisipasi masyarakat dalam Layanan
Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
b. Pengelolaan Barang Milik Negara
c. Memberi informasi yang tepat dalam
watu yang cepat terkait isu aktual
d. Menjadi acuan terkait program kebijakan
Kemenkes
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e. Melakukan pengumpulan, pengolahan,
dan penyajian data dan informasi serta
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
f. Penyalur Aspirasi Masyarakat
g. Sosialisasi Pesan-Pesan
h. Transparansi Kinerja/Anggaran
3. Konten dan Layanan sesuai Tupoksi yang dicari
di website secara keseluruhan
a. Profil
b. Lakip
c. Rilis
d. Video
e. Foto
f. Informasi Kegiatan
g. Informasi Promosi
h. Informasi Preventif
i. Pedoman & Perundang-Undangan
j. Data Kesehatan
k. Data Sarana (Rumah Sakit, Tempat Tidur
RS dll)
l. Pelayanan (Aplikasi Online Registrasi,
Pelaporan/Pengaduan, dll)
m. Hasil Riset, Jurnal
4. Alasan Konten dan Layanan belum ada di
website atau tidak update secara keseluruhan
a. Kurangnya SDM/Belum ada Tim
Pengelola Website
b. Sinyal Terbatas sehingga sulit Upload
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c. Gangguan Server
d. Terkait dengan Informasi HKI dan Hak
Paten
e. Data yang diberikan kurang lengkap dan
kurang rapi
f. Integrasi Informasi seperti
API/Webservice untuk pertukaran
informasi antar website.
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BAB 2
PENILAIAN WEBSITE UNIT
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
2.1. DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN
KESEHATAN
SKOR PENILAIAN





Posisi
Rangking Arsitektur
Rangking Interface
Rangking Tata Kelola

: 14
:6
: 23
: 17

PENJELASAN




Masalah
desain
antarmuka
perlu
disempurnakan dengan mengatur jarak
antar elemen konten agar tidak terlalu
mepet.
Peru ditambahkan Infografis sehingga
informasi menjadi lebih cepat dan mudah
dipahami.
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Alamat website: www.yankes.kemkes.go.id
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NO
1

2

3
4
5
6

7

8

9
NO
1
2

ARSITEKTUR WEB
NILAI
Otomatis desain website menyesuaikan dengan
7
perangkat yang digunakan (Mobile, Tablet,
Desktop PC).
Fitur pencarian tidak hanya diperuntukkan
4
untuk kategori tertentu saja, misalkan hanya
berita saja. Tetapi harus bisa menampilkan
dokumen lain seperti artikel, ebook, video,dll.
Tersedia fitur untuk media cetak (print) dan
2
tombol share ke sosial media.
Menyediakan Peta Situs (Sitemap) yang bisa
4
diakses dengan mudah oleh pengunjung.
Menyediakan F.A.Q yang bisa diakses dengan
7
mudah oleh pengunjung.
Tampilan halaman depan website di berbagai
6
browser sama baiknya (Internet Explorer,
Firefox, Chrome, Safari, Opera)
Informasi penting yang berhubungan dengan
6
Tupoksi diletakkan di halaman depan dan
mudah ditemukan maksimal dalam 2 (dua) kali
klik.
Terdapat Tagline (1 kalimat) yang jelas dan
6
informatif, sesuai Tupoksi di halaman depan
sehingga pengunjung dalam waktu singkat
mengetahui dan memahami website apa yang
mereka kunjungi.
Tidak ada RSS atau ada tetapi broken link (tidak
1
bertaut)
INTERFACE
NILAI
Tidak menggunakan HURUF BESAR pada
7
seluruh judul atau deskripsi.
Jarak antara konten harus memiliki jarak yang
3
cukup dan tidak terkesan saling berdempetan
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3

4
5
6
NO
1
2

3
4
5

6

7

sehingga sulit untuk dibaca oleh pengunjung.
Ukuran, Jenis dan Warna Font jangan terlalu
3
banyak (maksimal 2 (dua) jenis font) dan harus
konsisten pembagiannya antara seperti
Kategori Artikel, Judul Artikel, Deskripsi, Isi
Artikel, Tanggal Artikel, dsb.
Tulisan harus jelas dan kontras dengan latar
3
belakang sehingga mudah dibaca.
Desain dan Navigasi harus konsisten di setiap
6
halaman website.
Gambar atau foto harus proporsional, tidak
7
ditarik (gepeng) ke samping atau ke atas.
TATA KELOLA
NILAI
Ada form kontak yang bisa digunakan untuk
3
menghubungi.
Ada autoresponse yang tampil di website dan
1
dikirim ke email pengunjung ketika pengunjung
menghubungi berupa ucapan terimakasih,
waktu response yang dibutuhkan untuk
menjawab pengunjung, dan tautan terkait yang
berhubungan dengan pertanyaan yang diajukan
oleh pengunjung.
Terdapat keterangan pada gambar yang berisi
4
informasi berita.
Terdapat keterangan tanggal pada semua
7
berita, artikel dan dokumen yang dipublikasi.
Ada Pembaharuan Berita dan Kegiatan disertai
6
tanggal pembaharuannya minimal 1 (satu)
bulan sekali.
Terdapat Infografis mengenai kinerja sesuai
1
Tupoksi Unit Kerja. Infografis harus menarik dan
mudah dipahami oleh pengunjung .
Konten unduh (download) seperti pdf, zip harus
6
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8

NO
1

2

3

NO
1

2

disertai judul, deskripsi/abstrak yang jelas dan
mudah dipahami pengunjung sebelum mereka
mengunduh.
Tersedia Konten Informasi Publik (Informasi
1
Wajib disediakan dan diumumkan secara
Berkala, Serta Merta, dan Setiap Saat) yang
mengacu kepada UU KIP no. 14 tahun 2008.
KEAMANAN WEB
NILAI
Halaman broken link dimodifikasi (cek dengan
1
mengetik http://depkes.go.id/error) agar
menampilkan pemberitahuan kepada
pengunjung kesalahan mereka sekaligus
disediakan tautan terkait yang akan membantu
pengunjung seperti F.A.Q atau Sitemap atau
Informasi lainnya yang sering dicari.
Tidak meletakkan tautan-tautan internal ke
7
halaman publik seperti webmail, e-office, login
internal, dll.
URL Admin CMS (Content Management System)
7
tidak mudah ditebak seperti menggunakan
folder admin, administrator.
SEARCH ENGINE OPTIMIZATION (SEO)
NILAI
Terdapat judul artikel, publikasi dan layanan
7
dengan kata kunci (keywod) populer sesuai
dengan Tupoksi Unit Kerja.
Struktur URL halaman website harus SEO
7
Friendly
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2.2. DIREKTORAT JENDERAL
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
PENYAKIT
SKOR PENILAIAN





Posisi
Rangking Arsitektur
Rangking interface
Rangking Tata Kelola

: 22
: 23
: 12
: 20

PENJELASAN






Tampilan Website belum menyesuaikan dengan
media Smartphone dan Tablet. Perlu disesuaikan
karena orang sudah banyak mengakses web melalui
media tersebut.
Sempurnakan Struktur URL halaman website agar
SEO Friendly sehingga mudah ditemukan oleh mesin
pencari.
Perlu disediakan Konten Informasi Publik sesuai
dengan UU KIP no. 14 tahun 2008.
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Alamat website: www.pppl.kemkes.go.id
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NO
1

2

3
4
5
6

7

8

9
NO
1
2

ARSITEKTUR WEB
NILAI
Otomatis desain website menyesuaikan dengan
1
perangkat yang digunakan (Mobile, Tablet,
Desktop PC).
Fitur pencarian tidak hanya diperuntukkan
3
untuk kategori tertentu saja, misalkan hanya
berita saja. Tetapi harus bisa menampilkan
dokumen lain seperti artikel, ebook, video,dll.
Tersedia fitur untuk media cetak (print) dan
2
tombol share ke sosial media.
Menyediakan Peta Situs (Sitemap) yang bisa
2
diakses dengan mudah oleh pengunjung.
Menyediakan F.A.Q yang bisa diakses dengan
1
mudah oleh pengunjung.
Tampilan halaman depan website di berbagai
7
browser sama baiknya (Internet Explorer,
Firefox, Chrome, Safari, Opera)
Informasi penting yang berhubungan dengan
3
Tupoksi diletakkan di halaman depan dan
mudah ditemukan maksimal dalam 2 (dua) kali
klik.
Terdapat Tagline (1 kalimat) yang jelas dan
6
informatif, sesuai Tupoksi di halaman depan
sehingga pengunjung dalam waktu singkat
mengetahui dan memahami website apa yang
mereka kunjungi.
Tidak ada RSS atau ada tetapi broken link (tidak
1
bertaut)
INTERFACE
NILAI
Tidak menggunakan HURUF BESAR pada
6
seluruh judul atau deskripsi.
Jarak antara konten harus memiliki jarak yang
5
cukup dan tidak terkesan saling berdempetan
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3

4
5
6
NO
1
2

3
4
5

6

7

sehingga sulit untuk dibaca oleh pengunjung.
Ukuran, Jenis dan Warna Font jangan terlalu
6
banyak (maksimal 2 (dua) jenis font) dan harus
konsisten pembagiannya antara seperti
Kategori Artikel, Judul Artikel, Deskripsi, Isi
Artikel, Tanggal Artikel, dsb.
Tulisan harus jelas dan kontras dengan latar
7
belakang sehingga mudah dibaca.
Desain dan Navigasi harus konsisten di setiap
7
halaman website.
Gambar atau foto harus proporsional, tidak
6
ditarik (gepeng) ke samping atau ke atas.
TATA KELOLA
NILAI
Ada form kontak yang bisa digunakan untuk
3
menghubungi.
Ada autoresponse yang tampil di website dan
1
dikirim ke email pengunjung ketika pengunjung
menghubungi berupa ucapan terimakasih,
waktu response yang dibutuhkan untuk
menjawab pengunjung, dan tautan terkait yang
berhubungan dengan pertanyaan yang diajukan
oleh pengunjung.
Terdapat keterangan pada gambar yang berisi
2
informasi berita.
Terdapat keterangan tanggal pada semua
7
berita, artikel dan dokumen yang dipublikasi.
Ada Pembaharuan Berita dan Kegiatan disertai
5
tanggal pembaharuannya minimal 1 (satu)
bulan sekali.
Terdapat Infografis mengenai kinerja sesuai
1
Tupoksi Unit Kerja. Infografis harus menarik dan
mudah dipahami oleh pengunjung .
Konten unduh (download) seperti pdf, zip harus
5
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8

NO
1

2

3

NO
1

2

disertai judul, deskripsi/abstrak yang jelas dan
mudah dipahami pengunjung sebelum mereka
mengunduh.
Tersedia Konten Informasi Publik (Informasi
1
Wajib disediakan dan diumumkan secara
Berkala, Serta Merta, dan Setiap Saat) yang
mengacu kepada UU KIP no. 14 tahun 2008.
KEAMANAN WEB
NILAI
Halaman broken link dimodifikasi (cek dengan
3
mengetik http://depkes.go.id/error) agar
menampilkan pemberitahuan kepada
pengunjung kesalahan mereka sekaligus
disediakan tautan terkait yang akan membantu
pengunjung seperti F.A.Q atau Sitemap atau
Informasi lainnya yang sering dicari.
Tidak meletakkan tautan-tautan internal ke
2
halaman publik seperti webmail, e-office, login
internal, dll.
URL Admin CMS (Content Management System)
7
tidak mudah ditebak seperti menggunakan
folder admin, administrator.
SEARCH ENGINE OPTIMIZATION (SEO)
NILAI
Terdapat judul artikel, publikasi dan layanan
7
dengan kata kunci (keywod) populer sesuai
dengan Tupoksi Unit Kerja.
Struktur URL halaman website harus SEO
1
Friendly
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2.3. DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN
MASYARAKAT
SKOR PENILAIAN





Posisi
Rangking Arsitektur
Rangking Interface
Rangking Tata Kelola

: 10
: 10
: 13
: 8

PENJELASAN






Tampilan Website belum menyesuaikan dengan
media Smartphone dan Tablet. Perlu disesuaikan
karena orang sudah banyak mengakses web melalui
media tersebut.
Alamat untuk login ke Admin atau CMS (Content
Management
System),
khususnya
yang
menggunakan open source seperti Wordpress
sebaiknya diganti, jangan menggunakan wp-admin.
Sediakan konten Infografis untuk menunjukkan
kinerja, promosi atau edukasi sehingga cepat dan
mudah dipahami oleh pengunjung website.
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Alamat website: www.kesmas.kemkes.go.id
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NO
1

2

3
4
5
6

7

8

9
NO
1
2

ARSITEKTUR WEB
NILAI
Otomatis desain website menyesuaikan dengan
1
perangkat yang digunakan (Mobile, Tablet,
Desktop PC).
Fitur pencarian tidak hanya diperuntukkan
7
untuk kategori tertentu saja, misalkan hanya
berita saja. Tetapi harus bisa menampilkan
dokumen lain seperti artikel, ebook, video,dll.
Tersedia fitur untuk media cetak (print) dan
7
tombol share ke sosial media.
Menyediakan Peta Situs (Sitemap) yang bisa
2
diakses dengan mudah oleh pengunjung.
Menyediakan F.A.Q yang bisa diakses dengan
1
mudah oleh pengunjung.
Tampilan halaman depan website di berbagai
7
browser sama baiknya (Internet Explorer,
Firefox, Chrome, Safari, Opera)
Informasi penting yang berhubungan dengan
4
Tupoksi diletakkan di halaman depan dan
mudah ditemukan maksimal dalam 2 (dua) kali
klik.
Terdapat Tagline (1 kalimat) yang jelas dan
6
informatif, sesuai Tupoksi di halaman depan
sehingga pengunjung dalam waktu singkat
mengetahui dan memahami website apa yang
mereka kunjungi.
Tidak ada RSS atau ada tetapi broken link (tidak
1
bertaut)
INTERFACE
NILAI
Tidak menggunakan HURUF BESAR pada
7
seluruh judul atau deskripsi.
Jarak antara konten harus memiliki jarak yang
7
cukup dan tidak terkesan saling berdempetan
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3

4
5
6
NO
1
2

3
4
5

6

7

sehingga sulit untuk dibaca oleh pengunjung.
Ukuran, Jenis dan Warna Font jangan terlalu
6
banyak (maksimal 2 (dua) jenis font) dan harus
konsisten pembagiannya antara seperti
Kategori Artikel, Judul Artikel, Deskripsi, Isi
Artikel, Tanggal Artikel, dsb.
Tulisan harus jelas dan kontras dengan latar
5
belakang sehingga mudah dibaca.
Desain dan Navigasi harus konsisten di setiap
6
halaman website.
Gambar atau foto harus proporsional, tidak
6
ditarik (gepeng) ke samping atau ke atas.
TATA KELOLA
NILAI
Ada form kontak yang bisa digunakan untuk
5
menghubungi.
Ada autoresponse yang tampil di website dan
3
dikirim ke email pengunjung ketika pengunjung
menghubungi berupa ucapan terimakasih,
waktu response yang dibutuhkan untuk
menjawab pengunjung, dan tautan terkait yang
berhubungan dengan pertanyaan yang diajukan
oleh pengunjung.
Terdapat keterangan pada gambar yang berisi
2
informasi berita.
Terdapat keterangan tanggal pada semua
6
berita, artikel dan dokumen yang dipublikasi.
Ada Pembaharuan Berita dan Kegiatan disertai
7
tanggal pembaharuannya minimal 1 (satu)
bulan sekali.
Terdapat Infografis mengenai kinerja sesuai
1
Tupoksi Unit Kerja. Infografis harus menarik dan
mudah dipahami oleh pengunjung .
Konten unduh (download) seperti pdf, zip harus
5
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8

NO
1

2

3

NO
1

2

disertai judul, deskripsi/abstrak yang jelas dan
mudah dipahami pengunjung sebelum mereka
mengunduh.
Tersedia Konten Informasi Publik (Informasi
6
Wajib disediakan dan diumumkan secara
Berkala, Serta Merta, dan Setiap Saat) yang
mengacu kepada UU KIP no. 14 tahun 2008.
KEAMANAN WEB
NILAI
Halaman broken link dimodifikasi (cek dengan
5
mengetik http://depkes.go.id/error) agar
menampilkan pemberitahuan kepada
pengunjung kesalahan mereka sekaligus
disediakan tautan terkait yang akan membantu
pengunjung seperti F.A.Q atau Sitemap atau
Informasi lainnya yang sering dicari.
Tidak meletakkan tautan-tautan internal ke
7
halaman publik seperti webmail, e-office, login
internal, dll.
URL Admin CMS (Content Management System)
1
tidak mudah ditebak seperti menggunakan
folder admin, administrator.
SEARCH ENGINE OPTIMIZATION (SEO)
NILAI
Terdapat judul artikel, publikasi dan layanan
5
dengan kata kunci (keywod) populer sesuai
dengan Tupoksi Unit Kerja.
Struktur URL halaman website harus SEO
7
Friendly
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2.4. DIREKTORAT JENDERAL
KEFARMASIAN DAN ALAT
KESEHATAN
SKOR PENILAIAN





Posisi
Rangking Arsitektur
Rangking Desain
Rangking Tata Kelola

:
:
:
:

1
1
6
2

PENJELASAN






Sediakan form kontak sehingga memudahkan
pengunjung bisa langsung mengirim pesan kepada
pengelola dengan disertai autoresponse untuk
memastikan bahwa pesan yang sudah dikirim telah
diterima oleh pengelola.
Alamat untuk login ke Admin atau CMS (Content
Management
System),
khususnya
yang
menggunakan open source seperti Wordpress
sebaiknya diganti, jangan menggunakan wp-admin.
Secara keseluruhan sudah bagus, penting untuk
diperhatikan khususnya bagian tata kelola dan
keamanan perlu disempurnakan lagi.
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Alamat website: www.binfar.kemkes.go.id
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NO
1

2

3
4
5
6

7

8

9
NO
1
2

ARSITEKTUR WEB
Otomatis desain website menyesuaikan dengan
perangkat yang digunakan (Mobile, Tablet,
Desktop PC).
Fitur pencarian tidak hanya diperuntukkan
untuk kategori tertentu saja, misalkan hanya
berita saja. Tetapi harus bisa menampilkan
dokumen lain seperti artikel, ebook, video,dll.
Tersedia fitur untuk media cetak (print) dan
tombol share ke sosial media.
Menyediakan Peta Situs (Sitemap) yang bisa
diakses dengan mudah oleh pengunjung.
Menyediakan F.A.Q yang bisa diakses dengan
mudah oleh pengunjung.
Tampilan halaman depan website di berbagai
browser sama baiknya (Internet Explorer,
Firefox, Chrome, Safari, Opera)
Informasi penting yang berhubungan dengan
Tupoksi diletakkan di halaman depan dan
mudah ditemukan maksimal dalam 2 (dua) kali
klik.
Terdapat Tagline (1 kalimat) yang jelas dan
informatif, sesuai Tupoksi di halaman depan
sehingga pengunjung dalam waktu singkat
mengetahui dan memahami website apa yang
mereka kunjungi.
Tidak ada RSS atau ada tetapi broken link (tidak
bertaut)
INTERFACE
Tidak menggunakan HURUF BESAR pada
seluruh judul atau deskripsi.
Jarak antara konten harus memiliki jarak yang
cukup dan tidak terkesan saling berdempetan

NILAI
5

5

7
7
7
7

7

7

7
NILAI
7
7
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3

4
5
6
NO
1
2

3
4
5

6

7

sehingga sulit untuk dibaca oleh pengunjung.
Ukuran, Jenis dan Warna Font jangan terlalu
banyak (maksimal 2 (dua) jenis font) dan harus
konsisten pembagiannya antara seperti
Kategori Artikel, Judul Artikel, Deskripsi, Isi
Artikel, Tanggal Artikel, dsb.
Tulisan harus jelas dan kontras dengan latar
belakang sehingga mudah dibaca.
Desain dan Navigasi harus konsisten di setiap
halaman website.
Gambar atau foto harus proporsional, tidak
ditarik (gepeng) ke samping atau ke atas.
TATA KELOLA
Ada form kontak yang bisa digunakan untuk
menghubungi.
Ada autoresponse yang tampil di website dan
dikirim ke email pengunjung ketika pengunjung
menghubungi berupa ucapan terimakasih,
waktu response yang dibutuhkan untuk
menjawab pengunjung, dan tautan terkait yang
berhubungan dengan pertanyaan yang diajukan
oleh pengunjung.
Terdapat keterangan pada gambar yang berisi
informasi berita.
Terdapat keterangan tanggal pada semua
berita, artikel dan dokumen yang dipublikasi.
Ada Pembaharuan Berita dan Kegiatan disertai
tanggal pembaharuannya minimal 1 (satu)
bulan sekali.
Terdapat Infografis mengenai kinerja sesuai
Tupoksi Unit Kerja. Infografis harus menarik dan
mudah dipahami oleh pengunjung .
Konten unduh (download) seperti pdf, zip harus

6

7
6
7
NILAI
3
1

5
7
7

7

6
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8

NO
1

2

3

NO
1

2

disertai judul, deskripsi/abstrak yang jelas dan
mudah dipahami pengunjung sebelum mereka
mengunduh.
Tersedia Konten Informasi Publik (Informasi
Wajib disediakan dan diumumkan secara
Berkala, Serta Merta, dan Setiap Saat) yang
mengacu kepada UU KIP no. 14 tahun 2008.
KEAMANAN WEB
Halaman broken link dimodifikasi (cek dengan
mengetik http://depkes.go.id/error) agar
menampilkan pemberitahuan kepada
pengunjung kesalahan mereka sekaligus
disediakan tautan terkait yang akan membantu
pengunjung seperti F.A.Q atau Sitemap atau
Informasi lainnya yang sering dicari.
Tidak meletakkan tautan-tautan internal ke
halaman publik seperti webmail, e-office, login
internal, dll.
URL Admin CMS (Content Management System)
tidak mudah ditebak seperti menggunakan
folder admin, administrator.
SEARCH ENGINE OPTIMIZATION (SEO)
Terdapat judul artikel, publikasi dan layanan
dengan kata kunci (keywod) populer sesuai
dengan Tupoksi Unit Kerja.
Struktur URL halaman website harus SEO
Friendly

7

NILAI
7

7

1

NILAI
7

7
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2.5. INSPEKTORAT JENDERAL
SKOR PENILAIAN





Posisi
Rangking Arsitektur
Rangking Interface
Rangking Tata Kelola

: 13
: 20
: 17
: 9

PENJELASAN





Sediakan Peta Situs untuk memudahkan
pengunjung dalam mencari informasi.
Sediakan konten Infografis untuk menunjukkan
kinerja, promosi atau edukasi sehingga cepat
dan mudah dipahami oleh pengunjung website.
Perbaiki halaman broken link dengan error page
404 untuk keamanan website.
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Alamat website: www.itjen.kemkes.go.id
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NO
1

2

3
4
5
6

7

8

9
NO
1
2

ARSITEKTUR WEB
NILAI
Otomatis desain website menyesuaikan dengan
3
perangkat yang digunakan (Mobile, Tablet,
Desktop PC).
Fitur pencarian tidak hanya diperuntukkan
3
untuk kategori tertentu saja, misalkan hanya
berita saja. Tetapi harus bisa menampilkan
dokumen lain seperti artikel, ebook, video,dll.
Tersedia fitur untuk media cetak (print) dan
2
tombol share ke sosial media.
Menyediakan Peta Situs (Sitemap) yang bisa
1
diakses dengan mudah oleh pengunjung.
Menyediakan F.A.Q yang bisa diakses dengan
6
mudah oleh pengunjung.
Tampilan halaman depan website di berbagai
2
browser sama baiknya (Internet Explorer,
Firefox, Chrome, Safari, Opera)
Informasi penting yang berhubungan dengan
6
Tupoksi diletakkan di halaman depan dan
mudah ditemukan maksimal dalam 2 (dua) kali
klik.
Terdapat Tagline (1 kalimat) yang jelas dan
6
informatif, sesuai Tupoksi di halaman depan
sehingga pengunjung dalam waktu singkat
mengetahui dan memahami website apa yang
mereka kunjungi.
Tidak ada RSS atau ada tetapi broken link (tidak
1
bertaut)
INTERFACE
NILAI
Tidak menggunakan HURUF BESAR pada
4
seluruh judul atau deskripsi.
Jarak antara konten harus memiliki jarak yang
3
cukup dan tidak terkesan saling berdempetan
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3

4
5
6
NO
1
2

3
4
5

6

7

sehingga sulit untuk dibaca oleh pengunjung.
Ukuran, Jenis dan Warna Font jangan terlalu
7
banyak (maksimal 2 (dua) jenis font) dan harus
konsisten pembagiannya antara seperti
Kategori Artikel, Judul Artikel, Deskripsi, Isi
Artikel, Tanggal Artikel, dsb.
Tulisan harus jelas dan kontras dengan latar
7
belakang sehingga mudah dibaca.
Desain dan Navigasi harus konsisten di setiap
7
halaman website.
Gambar atau foto harus proporsional, tidak
7
ditarik (gepeng) ke samping atau ke atas.
TATA KELOLA
NILAI
Ada form kontak yang bisa digunakan untuk
4
menghubungi.
Ada autoresponse yang tampil di website dan
3
dikirim ke email pengunjung ketika pengunjung
menghubungi berupa ucapan terimakasih,
waktu response yang dibutuhkan untuk
menjawab pengunjung, dan tautan terkait yang
berhubungan dengan pertanyaan yang diajukan
oleh pengunjung.
Terdapat keterangan pada gambar yang berisi
4
informasi berita.
Terdapat keterangan tanggal pada semua
4
berita, artikel dan dokumen yang dipublikasi.
Ada Pembaharuan Berita dan Kegiatan disertai
7
tanggal pembaharuannya minimal 1 (satu)
bulan sekali.
Terdapat Infografis mengenai kinerja sesuai
1
Tupoksi Unit Kerja. Infografis harus menarik dan
mudah dipahami oleh pengunjung .
Konten unduh (download) seperti pdf, zip harus
5
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8

NO
1

2

3

NO
1

2

disertai judul, deskripsi/abstrak yang jelas dan
mudah dipahami pengunjung sebelum mereka
mengunduh.
Tersedia Konten Informasi Publik (Informasi
7
Wajib disediakan dan diumumkan secara
Berkala, Serta Merta, dan Setiap Saat) yang
mengacu kepada UU KIP no. 14 tahun 2008.
KEAMANAN WEB
NILAI
Halaman broken link dimodifikasi (cek dengan
2
mengetik http://depkes.go.id/error) agar
menampilkan pemberitahuan kepada
pengunjung kesalahan mereka sekaligus
disediakan tautan terkait yang akan membantu
pengunjung seperti F.A.Q atau Sitemap atau
Informasi lainnya yang sering dicari.
Tidak meletakkan tautan-tautan internal ke
7
halaman publik seperti webmail, e-office, login
internal, dll.
URL Admin CMS (Content Management System)
7
tidak mudah ditebak seperti menggunakan
folder admin, administrator.
SEARCH ENGINE OPTIMIZATION (SEO)
NILAI
Terdapat judul artikel, publikasi dan layanan
7
dengan kata kunci (keywod) populer sesuai
dengan Tupoksi Unit Kerja.
Struktur URL halaman website harus SEO
7
Friendly
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2.6. BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KESEHATAN
SKOR PENILAIAN





Posisi
Rangking Arsitektur
Rangking Interface
Rangking Tata Kelola

:
:
:
:

2
2
1
1

PENJELASAN




Perlu dilengkapi dengan fitur media cetak dan
berbagi ke sosial media untuk memudahkan
pengunjung dalam berbagi informasi yang
bermanfaat.
Tautan-tautan internal seperti akses masuk (login)
ke data email atau/dan data kepegawaian sebaiknya
tidak dipublikasi di halaman depan website untuk
meminimalisir resiko penyalahgunaan oleh hacker.
Kecuali dilengkapi oleh alat keamanan website
berlapis dan SDM IT yang berpengalaman.
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Alamat web: www.litbang.kemkes.go.id
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NO
1

2

3
4
5
6

7

8

9
NO
1
2

ARSITEKTUR WEB
NILAI
Otomatis desain website menyesuaikan dengan
7
perangkat yang digunakan (Mobile, Tablet,
Desktop PC).
Fitur pencarian tidak hanya diperuntukkan
5
untuk kategori tertentu saja, misalkan hanya
berita saja. Tetapi harus bisa menampilkan
dokumen lain seperti artikel, ebook, video,dll.
Tersedia fitur untuk media cetak (print) dan
1
tombol share ke sosial media.
Menyediakan Peta Situs (Sitemap) yang bisa
7
diakses dengan mudah oleh pengunjung.
Menyediakan F.A.Q yang bisa diakses dengan
7
mudah oleh pengunjung.
Tampilan halaman depan website di berbagai
7
browser sama baiknya (Internet Explorer,
Firefox, Chrome, Safari, Opera)
Informasi penting yang berhubungan dengan
7
Tupoksi diletakkan di halaman depan dan
mudah ditemukan maksimal dalam 2 (dua) kali
klik.
Terdapat Tagline (1 kalimat) yang jelas dan
6
informatif, sesuai Tupoksi di halaman depan
sehingga pengunjung dalam waktu singkat
mengetahui dan memahami website apa yang
mereka kunjungi.
Tidak ada RSS atau ada tetapi broken link (tidak
7
bertaut)
INTERFACE
NILAI
Tidak menggunakan HURUF BESAR pada
7
seluruh judul atau deskripsi.
Jarak antara konten harus memiliki jarak yang
7
cukup dan tidak terkesan saling berdempetan
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3

4
5
6
NO
1
2

3
4
5

6

sehingga sulit untuk dibaca oleh pengunjung.
Ukuran, Jenis dan Warna Font jangan terlalu
7
banyak (maksimal 2 (dua) jenis font) dan harus
konsisten pembagiannya antara seperti
Kategori Artikel, Judul Artikel, Deskripsi, Isi
Artikel, Tanggal Artikel, dsb.
Tulisan harus jelas dan kontras dengan latar
7
belakang sehingga mudah dibaca.
Desain dan Navigasi harus konsisten di setiap
7
halaman website.
Gambar atau foto harus proporsional, tidak
7
ditarik (gepeng) ke samping atau ke atas.
TATA KELOLA
NILAI
Ada form kontak yang bisa digunakan untuk
7
menghubungi.
Ada autoresponse yang tampil di website dan
2
dikirim ke email pengunjung ketika pengunjung
menghubungi berupa ucapan terimakasih,
waktu response yang dibutuhkan untuk
menjawab pengunjung, dan tautan terkait yang
berhubungan dengan pertanyaan yang diajukan
oleh pengunjung.
Terdapat keterangan pada gambar yang berisi
2
informasi berita.
Terdapat keterangan tanggal pada semua
7
berita, artikel dan dokumen yang dipublikasi.
Ada Pembaharuan Berita dan Kegiatan disertai
7
tanggal pembaharuannya minimal 1 (satu)
bulan sekali.
Terdapat Infografis mengenai kinerja sesuai
7
Tupoksi Unit Kerja. Infografis harus menarik dan
mudah dipahami oleh pengunjung .
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7

8

NO
1

2

3

NO
1

2

Konten unduh (download) seperti pdf, zip harus
5
disertai judul, deskripsi/abstrak yang jelas dan
mudah dipahami pengunjung sebelum mereka
mengunduh.
Tersedia Konten Informasi Publik (Informasi
7
Wajib disediakan dan diumumkan secara
Berkala, Serta Merta, dan Setiap Saat) yang
mengacu kepada UU KIP no. 14 tahun 2008.
KEAMANAN WEB
NILAI
Halaman broken link dimodifikasi (cek dengan
3
mengetik http://depkes.go.id/error) agar
menampilkan pemberitahuan kepada
pengunjung kesalahan mereka sekaligus
disediakan tautan terkait yang akan membantu
pengunjung seperti F.A.Q atau Sitemap atau
Informasi lainnya yang sering dicari.
Tidak meletakkan tautan-tautan internal ke
1
halaman publik seperti webmail, e-office, login
internal, dll.
URL Admin CMS (Content Management System)
7
tidak mudah ditebak seperti menggunakan
folder admin, administrator.
SEARCH ENGINE OPTIMIZATION (SEO)
NILAI
Terdapat judul artikel, publikasi dan layanan
7
dengan kata kunci (keywod) populer sesuai
dengan Tupoksi Unit Kerja.
Struktur URL halaman website harus SEO
7
Friendly
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2.7. BADAN PENGEMBANGAN DAN
PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA
MANUSIA KESEHATAN (BPPSDMK)





Posisi
Rangking Arsitektur
Rangking Interface
Rangking Tata Kelola

: 27
: 27
: 27
: 23

PENJELASAN






Tampilan Website belum menyesuaikan dengan
media Smartphone dan Tablet. Perlu disesuaikan
karena orang sudah banyak mengakses web
melalui media tersebut.
Jarak antar elemen konten jangan terlalu
berdempetan karena akan membuat tampilan
tidak menarik serta sulit dibaca.
Sempurnakan Struktur URL halaman website
agar SEO Friendly sehingga mudah ditemukan
oleh mesin pencari.
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Alamat web: www.bppsdmk.kemkes.go.id
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NO
1

2

3
4
5
6

7

8

9
NO
1
2

ARSITEKTUR WEB
NILAI
Otomatis desain website menyesuaikan dengan
1
perangkat yang digunakan (Mobile, Tablet,
Desktop PC).
Fitur pencarian tidak hanya diperuntukkan
5
untuk kategori tertentu saja, misalkan hanya
berita saja. Tetapi harus bisa menampilkan
dokumen lain seperti artikel, ebook, video,dll.
Tersedia fitur untuk media cetak (print) dan
1
tombol share ke sosial media.
Menyediakan Peta Situs (Sitemap) yang bisa
1
diakses dengan mudah oleh pengunjung.
Menyediakan F.A.Q yang bisa diakses dengan
1
mudah oleh pengunjung.
Tampilan halaman depan website di berbagai
5
browser sama baiknya (Internet Explorer,
Firefox, Chrome, Safari, Opera)
Informasi penting yang berhubungan dengan
3
Tupoksi diletakkan di halaman depan dan
mudah ditemukan maksimal dalam 2 (dua) kali
klik.
Terdapat Tagline (1 kalimat) yang jelas dan
1
informatif, sesuai Tupoksi di halaman depan
sehingga pengunjung dalam waktu singkat
mengetahui dan memahami website apa yang
mereka kunjungi.
Tidak ada RSS atau ada tetapi broken link (tidak
1
bertaut)
INTERFACE
NILAI
Tidak menggunakan HURUF BESAR pada
4
seluruh judul atau deskripsi.
Jarak antara konten harus memiliki jarak yang
1
cukup dan tidak terkesan saling berdempetan
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3

4
5
6
NO
1
2

3
4
5

6

7

sehingga sulit untuk dibaca oleh pengunjung.
Ukuran, Jenis dan Warna Font jangan terlalu
1
banyak (maksimal 2 (dua) jenis font) dan harus
konsisten pembagiannya antara seperti
Kategori Artikel, Judul Artikel, Deskripsi, Isi
Artikel, Tanggal Artikel, dsb.
Tulisan harus jelas dan kontras dengan latar
7
belakang sehingga mudah dibaca.
Desain dan Navigasi harus konsisten di setiap
5
halaman website.
Gambar atau foto harus proporsional, tidak
1
ditarik (gepeng) ke samping atau ke atas.
TATA KELOLA
NILAI
Ada form kontak yang bisa digunakan untuk
3
menghubungi.
Ada autoresponse yang tampil di website dan
1
dikirim ke email pengunjung ketika pengunjung
menghubungi berupa ucapan terimakasih,
waktu response yang dibutuhkan untuk
menjawab pengunjung, dan tautan terkait yang
berhubungan dengan pertanyaan yang diajukan
oleh pengunjung.
Terdapat keterangan pada gambar yang berisi
4
informasi berita.
Terdapat keterangan tanggal pada semua
4
berita, artikel dan dokumen yang dipublikasi.
Ada Pembaharuan Berita dan Kegiatan disertai
7
tanggal pembaharuannya minimal 1 (satu)
bulan sekali.
Terdapat Infografis mengenai kinerja sesuai
1
Tupoksi Unit Kerja. Infografis harus menarik dan
mudah dipahami oleh pengunjung .
Konten unduh (download) seperti pdf, zip harus
1
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8

NO
1

2

3

NO
1

2

disertai judul, deskripsi/abstrak yang jelas dan
mudah dipahami pengunjung sebelum mereka
mengunduh.
Tersedia Konten Informasi Publik (Informasi
1
Wajib disediakan dan diumumkan secara
Berkala, Serta Merta, dan Setiap Saat) yang
mengacu kepada UU KIP no. 14 tahun 2008.
KEAMANAN WEB
NILAI
Halaman broken link dimodifikasi (cek dengan
4
mengetik http://depkes.go.id/error) agar
menampilkan pemberitahuan kepada
pengunjung kesalahan mereka sekaligus
disediakan tautan terkait yang akan membantu
pengunjung seperti F.A.Q atau Sitemap atau
Informasi lainnya yang sering dicari.
Tidak meletakkan tautan-tautan internal ke
7
halaman publik seperti webmail, e-office, login
internal, dll.
URL Admin CMS (Content Management System)
7
tidak mudah ditebak seperti menggunakan
folder admin, administrator.
SEARCH ENGINE OPTIMIZATION (SEO)
NILAI
Terdapat judul artikel, publikasi dan layanan
7
dengan kata kunci (keywod) populer sesuai
dengan Tupoksi Unit Kerja.
Struktur URL halaman website harus SEO
1
Friendly
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2.8. BIRO KEUANGAN DAN BARANG
MILIK NEGARA
SKOR PENILAIAN





Posisi
Rangking Arsitektur
Rangking Desain
Rangking Tata Kelola

: 24
: 21
: 26
: 26

PENJELASAN






Sediakan form kontak sehingga memudahkan
pengunjung bisa langsung mengirim pesan kepada
pengelola dengan disertai autoresponse untuk
memastikan bahwa pesan yang sudah dikirim telah
diterima oleh pengelola.
Alamat untuk login ke Admin atau CMS (Content
Management System), khususnya yang
menggunakan open source seperti Joomla sebaiknya
diganti, jangan menggunakan administrator.
Sediakan konten Infografis untuk menunjukkan
laporan kinerja, transpransi, promosi atau edukasi
sehingga cepat dan mudah dipahami oleh
pengunjung website.

61

Alamat web: www.rokeu.depkes.go.id
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NO
1

2

3
4
5
6

7

8

9
NO
1
2

ARSITEKTUR WEB
NILAI
Otomatis desain website menyesuaikan dengan
3
perangkat yang digunakan (Mobile, Tablet,
Desktop PC).
Fitur pencarian tidak hanya diperuntukkan
7
untuk kategori tertentu saja, misalkan hanya
berita saja. Tetapi harus bisa menampilkan
dokumen lain seperti artikel, ebook, video,dll.
Tersedia fitur untuk media cetak (print) dan
1
tombol share ke sosial media.
Menyediakan Peta Situs (Sitemap) yang bisa
1
diakses dengan mudah oleh pengunjung.
Menyediakan F.A.Q yang bisa diakses dengan
1
mudah oleh pengunjung.
Tampilan halaman depan website di berbagai
7
browser sama baiknya (Internet Explorer,
Firefox, Chrome, Safari, Opera)
Informasi penting yang berhubungan dengan
3
Tupoksi diletakkan di halaman depan dan
mudah ditemukan maksimal dalam 2 (dua) kali
klik.
Terdapat Tagline (1 kalimat) yang jelas dan
6
informatif, sesuai Tupoksi di halaman depan
sehingga pengunjung dalam waktu singkat
mengetahui dan memahami website apa yang
mereka kunjungi.
Tidak ada RSS atau ada tetapi broken link (tidak
1
bertaut)
INTERFACE
NILAI
Tidak menggunakan HURUF BESAR pada
4
seluruh judul atau deskripsi.
Jarak antara konten harus memiliki jarak yang
4
cukup dan tidak terkesan saling berdempetan
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3

4
5
6
NO
1
2

3
4

sehingga sulit untuk dibaca oleh pengunjung.
Ukuran, Jenis dan Warna Font jangan terlalu
1
banyak (maksimal 2 (dua) jenis font) dan harus
konsisten pembagiannya antara seperti
Kategori Artikel, Judul Artikel, Deskripsi, Isi
Artikel, Tanggal Artikel, dsb.
Tulisan harus jelas dan kontras dengan latar
7
belakang sehingga mudah dibaca.
Desain dan Navigasi harus konsisten di setiap
3
halaman website.
Gambar atau foto harus proporsional, tidak
7
ditarik (gepeng) ke samping atau ke atas.
TATA KELOLA
NILAI
Ada form kontak yang bisa digunakan untuk
1
menghubungi.
Ada autoresponse yang tampil di website dan
1
dikirim ke email pengunjung ketika pengunjung
menghubungi berupa ucapan terimakasih,
waktu response yang dibutuhkan untuk
menjawab pengunjung, dan tautan terkait yang
berhubungan dengan pertanyaan yang diajukan
oleh pengunjung.
Terdapat keterangan pada gambar yang berisi
2
informasi berita.
Terdapat keterangan tanggal pada semua
1
berita, artikel dan dokumen yang dipublikasi.

5

Ada Pembaharuan Berita dan Kegiatan disertai
tanggal pembaharuannya minimal 1 (satu)
bulan sekali.

1

6

Terdapat Infografis mengenai kinerja sesuai
Tupoksi Unit Kerja. Infografis harus menarik dan

1
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mudah dipahami oleh pengunjung .
7

8

NO
1

2

3

NO
1

2

Konten unduh (download) seperti pdf, zip harus
4
disertai judul, deskripsi/abstrak yang jelas dan
mudah dipahami pengunjung sebelum mereka
mengunduh.
Tersedia Konten Informasi Publik (Informasi
1
Wajib disediakan dan diumumkan secara
Berkala, Serta Merta, dan Setiap Saat) yang
mengacu kepada UU KIP no. 14 tahun 2008.
KEAMANAN WEB
NILAI
Halaman broken link dimodifikasi (cek dengan
7
mengetik http://depkes.go.id/error) agar
menampilkan pemberitahuan kepada
pengunjung kesalahan mereka sekaligus
disediakan tautan terkait yang akan membantu
pengunjung seperti F.A.Q atau Sitemap atau
Informasi lainnya yang sering dicari.
Tidak meletakkan tautan-tautan internal ke
7
halaman publik seperti webmail, e-office, login
internal, dll.
URL Admin CMS (Content Management System)
1
tidak mudah ditebak seperti menggunakan
folder admin, administrator.
SEARCH ENGINE OPTIMIZATION (SEO)
NILAI
Terdapat judul artikel, publikasi dan layanan
7
dengan kata kunci (keywod) populer sesuai
dengan Tupoksi Unit Kerja.
Struktur URL halaman website harus SEO
7
Friendly
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2.9. BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
SKOR PENILAIAN





Posisi
Rangking Arsitektur
Rangking Desain
Rangking Tata Kelola

: 9
: 9
: 10
: 19

PENJELASAN






Sediakan fitur atau konten F.A.Q untuk
memudahkan pengunjung dalam mengetahui dan
mencari informasi-informasi yang paling banyak
dicari atau ditanyakan.
Sediakan konten Infografis untuk menunjukkan
laporan kinerja, transpransi, promosi atau edukasi
sehingga cepat dan mudah dipahami oleh
pengunjung website.
Sediakan Konten Informasi Publik sesuai dengan UU
KIP no. 14 tahun 2008, minimal Informasi Wajib
disediakan dan diumumkan secara Berkala, Serta
Merta, dan Setiap Saat.
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Alamat web: www.hukor.kemkes.go.id
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NO
1

2

3
4
5
6

7

8

9
NO
1
2

ARSITEKTUR WEB
NILAI
Otomatis desain website menyesuaikan dengan
7
perangkat yang digunakan (Mobile, Tablet,
Desktop PC).
Fitur pencarian tidak hanya diperuntukkan
6
untuk kategori tertentu saja, misalkan hanya
berita saja. Tetapi harus bisa menampilkan
dokumen lain seperti artikel, ebook, video,dll.
Tersedia fitur untuk media cetak (print) dan
2
tombol share ke sosial media.
Menyediakan Peta Situs (Sitemap) yang bisa
2
diakses dengan mudah oleh pengunjung.
Menyediakan F.A.Q yang bisa diakses dengan
1
mudah oleh pengunjung.
Tampilan halaman depan website di berbagai
7
browser sama baiknya (Internet Explorer,
Firefox, Chrome, Safari, Opera)
Informasi penting yang berhubungan dengan
6
Tupoksi diletakkan di halaman depan dan
mudah ditemukan maksimal dalam 2 (dua) kali
klik.
Terdapat Tagline (1 kalimat) yang jelas dan
7
informatif, sesuai Tupoksi di halaman depan
sehingga pengunjung dalam waktu singkat
mengetahui dan memahami website apa yang
mereka kunjungi.
Tidak ada RSS atau ada tetapi broken link (tidak
1
bertaut)
INTERFACE
NILAI
Tidak menggunakan HURUF BESAR pada
7
seluruh judul atau deskripsi.
Jarak antara konten harus memiliki jarak yang
4
cukup dan tidak terkesan saling berdempetan
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3

4
5
6
NO
1
2

3
4
5

6

7

sehingga sulit untuk dibaca oleh pengunjung.
Ukuran, Jenis dan Warna Font jangan terlalu
7
banyak (maksimal 2 (dua) jenis font) dan harus
konsisten pembagiannya antara seperti
Kategori Artikel, Judul Artikel, Deskripsi, Isi
Artikel, Tanggal Artikel, dsb.
Tulisan harus jelas dan kontras dengan latar
7
belakang sehingga mudah dibaca.
Desain dan Navigasi harus konsisten di setiap
7
halaman website.
Gambar atau foto harus proporsional, tidak
7
ditarik (gepeng) ke samping atau ke atas.
TATA KELOLA
NILAI
Ada form kontak yang bisa digunakan untuk
7
menghubungi.
Ada autoresponse yang tampil di website dan
3
dikirim ke email pengunjung ketika pengunjung
menghubungi berupa ucapan terimakasih,
waktu response yang dibutuhkan untuk
menjawab pengunjung, dan tautan terkait yang
berhubungan dengan pertanyaan yang diajukan
oleh pengunjung.
Terdapat keterangan pada gambar yang berisi
3
informasi berita.
Terdapat keterangan tanggal pada semua
3
berita, artikel dan dokumen yang dipublikasi.
Ada Pembaharuan Berita dan Kegiatan disertai
3
tanggal pembaharuannya minimal 1 (satu)
bulan sekali.
Terdapat Infografis mengenai kinerja sesuai
1
Tupoksi Unit Kerja. Infografis harus menarik dan
mudah dipahami oleh pengunjung .
Konten unduh (download) seperti pdf, zip harus
6
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8

NO
1

2

3

NO
1

2

disertai judul, deskripsi/abstrak yang jelas dan
mudah dipahami pengunjung sebelum mereka
mengunduh.
Tersedia Konten Informasi Publik (Informasi
1
Wajib disediakan dan diumumkan secara
Berkala, Serta Merta, dan Setiap Saat) yang
mengacu kepada UU KIP no. 14 tahun 2008.
KEAMANAN WEB
NILAI
Halaman broken link dimodifikasi (cek dengan
5
mengetik http://depkes.go.id/error) agar
menampilkan pemberitahuan kepada
pengunjung kesalahan mereka sekaligus
disediakan tautan terkait yang akan membantu
pengunjung seperti F.A.Q atau Sitemap atau
Informasi lainnya yang sering dicari.
Tidak meletakkan tautan-tautan internal ke
7
halaman publik seperti webmail, e-office, login
internal, dll.
URL Admin CMS (Content Management System)
7
tidak mudah ditebak seperti menggunakan
folder admin, administrator.
SEARCH ENGINE OPTIMIZATION (SEO)
NILAI
Terdapat judul artikel, publikasi dan layanan
7
dengan kata kunci (keywod) populer sesuai
dengan Tupoksi Unit Kerja.
Struktur URL halaman website harus SEO
7
Friendly
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2.10. BIRO KEPEGAWAIAN
SKOR PENILAIAN





Posisi
Rangking Arsitektur
Rangking Desain
Rangking Tata Kelola

: 18
: 12
: 2
: 13

PENJELASAN





Sediakan form kontak sehingga memudahkan
pengunjung bisa langsung mengirim pesan kepada
pengelola dengan disertai autoresponse untuk
memastikan bahwa pesan yang sudah dikirim telah
diterima oleh pengelola.
Juga perlu tambahkan Konten Informasi Publik
sesuai dengan Undang Undang.
Sediakan Infografis untuk menunjukkan kinerja dan
edukasi kesehatan yang mudah dipahami oleh
pengunjung website.
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Alamat web: www.ropeg.kemkes.go.id

72

NO
1

2

3
4
5
6

7

8

9
NO
1
2

ARSITEKTUR WEB
NILAI
Otomatis desain website menyesuaikan dengan
7
perangkat yang digunakan (Mobile, Tablet,
Desktop PC).
Fitur pencarian tidak hanya diperuntukkan
2
untuk kategori tertentu saja, misalkan hanya
berita saja. Tetapi harus bisa menampilkan
dokumen lain seperti artikel, ebook, video,dll.
Tersedia fitur untuk media cetak (print) dan
1
tombol share ke sosial media.
Menyediakan Peta Situs (Sitemap) yang bisa
2
diakses dengan mudah oleh pengunjung.
Menyediakan F.A.Q yang bisa diakses dengan
3
mudah oleh pengunjung.
Tampilan halaman depan website di berbagai
6
browser sama baiknya (Internet Explorer,
Firefox, Chrome, Safari, Opera)
Informasi penting yang berhubungan dengan
7
Tupoksi diletakkan di halaman depan dan
mudah ditemukan maksimal dalam 2 (dua) kali
klik.
Terdapat Tagline (1 kalimat) yang jelas dan
6
informatif, sesuai Tupoksi di halaman depan
sehingga pengunjung dalam waktu singkat
mengetahui dan memahami website apa yang
mereka kunjungi.
Tidak ada RSS atau ada tetapi broken link (tidak
1
bertaut)
INTERFACE
NILAI
Tidak menggunakan HURUF BESAR pada
7
seluruh judul atau deskripsi.
Jarak antara konten harus memiliki jarak yang
7
cukup dan tidak terkesan saling berdempetan
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3

4
5
6
NO
1
2

3

4
5

6

sehingga sulit untuk dibaca oleh pengunjung.
Ukuran, Jenis dan Warna Font jangan terlalu
7
banyak (maksimal 2 (dua) jenis font) dan harus
konsisten pembagiannya antara seperti
Kategori Artikel, Judul Artikel, Deskripsi, Isi
Artikel, Tanggal Artikel, dsb.
Tulisan harus jelas dan kontras dengan latar
7
belakang sehingga mudah dibaca.
Desain dan Navigasi harus konsisten di setiap
7
halaman website.
Gambar atau foto harus proporsional, tidak
7
ditarik (gepeng) ke samping atau ke atas.
TATA KELOLA
NILAI
Ada form kontak yang bisa digunakan untuk
3
menghubungi.
Ada autoresponse yang tampil di website dan
1
dikirim ke email pengunjung ketika pengunjung
menghubungi berupa ucapan terimakasih,
waktu response yang dibutuhkan untuk
menjawab pengunjung, dan tautan terkait yang
berhubungan dengan pertanyaan yang diajukan
oleh pengunjung.
Terdapat keterangan pada gambar yang berisi
1
informasi berita.
Terdapat keterangan tanggal pada semua
berita, artikel dan dokumen yang dipublikasi.
Ada Pembaharuan Berita dan Kegiatan disertai
tanggal pembaharuannya minimal 1 (satu)
bulan sekali.

7

Terdapat Infografis mengenai kinerja sesuai
Tupoksi Unit Kerja. Infografis harus menarik dan

6

7
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mudah dipahami oleh pengunjung .
7

8

NO
1

2

3

NO
1

2

Konten unduh (download) seperti pdf, zip harus
5
disertai judul, deskripsi/abstrak yang jelas dan
mudah dipahami pengunjung sebelum mereka
mengunduh.
Tersedia Konten Informasi Publik (Informasi
1
Wajib disediakan dan diumumkan secara
Berkala, Serta Merta, dan Setiap Saat) yang
mengacu kepada UU KIP no. 14 tahun 2008.
KEAMANAN WEB
NILAI
Halaman broken link dimodifikasi (cek dengan
1
mengetik http://depkes.go.id/error) agar
menampilkan pemberitahuan kepada
pengunjung kesalahan mereka sekaligus
disediakan tautan terkait yang akan membantu
pengunjung seperti F.A.Q atau Sitemap atau
Informasi lainnya yang sering dicari.
Tidak meletakkan tautan-tautan internal ke
1
halaman publik seperti webmail, e-office, login
internal, dll.
URL Admin CMS (Content Management System)
1
tidak mudah ditebak seperti menggunakan
folder admin, administrator.
SEARCH ENGINE OPTIMIZATION (SEO)
NILAI
Terdapat judul artikel, publikasi dan layanan
7
dengan kata kunci (keywod) populer sesuai
dengan Tupoksi Unit Kerja.
Struktur URL halaman website harus SEO
7
Friendly
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2.11. BIRO KOMUNIKASI DAN
PELAYANAN MASYARAKAT
SKOR PENILAIAN





Posisi
Rangking Arsitektur
Rangking Desain
Rangking Tata Kelola

:
:
:
:

4
4
4
7

PENJELASAN






Sediakan fitur atau konten F.A.Q untuk
memudahkan pengunjung dalam mengetahui dan
mencari informasi-informasi yang paling banyak
dicari atau ditanyakan.
Sediakan konten Infografis untuk menunjukkan
laporan kinerja, transpransi, promosi atau edukasi
sehingga cepat dan mudah dipahami oleh
pengunjung website.
b. Alamat untuk login ke Admin atau CMS (Content
Management
System),
khususnya
yang
menggunakan open source seperti Wordpress
sebaiknya diganti, jangan menggunakan wp-admin.
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Alamat web: www.sehatnegeriku.kemkes.go.id

77

NO
1

2

3
4
5
6

7

8

9
NO
1
2

ARSITEKTUR WEB
NILAI
Otomatis desain website menyesuaikan dengan
7
perangkat yang digunakan (Mobile, Tablet,
Desktop PC).
Fitur pencarian tidak hanya diperuntukkan
5
untuk kategori tertentu saja, misalkan hanya
berita saja. Tetapi harus bisa menampilkan
dokumen lain seperti artikel, ebook, video,dll.
Tersedia fitur untuk media cetak (print) dan
5
tombol share ke sosial media.
Menyediakan Peta Situs (Sitemap) yang bisa
6
diakses dengan mudah oleh pengunjung.
Menyediakan F.A.Q yang bisa diakses dengan
1
mudah oleh pengunjung.
Tampilan halaman depan website di berbagai
7
browser sama baiknya (Internet Explorer,
Firefox, Chrome, Safari, Opera)
Informasi penting yang berhubungan dengan
5
Tupoksi diletakkan di halaman depan dan
mudah ditemukan maksimal dalam 2 (dua) kali
klik.
Terdapat Tagline (1 kalimat) yang jelas dan
7
informatif, sesuai Tupoksi di halaman depan
sehingga pengunjung dalam waktu singkat
mengetahui dan memahami website apa yang
mereka kunjungi.
Tidak ada RSS atau ada tetapi broken link (tidak
7
bertaut)
INTERFACE
NILAI
Tidak menggunakan HURUF BESAR pada
7
seluruh judul atau deskripsi.
Jarak antara konten harus memiliki jarak yang
7
cukup dan tidak terkesan saling berdempetan
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3

4
5
6
NO
1
2

3
4

sehingga sulit untuk dibaca oleh pengunjung.
Ukuran, Jenis dan Warna Font jangan terlalu
7
banyak (maksimal 2 (dua) jenis font) dan harus
konsisten pembagiannya antara seperti
Kategori Artikel, Judul Artikel, Deskripsi, Isi
Artikel, Tanggal Artikel, dsb.
Tulisan harus jelas dan kontras dengan latar
7
belakang sehingga mudah dibaca.
Desain dan Navigasi harus konsisten di setiap
7
halaman website.
Gambar atau foto harus proporsional, tidak
6
ditarik (gepeng) ke samping atau ke atas.
TATA KELOLA
NILAI
Ada form kontak yang bisa digunakan untuk
7
menghubungi.
Ada autoresponse yang tampil di website dan
5
dikirim ke email pengunjung ketika pengunjung
menghubungi berupa ucapan terimakasih,
waktu response yang dibutuhkan untuk
menjawab pengunjung, dan tautan terkait yang
berhubungan dengan pertanyaan yang diajukan
oleh pengunjung.
Terdapat keterangan pada gambar yang berisi
2
informasi berita.
Terdapat keterangan tanggal pada semua
7
berita, artikel dan dokumen yang dipublikasi.

5

Ada Pembaharuan Berita dan Kegiatan disertai
tanggal pembaharuannya minimal 1 (satu)
bulan sekali.

7

6

Terdapat Infografis mengenai kinerja sesuai
Tupoksi Unit Kerja. Infografis harus menarik dan

1
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mudah dipahami oleh pengunjung .
7

8

NO
1

2

3

NO
1

2

Konten unduh (download) seperti pdf, zip harus
6
disertai judul, deskripsi/abstrak yang jelas dan
mudah dipahami pengunjung sebelum mereka
mengunduh.
Tersedia Konten Informasi Publik (Informasi
1
Wajib disediakan dan diumumkan secara
Berkala, Serta Merta, dan Setiap Saat) yang
mengacu kepada UU KIP no. 14 tahun 2008.
KEAMANAN WEB
NILAI
Halaman broken link dimodifikasi (cek dengan
7
mengetik http://depkes.go.id/error) agar
menampilkan pemberitahuan kepada
pengunjung kesalahan mereka sekaligus
disediakan tautan terkait yang akan membantu
pengunjung seperti F.A.Q atau Sitemap atau
Informasi lainnya yang sering dicari.
Tidak meletakkan tautan-tautan internal ke
7
halaman publik seperti webmail, e-office, login
internal, dll.
URL Admin CMS (Content Management System)
1
tidak mudah ditebak seperti menggunakan
folder admin, administrator.
SEARCH ENGINE OPTIMIZATION (SEO)
NILAI
Terdapat judul artikel, publikasi dan layanan
7
dengan kata kunci (keywod) populer sesuai
dengan Tupoksi Unit Kerja.
Struktur URL halaman website harus SEO
Friendly

7
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2.12. PUSAT DATA DAN INFORMASI
SKOR PENILAIAN





Posisi
Rangking Arsitektur
Rangking Desain
Rangking Tata Kelola

:
:
:
:

3
3
3
3

PENJELASAN




Perlu dilengkapi fitur RSS atau Web Service untuk
mempercepat dan mempermudah antar situs saling
berkomunikasi atau bertukar konten.
Tautan-tautan internal seperti akses masuk (login)
ke data email atau/dan data kepegawaian sebaiknya
tidak dipublikasi di halaman depan website untuk
meminimalisir resiko penyalahgunaan oleh hacker.
Kecuali dilengkapi oleh alat keamanan website
berlapis dan SDM IT yang berpengalaman.
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Alamat web: www.pusdatin.kemkes.go.id

82

NO
1

2

3
4
5
6

7

8

9
NO
1
2

ARSITEKTUR WEB
NILAI
Otomatis desain website menyesuaikan dengan
7
perangkat yang digunakan (Mobile, Tablet,
Desktop PC).
Fitur pencarian tidak hanya diperuntukkan
4
untuk kategori tertentu saja, misalkan hanya
berita saja. Tetapi harus bisa menampilkan
dokumen lain seperti artikel, ebook, video,dll.
Tersedia fitur untuk media cetak (print) dan
7
tombol share ke sosial media.
Menyediakan Peta Situs (Sitemap) yang bisa
7
diakses dengan mudah oleh pengunjung.
Menyediakan F.A.Q yang bisa diakses dengan
7
mudah oleh pengunjung.
Tampilan halaman depan website di berbagai
7
browser sama baiknya (Internet Explorer,
Firefox, Chrome, Safari, Opera)
Informasi penting yang berhubungan dengan
7
Tupoksi diletakkan di halaman depan dan
mudah ditemukan maksimal dalam 2 (dua) kali
klik.
Terdapat Tagline (1 kalimat) yang jelas dan
7
informatif, sesuai Tupoksi di halaman depan
sehingga pengunjung dalam waktu singkat
mengetahui dan memahami website apa yang
mereka kunjungi.
Tidak ada RSS atau ada tetapi broken link (tidak
1
bertaut)
INTERFACE
NILAI
Tidak menggunakan HURUF BESAR pada
7
seluruh judul atau deskripsi.
Jarak antara konten harus memiliki jarak yang
7
cukup dan tidak terkesan saling berdempetan
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3

4
5
6
NO
1
2

3
4
5

6

7

sehingga sulit untuk dibaca oleh pengunjung.
Ukuran, Jenis dan Warna Font jangan terlalu
7
banyak (maksimal 2 (dua) jenis font) dan harus
konsisten pembagiannya antara seperti
Kategori Artikel, Judul Artikel, Deskripsi, Isi
Artikel, Tanggal Artikel, dsb.
Tulisan harus jelas dan kontras dengan latar
7
belakang sehingga mudah dibaca.
Desain dan Navigasi harus konsisten di setiap
7
halaman website.
Gambar atau foto harus proporsional, tidak
7
ditarik (gepeng) ke samping atau ke atas.
TATA KELOLA
NILAI
Ada form kontak yang bisa digunakan untuk
3
menghubungi.
Ada autoresponse yang tampil di website dan
1
dikirim ke email pengunjung ketika pengunjung
menghubungi berupa ucapan terimakasih,
waktu response yang dibutuhkan untuk
menjawab pengunjung, dan tautan terkait yang
berhubungan dengan pertanyaan yang diajukan
oleh pengunjung.
Terdapat keterangan pada gambar yang berisi
7
informasi berita.
Terdapat keterangan tanggal pada semua
7
berita, artikel dan dokumen yang dipublikasi.
Ada Pembaharuan Berita dan Kegiatan disertai
4
tanggal pembaharuannya minimal 1 (satu)
bulan sekali.
Terdapat Infografis mengenai kinerja sesuai
7
Tupoksi Unit Kerja. Infografis harus menarik dan
mudah dipahami oleh pengunjung .
Konten unduh (download) seperti pdf, zip harus
5
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8

NO
1

2

3

NO
1

2

disertai judul, deskripsi/abstrak yang jelas dan
mudah dipahami pengunjung sebelum mereka
mengunduh.
Tersedia Konten Informasi Publik (Informasi
7
Wajib disediakan dan diumumkan secara
Berkala, Serta Merta, dan Setiap Saat) yang
mengacu kepada UU KIP no. 14 tahun 2008.
KEAMANAN WEB
NILAI
Halaman broken link dimodifikasi (cek dengan
7
mengetik http://depkes.go.id/error) agar
menampilkan pemberitahuan kepada
pengunjung kesalahan mereka sekaligus
disediakan tautan terkait yang akan membantu
pengunjung seperti F.A.Q atau Sitemap atau
Informasi lainnya yang sering dicari.
Tidak meletakkan tautan-tautan internal ke
1
halaman publik seperti webmail, e-office, login
internal, dll.
URL Admin CMS (Content Management System)
7
tidak mudah ditebak seperti menggunakan
folder admin, administrator.
SEARCH ENGINE OPTIMIZATION (SEO)
NILAI
Terdapat judul artikel, publikasi dan layanan
7
dengan kata kunci (keywod) populer sesuai
dengan Tupoksi Unit Kerja.
Struktur URL halaman website harus SEO
4
Friendly
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2.13. PUSAT ANALISIS DETERMINAN
KESEHATAN
SKOR PENILAIAN





Posisi
Rangking Arsitektur
Rangking Desain
Rangking Tata Kelola

: 17
: 16
: 24
: 6

PENJELASAN








Tampilan Website belum menyesuaikan dengan
media Smartphone dan Tablet. Perlu disesuaikan
karena orang sudah banyak mengakses web melalui
media tersebut.
Sediakan fitur Peta Situs untuk memudahkan
pengunjung dalam mencari informasi dan
memahami seluruh konten di website.
Sediakan fitur atau konten F.A.Q untuk
memudahkan pengunjung dalam mengetahui dan
mencari informasi-informasi yang paling banyak
dicari atau ditanyakan.
Perlu dilengkapi fitur RSS atau Web Service untuk
mempercepat dan mempermudah antar situs saling
berkomunikasi atau bertukar konten.
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Alamat web: www.pusgenkes.kemkes.go.id

87

NO
1

2

3
4
5
6

7

8

9
NO
1
2

ARSITEKTUR WEB
NILAI
Otomatis desain website menyesuaikan dengan
2
perangkat yang digunakan (Mobile, Tablet,
Desktop PC).
Fitur pencarian tidak hanya diperuntukkan
4
untuk kategori tertentu saja, misalkan hanya
berita saja. Tetapi harus bisa menampilkan
dokumen lain seperti artikel, ebook, video,dll.
Tersedia fitur untuk media cetak (print) dan
2
tombol share ke sosial media.
Menyediakan Peta Situs (Sitemap) yang bisa
1
diakses dengan mudah oleh pengunjung.
Menyediakan F.A.Q yang bisa diakses dengan
1
mudah oleh pengunjung.
Tampilan halaman depan website di berbagai
7
browser sama baiknya (Internet Explorer,
Firefox, Chrome, Safari, Opera)
Informasi penting yang berhubungan dengan
7
Tupoksi diletakkan di halaman depan dan
mudah ditemukan maksimal dalam 2 (dua) kali
klik.
Terdapat Tagline (1 kalimat) yang jelas dan
7
informatif, sesuai Tupoksi di halaman depan
sehingga pengunjung dalam waktu singkat
mengetahui dan memahami website apa yang
mereka kunjungi.
Tidak ada RSS atau ada tetapi broken link (tidak
1
bertaut)
INTERFACE
NILAI
Tidak menggunakan HURUF BESAR pada
4
seluruh judul atau deskripsi.
Jarak antara konten harus memiliki jarak yang
4
cukup dan tidak terkesan saling berdempetan
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3

4
5
6
NO
1
2

3
4
5

6

7

sehingga sulit untuk dibaca oleh pengunjung.
Ukuran, Jenis dan Warna Font jangan terlalu
5
banyak (maksimal 2 (dua) jenis font) dan harus
konsisten pembagiannya antara seperti
Kategori Artikel, Judul Artikel, Deskripsi, Isi
Artikel, Tanggal Artikel, dsb.
Tulisan harus jelas dan kontras dengan latar
7
belakang sehingga mudah dibaca.
Desain dan Navigasi harus konsisten di setiap
7
halaman website.
Gambar atau foto harus proporsional, tidak
2
ditarik (gepeng) ke samping atau ke atas.
TATA KELOLA
NILAI
Ada form kontak yang bisa digunakan untuk
3
menghubungi.
Ada autoresponse yang tampil di website dan
1
dikirim ke email pengunjung ketika pengunjung
menghubungi berupa ucapan terimakasih,
waktu response yang dibutuhkan untuk
menjawab pengunjung, dan tautan terkait yang
berhubungan dengan pertanyaan yang diajukan
oleh pengunjung.
Terdapat keterangan pada gambar yang berisi
5
informasi berita.
Terdapat keterangan tanggal pada semua
7
berita, artikel dan dokumen yang dipublikasi.
Ada Pembaharuan Berita dan Kegiatan disertai
2
tanggal pembaharuannya minimal 1 (satu)
bulan sekali.
Terdapat Infografis mengenai kinerja sesuai
7
Tupoksi Unit Kerja. Infografis harus menarik dan
mudah dipahami oleh pengunjung .
Konten unduh (download) seperti pdf, zip harus
5

89

8

NO
1

2

3

NO
1

2

disertai judul, deskripsi/abstrak yang jelas dan
mudah dipahami pengunjung sebelum mereka
mengunduh.
Tersedia Konten Informasi Publik (Informasi
7
Wajib disediakan dan diumumkan secara
Berkala, Serta Merta, dan Setiap Saat) yang
mengacu kepada UU KIP no. 14 tahun 2008.
KEAMANAN WEB
NILAI
Halaman broken link dimodifikasi (cek dengan
4
mengetik http://depkes.go.id/error) agar
menampilkan pemberitahuan kepada
pengunjung kesalahan mereka sekaligus
disediakan tautan terkait yang akan membantu
pengunjung seperti F.A.Q atau Sitemap atau
Informasi lainnya yang sering dicari.
Tidak meletakkan tautan-tautan internal ke
7
halaman publik seperti webmail, e-office, login
internal, dll.
URL Admin CMS (Content Management System)
7
tidak mudah ditebak seperti menggunakan
folder admin, administrator.
SEARCH ENGINE OPTIMIZATION (SEO)
NILAI
Terdapat judul artikel, publikasi dan layanan
1
dengan kata kunci (keywod) populer sesuai
dengan Tupoksi Unit Kerja.
Struktur URL halaman website harus SEO
7
Friendly
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2.14. PUSAT PEMBIAYAAN DAN
JAMINAN KESEHATAN
SKOR PENILAIAN





Posisi
Rangking Arsitektur
Rangking Desain
Rangking Tata Kelola

: 20
: 25
: 7
: 22

PENJELASAN





Tampilan Website belum menyesuaikan dengan
media Smartphone dan Tablet. Perlu disesuaikan
karena orang sudah banyak mengakses web melalui
media tersebut.
Berita dan kegiatan sebaiknya diperbaharui minimal
1 (satu) bulan sekali.
Sediakan konten Infografis untuk menunjukkan
laporan kinerja, transpransi, promosi atau edukasi
sehingga cepat dan mudah dipahami oleh
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pengunjung

website.

Alamat web: www.ppjk.kemkes.go.id

92

NO
1

2

3
4
5
6

7

8

9
NO
1
2

ARSITEKTUR WEB
NILAI
Otomatis desain website menyesuaikan dengan
1
perangkat yang digunakan (Mobile, Tablet,
Desktop PC).
Fitur pencarian tidak hanya diperuntukkan
6
untuk kategori tertentu saja, misalkan hanya
berita saja. Tetapi harus bisa menampilkan
dokumen lain seperti artikel, ebook, video,dll.
Tersedia fitur untuk media cetak (print) dan
1
tombol share ke sosial media.
Menyediakan Peta Situs (Sitemap) yang bisa
1
diakses dengan mudah oleh pengunjung.
Menyediakan F.A.Q yang bisa diakses dengan
1
mudah oleh pengunjung.
Tampilan halaman depan website di berbagai
3
browser sama baiknya (Internet Explorer,
Firefox, Chrome, Safari, Opera)
Informasi penting yang berhubungan dengan
4
Tupoksi diletakkan di halaman depan dan
mudah ditemukan maksimal dalam 2 (dua) kali
klik.
Terdapat Tagline (1 kalimat) yang jelas dan
7
informatif, sesuai Tupoksi di halaman depan
sehingga pengunjung dalam waktu singkat
mengetahui dan memahami website apa yang
mereka kunjungi.
Tidak ada RSS atau ada tetapi broken link (tidak
1
bertaut)
INTERFACE
NILAI
Tidak menggunakan HURUF BESAR pada
7
seluruh judul atau deskripsi.
Jarak antara konten harus memiliki jarak yang
7
cukup dan tidak terkesan saling berdempetan
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3

4
5
6
NO
1
2

3
4
5

6

7

sehingga sulit untuk dibaca oleh pengunjung.
Ukuran, Jenis dan Warna Font jangan terlalu
7
banyak (maksimal 2 (dua) jenis font) dan harus
konsisten pembagiannya antara seperti
Kategori Artikel, Judul Artikel, Deskripsi, Isi
Artikel, Tanggal Artikel, dsb.
Tulisan harus jelas dan kontras dengan latar
6
belakang sehingga mudah dibaca.
Desain dan Navigasi harus konsisten di setiap
6
halaman website.
Gambar atau foto harus proporsional, tidak
7
ditarik (gepeng) ke samping atau ke atas.
TATA KELOLA
NILAI
Ada form kontak yang bisa digunakan untuk
6
menghubungi.
Ada autoresponse yang tampil di website dan
3
dikirim ke email pengunjung ketika pengunjung
menghubungi berupa ucapan terimakasih,
waktu response yang dibutuhkan untuk
menjawab pengunjung, dan tautan terkait yang
berhubungan dengan pertanyaan yang diajukan
oleh pengunjung.
Terdapat keterangan pada gambar yang berisi
2
informasi berita.
Terdapat keterangan tanggal pada semua
4
berita, artikel dan dokumen yang dipublikasi.
Ada Pembaharuan Berita dan Kegiatan disertai
1
tanggal pembaharuannya minimal 1 (satu)
bulan sekali.
Terdapat Infografis mengenai kinerja sesuai
1
Tupoksi Unit Kerja. Infografis harus menarik dan
mudah dipahami oleh pengunjung .
Konten unduh (download) seperti pdf, zip harus
5
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8

NO
1

2

3

NO
1

2

disertai judul, deskripsi/abstrak yang jelas dan
mudah dipahami pengunjung sebelum mereka
mengunduh.
Tersedia Konten Informasi Publik (Informasi
1
Wajib disediakan dan diumumkan secara
Berkala, Serta Merta, dan Setiap Saat) yang
mengacu kepada UU KIP no. 14 tahun 2008.
KEAMANAN WEB
NILAI
Halaman broken link dimodifikasi (cek dengan
2
mengetik http://depkes.go.id/error) agar
menampilkan pemberitahuan kepada
pengunjung kesalahan mereka sekaligus
disediakan tautan terkait yang akan membantu
pengunjung seperti F.A.Q atau Sitemap atau
Informasi lainnya yang sering dicari.
Tidak meletakkan tautan-tautan internal ke
7
halaman publik seperti webmail, e-office, login
internal, dll.
URL Admin CMS (Content Management System)
5
tidak mudah ditebak seperti menggunakan
folder admin, administrator.
SEARCH ENGINE OPTIMIZATION (SEO)
NILAI
Terdapat judul artikel, publikasi dan layanan
7
dengan kata kunci (keywod) populer sesuai
dengan Tupoksi Unit Kerja.
Struktur URL halaman website harus SEO
7
Friendly
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2.15. PUSAT KRISIS KESEHATAN
SKOR PENILAIAN





Posisi
Rangking Arsitektur
Rangking Desain
Rangking Tata Kelola

: 6
: 7
: 14
: 4

PENJELASAN






Sediakan fitur atau konten F.A.Q untuk
memudahkan pengunjung dalam mengetahui dan
mencari informasi-informasi yang paling banyak
dicari atau ditanyakan.
Sediakan konten Infografis untuk menunjukkan
laporan kinerja, transpransi, promosi atau edukasi
sehingga cepat dan mudah dipahami oleh
pengunjung website.
Alamat untuk login ke Admin atau CMS (Content
Management System), sebaiknya diganti jangan
menggunakan folder admin, administrator, cms
karena mudah ditebak.
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Alamat web: www.penanggulangankrisis.depkes.go.id

97

NO
1

2

3
4
5
6

7

8

9
NO
1
2

ARSITEKTUR WEB
NILAI
Otomatis desain website menyesuaikan dengan
7
perangkat yang digunakan (Mobile, Tablet,
Desktop PC).
Fitur pencarian tidak hanya diperuntukkan
6
untuk kategori tertentu saja, misalkan hanya
berita saja. Tetapi harus bisa menampilkan
dokumen lain seperti artikel, ebook, video,dll.
Tersedia fitur untuk media cetak (print) dan
7
tombol share ke sosial media.
Menyediakan Peta Situs (Sitemap) yang bisa
2
diakses dengan mudah oleh pengunjung.
Menyediakan F.A.Q yang bisa diakses dengan
1
mudah oleh pengunjung.
Tampilan halaman depan website di berbagai
7
browser sama baiknya (Internet Explorer,
Firefox, Chrome, Safari, Opera)
Informasi penting yang berhubungan dengan
6
Tupoksi diletakkan di halaman depan dan
mudah ditemukan maksimal dalam 2 (dua) kali
klik.
Terdapat Tagline (1 kalimat) yang jelas dan
5
informatif, sesuai Tupoksi di halaman depan
sehingga pengunjung dalam waktu singkat
mengetahui dan memahami website apa yang
mereka kunjungi.
Tidak ada RSS atau ada tetapi broken link (tidak
1
bertaut)
INTERFACE
NILAI
Tidak menggunakan HURUF BESAR pada
6
seluruh judul atau deskripsi.
Jarak antara konten harus memiliki jarak yang
7
cukup dan tidak terkesan saling berdempetan

98

3

4
5
6
NO
1
2

3
4
5

6

7

sehingga sulit untuk dibaca oleh pengunjung.
Ukuran, Jenis dan Warna Font jangan terlalu
6
banyak (maksimal 2 (dua) jenis font) dan harus
konsisten pembagiannya antara seperti
Kategori Artikel, Judul Artikel, Deskripsi, Isi
Artikel, Tanggal Artikel, dsb.
Tulisan harus jelas dan kontras dengan latar
6
belakang sehingga mudah dibaca.
Desain dan Navigasi harus konsisten di setiap
7
halaman website.
Gambar atau foto harus proporsional, tidak
5
ditarik (gepeng) ke samping atau ke atas.
TATA KELOLA
NILAI
Ada form kontak yang bisa digunakan untuk
6
menghubungi.
Ada autoresponse yang tampil di website dan
2
dikirim ke email pengunjung ketika pengunjung
menghubungi berupa ucapan terimakasih,
waktu response yang dibutuhkan untuk
menjawab pengunjung, dan tautan terkait yang
berhubungan dengan pertanyaan yang diajukan
oleh pengunjung.
Terdapat keterangan pada gambar yang berisi
5
informasi berita.
Terdapat keterangan tanggal pada semua
7
berita, artikel dan dokumen yang dipublikasi.
Ada Pembaharuan Berita dan Kegiatan disertai
7
tanggal pembaharuannya minimal 1 (satu)
bulan sekali.
Terdapat Infografis mengenai kinerja sesuai
1
Tupoksi Unit Kerja. Infografis harus menarik dan
mudah dipahami oleh pengunjung .
Konten unduh (download) seperti pdf, zip harus
5
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8

NO
1

2

3

NO
1

2

disertai judul, deskripsi/abstrak yang jelas dan
mudah dipahami pengunjung sebelum mereka
mengunduh.
Tersedia Konten Informasi Publik (Informasi
7
Wajib disediakan dan diumumkan secara
Berkala, Serta Merta, dan Setiap Saat) yang
mengacu kepada UU KIP no. 14 tahun 2008.
KEAMANAN WEB
NILAI
Halaman broken link dimodifikasi (cek dengan
5
mengetik http://depkes.go.id/error) agar
menampilkan pemberitahuan kepada
pengunjung kesalahan mereka sekaligus
disediakan tautan terkait yang akan membantu
pengunjung seperti F.A.Q atau Sitemap atau
Informasi lainnya yang sering dicari.
Tidak meletakkan tautan-tautan internal ke
1
halaman publik seperti webmail, e-office, login
internal, dll.
URL Admin CMS (Content Management System)
1
tidak mudah ditebak seperti menggunakan
folder admin, administrator.
SEARCH ENGINE OPTIMIZATION (SEO)
NILAI
Terdapat judul artikel, publikasi dan layanan
7
dengan kata kunci (keywod) populer sesuai
dengan Tupoksi Unit Kerja.
Struktur URL halaman website harus SEO
6
Friendly
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2.16. PUSAT KESEHATAN HAJI
SKOR PENILAIAN





Posisi
Rangking Arsitektur
Rangking Desain
Rangking Tata Kelola

: 15
: 17
: 8
: 14

PENJELASAN






Sediakan fitur Peta Situs untuk memudahkan
pengunjung dalam mencari informasi dan
memahami seluruh konten di website.
Sediakan fitur atau konten F.A.Q untuk
memudahkan pengunjung dalam mengetahui dan
mencari informasi-informasi yang paling banyak
dicari atau ditanyakan.
Sediakan konten Infografis untuk menunjukkan
laporan kinerja, transpransi, promosi atau edukasi
sehingga cepat dan mudah dipahami oleh
pengunjung website.
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Alamat web: www.puskeshaji.kemkes.go.id
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NO
1

2

3
4
5
6

7

8

9
NO
1
2

ARSITEKTUR WEB
NILAI
Otomatis desain website menyesuaikan dengan
6
perangkat yang digunakan (Mobile, Tablet,
Desktop PC).
Fitur pencarian tidak hanya diperuntukkan
1
untuk kategori tertentu saja, misalkan hanya
berita saja. Tetapi harus bisa menampilkan
dokumen lain seperti artikel, ebook, video,dll.
Tersedia fitur untuk media cetak (print) dan
7
tombol share ke sosial media.
Menyediakan Peta Situs (Sitemap) yang bisa
1
diakses dengan mudah oleh pengunjung.
Menyediakan F.A.Q yang bisa diakses dengan
1
mudah oleh pengunjung.
Tampilan halaman depan website di berbagai
7
browser sama baiknya (Internet Explorer,
Firefox, Chrome, Safari, Opera)
Informasi penting yang berhubungan dengan
3
Tupoksi diletakkan di halaman depan dan
mudah ditemukan maksimal dalam 2 (dua) kali
klik.
Terdapat Tagline (1 kalimat) yang jelas dan
5
informatif, sesuai Tupoksi di halaman depan
sehingga pengunjung dalam waktu singkat
mengetahui dan memahami website apa yang
mereka kunjungi.
Tidak ada RSS atau ada tetapi broken link (tidak
1
bertaut)
INTERFACE
NILAI
Tidak menggunakan HURUF BESAR pada
7
seluruh judul atau deskripsi.
Jarak antara konten harus memiliki jarak yang
7
cukup dan tidak terkesan saling berdempetan
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3

4
5
6
NO
1
2

3
4
5

6

7

sehingga sulit untuk dibaca oleh pengunjung.
Ukuran, Jenis dan Warna Font jangan terlalu
6
banyak (maksimal 2 (dua) jenis font) dan harus
konsisten pembagiannya antara seperti
Kategori Artikel, Judul Artikel, Deskripsi, Isi
Artikel, Tanggal Artikel, dsb.
Tulisan harus jelas dan kontras dengan latar
7
belakang sehingga mudah dibaca.
Desain dan Navigasi harus konsisten di setiap
7
halaman website.
Gambar atau foto harus proporsional, tidak
6
ditarik (gepeng) ke samping atau ke atas.
TATA KELOLA
NILAI
Ada form kontak yang bisa digunakan untuk
6
menghubungi.
Ada autoresponse yang tampil di website dan
3
dikirim ke email pengunjung ketika pengunjung
menghubungi berupa ucapan terimakasih,
waktu response yang dibutuhkan untuk
menjawab pengunjung, dan tautan terkait yang
berhubungan dengan pertanyaan yang diajukan
oleh pengunjung.
Terdapat keterangan pada gambar yang berisi
5
informasi berita.
Terdapat keterangan tanggal pada semua
7
berita, artikel dan dokumen yang dipublikasi.
Ada Pembaharuan Berita dan Kegiatan disertai
7
tanggal pembaharuannya minimal 1 (satu)
bulan sekali.
Terdapat Infografis mengenai kinerja sesuai
1
Tupoksi Unit Kerja. Infografis harus menarik dan
mudah dipahami oleh pengunjung .
Konten unduh (download) seperti pdf, zip harus
1
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8

NO
1

2

3

NO
1

2

disertai judul, deskripsi/abstrak yang jelas dan
mudah dipahami pengunjung sebelum mereka
mengunduh.
Tersedia Konten Informasi Publik (Informasi
1
Wajib disediakan dan diumumkan secara
Berkala, Serta Merta, dan Setiap Saat) yang
mengacu kepada UU KIP no. 14 tahun 2008.
KEAMANAN WEB
NILAI
Halaman broken link dimodifikasi (cek dengan
4
mengetik http://depkes.go.id/error) agar
menampilkan pemberitahuan kepada
pengunjung kesalahan mereka sekaligus
disediakan tautan terkait yang akan membantu
pengunjung seperti F.A.Q atau Sitemap atau
Informasi lainnya yang sering dicari.
Tidak meletakkan tautan-tautan internal ke
1
halaman publik seperti webmail, e-office, login
internal, dll.
URL Admin CMS (Content Management System)
7
tidak mudah ditebak seperti menggunakan
folder admin, administrator.
SEARCH ENGINE OPTIMIZATION (SEO)
NILAI
Terdapat judul artikel, publikasi dan layanan
7
dengan kata kunci (keywod) populer sesuai
dengan Tupoksi Unit Kerja.
Struktur URL halaman website harus SEO
7
Friendly
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2.17. DIREKTORAT PENGENDALIAN
PENYAKIT TIDAK MENULAR
SKOR PENILAIAN





Posisi
Rangking Arsitektur
Rangking Desain
Rangking Tata Kelola

: 12
: 19
: 18
: 10

PENJELASAN





Sediakan fitur Peta Situs untuk memudahkan
pengunjung dalam mencari informasi dan
memahami seluruh konten di website.
Sediakan fitur atau konten F.A.Q untuk
memudahkan pengunjung dalam mengetahui dan
mencari informasi-informasi yang paling banyak
dicari atau ditanyakan.
Sediakan konten Infografis untuk menunjukkan
laporan kinerja, transpransi, promosi atau edukasi
sehingga cepat dan mudah dipahami oleh
pengunjung website.
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Alamat web: www.pptm.kemkes.go.id
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NO
1

2

3
4
5
6

7

8

9
NO
1
2

ARSITEKTUR WEB
NILAI
Otomatis desain website menyesuaikan dengan
3
perangkat yang digunakan (Mobile, Tablet,
Desktop PC).
Fitur pencarian tidak hanya diperuntukkan
5
untuk kategori tertentu saja, misalkan hanya
berita saja. Tetapi harus bisa menampilkan
dokumen lain seperti artikel, ebook, video,dll.
Tersedia fitur untuk media cetak (print) dan
1
tombol share ke sosial media.
Menyediakan Peta Situs (Sitemap) yang bisa
1
diakses dengan mudah oleh pengunjung.
Menyediakan F.A.Q yang bisa diakses dengan
1
mudah oleh pengunjung.
Tampilan halaman depan website di berbagai
7
browser sama baiknya (Internet Explorer,
Firefox, Chrome, Safari, Opera)
Informasi penting yang berhubungan dengan
6
Tupoksi diletakkan di halaman depan dan
mudah ditemukan maksimal dalam 2 (dua) kali
klik.
Terdapat Tagline (1 kalimat) yang jelas dan
6
informatif, sesuai Tupoksi di halaman depan
sehingga pengunjung dalam waktu singkat
mengetahui dan memahami website apa yang
mereka kunjungi.
Tidak ada RSS atau ada tetapi broken link (tidak
1
bertaut)
INTERFACE
NILAI
Tidak menggunakan HURUF BESAR pada
7
seluruh judul atau deskripsi.
Jarak antara konten harus memiliki jarak yang
7
cukup dan tidak terkesan saling berdempetan

108

3

4
5
6
NO
1
2

3
4
5

6

7

sehingga sulit untuk dibaca oleh pengunjung.
Ukuran, Jenis dan Warna Font jangan terlalu
7
banyak (maksimal 2 (dua) jenis font) dan harus
konsisten pembagiannya antara seperti
Kategori Artikel, Judul Artikel, Deskripsi, Isi
Artikel, Tanggal Artikel, dsb.
Tulisan harus jelas dan kontras dengan latar
7
belakang sehingga mudah dibaca.
Desain dan Navigasi harus konsisten di setiap
6
halaman website.
Gambar atau foto harus proporsional, tidak
1
ditarik (gepeng) ke samping atau ke atas.
TATA KELOLA
NILAI
Ada form kontak yang bisa digunakan untuk
6
menghubungi.
Ada autoresponse yang tampil di website dan
3
dikirim ke email pengunjung ketika pengunjung
menghubungi berupa ucapan terimakasih,
waktu response yang dibutuhkan untuk
menjawab pengunjung, dan tautan terkait yang
berhubungan dengan pertanyaan yang diajukan
oleh pengunjung.
Terdapat keterangan pada gambar yang berisi
2
informasi berita.
Terdapat keterangan tanggal pada semua
4
berita, artikel dan dokumen yang dipublikasi.
Ada Pembaharuan Berita dan Kegiatan disertai
7
tanggal pembaharuannya minimal 1 (satu)
bulan sekali.
Terdapat Infografis mengenai kinerja sesuai
1
Tupoksi Unit Kerja. Infografis harus menarik dan
mudah dipahami oleh pengunjung .
Konten unduh (download) seperti pdf, zip harus
5
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8

NO
1

2

3

NO
1

2

disertai judul, deskripsi/abstrak yang jelas dan
mudah dipahami pengunjung sebelum mereka
mengunduh.
Tersedia Konten Informasi Publik (Informasi
5
Wajib disediakan dan diumumkan secara
Berkala, Serta Merta, dan Setiap Saat) yang
mengacu kepada UU KIP no. 14 tahun 2008.
KEAMANAN WEB
NILAI
Halaman broken link dimodifikasi (cek dengan
7
mengetik http://depkes.go.id/error) agar
menampilkan pemberitahuan kepada
pengunjung kesalahan mereka sekaligus
disediakan tautan terkait yang akan membantu
pengunjung seperti F.A.Q atau Sitemap atau
Informasi lainnya yang sering dicari.
Tidak meletakkan tautan-tautan internal ke
7
halaman publik seperti webmail, e-office, login
internal, dll.
URL Admin CMS (Content Management System)
7
tidak mudah ditebak seperti menggunakan
folder admin, administrator.
SEARCH ENGINE OPTIMIZATION (SEO)
NILAI
Terdapat judul artikel, publikasi dan layanan
6
dengan kata kunci (keywod) populer sesuai
dengan Tupoksi Unit Kerja.
Struktur URL halaman website harus SEO
4
Friendly
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2.18. DIREKTORAT KESEHATAN
DAN OLAHRAGA

KERJA

SKOR PENILAIAN





Posisi
Rangking Arsitektur
Rangking Desain
Rangking Tata Kelola

: 16
: 11
: 11
: 21

PENJELASAN





Tampilan Website belum menyesuaikan dengan
media Smartphone dan Tablet. Perlu disesuaikan
karena orang sudah banyak mengakses web melalui
media tersebut.
Ada fitur Pencarian, tetapi tidak berfungsi.
Sediakan form kontak sehingga memudahkan
pengunjung bisa langsung mengirim pesan kepada
pengelola dengan disertai autoresponse untuk
memastikan bahwa pesan yang sudah dikirim telah
diterima oleh pengelola.
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Alamat web: www.kesjaor.kemkes.go.id

112

NO
1

2

3
4
5
6

7

8

9
NO
1
2

ARSITEKTUR WEB
NILAI
Otomatis desain website menyesuaikan dengan
1
perangkat yang digunakan (Mobile, Tablet,
Desktop PC).
Fitur pencarian tidak hanya diperuntukkan
2
untuk kategori tertentu saja, misalkan hanya
berita saja. Tetapi harus bisa menampilkan
dokumen lain seperti artikel, ebook, video,dll.
Tersedia fitur untuk media cetak (print) dan
7
tombol share ke sosial media.
Menyediakan Peta Situs (Sitemap) yang bisa
2
diakses dengan mudah oleh pengunjung.
Menyediakan F.A.Q yang bisa diakses dengan
3
mudah oleh pengunjung.
Tampilan halaman depan website di berbagai
7
browser sama baiknya (Internet Explorer,
Firefox, Chrome, Safari, Opera)
Informasi penting yang berhubungan dengan
7
Tupoksi diletakkan di halaman depan dan
mudah ditemukan maksimal dalam 2 (dua) kali
klik.
Terdapat Tagline (1 kalimat) yang jelas dan
6
informatif, sesuai Tupoksi di halaman depan
sehingga pengunjung dalam waktu singkat
mengetahui dan memahami website apa yang
mereka kunjungi.
Tidak ada RSS atau ada tetapi broken link (tidak
1
bertaut)
INTERFACE
NILAI
Tidak menggunakan HURUF BESAR pada
7
seluruh judul atau deskripsi.
Jarak antara konten harus memiliki jarak yang
7
cukup dan tidak terkesan saling berdempetan
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3

4
5
6
NO
1
2

3
4
5

6

7

sehingga sulit untuk dibaca oleh pengunjung.
Ukuran, Jenis dan Warna Font jangan terlalu
7
banyak (maksimal 2 (dua) jenis font) dan harus
konsisten pembagiannya antara seperti
Kategori Artikel, Judul Artikel, Deskripsi, Isi
Artikel, Tanggal Artikel, dsb.
Tulisan harus jelas dan kontras dengan latar
7
belakang sehingga mudah dibaca.
Desain dan Navigasi harus konsisten di setiap
7
halaman website.
Gambar atau foto harus proporsional, tidak
4
ditarik (gepeng) ke samping atau ke atas.
TATA KELOLA
NILAI
Ada form kontak yang bisa digunakan untuk
3
menghubungi.
Ada autoresponse yang tampil di website dan
1
dikirim ke email pengunjung ketika pengunjung
menghubungi berupa ucapan terimakasih,
waktu response yang dibutuhkan untuk
menjawab pengunjung, dan tautan terkait yang
berhubungan dengan pertanyaan yang diajukan
oleh pengunjung.
Terdapat keterangan pada gambar yang berisi
2
informasi berita.
Terdapat keterangan tanggal pada semua
4
berita, artikel dan dokumen yang dipublikasi.
Ada Pembaharuan Berita dan Kegiatan disertai
3
tanggal pembaharuannya minimal 1 (satu)
bulan sekali.
Terdapat Infografis mengenai kinerja sesuai
6
Tupoksi Unit Kerja. Infografis harus menarik dan
mudah dipahami oleh pengunjung .
Konten unduh (download) seperti pdf, zip harus
5
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8

NO
1

2

3

NO
1

2

disertai judul, deskripsi/abstrak yang jelas dan
mudah dipahami pengunjung sebelum mereka
mengunduh.
Tersedia Konten Informasi Publik (Informasi
1
Wajib disediakan dan diumumkan secara
Berkala, Serta Merta, dan Setiap Saat) yang
mengacu kepada UU KIP no. 14 tahun 2008.
KEAMANAN WEB
NILAI
Halaman broken link dimodifikasi (cek dengan
4
mengetik http://depkes.go.id/error) agar
menampilkan pemberitahuan kepada
pengunjung kesalahan mereka sekaligus
disediakan tautan terkait yang akan membantu
pengunjung seperti F.A.Q atau Sitemap atau
Informasi lainnya yang sering dicari.
Tidak meletakkan tautan-tautan internal ke
7
halaman publik seperti webmail, e-office, login
internal, dll.
URL Admin CMS (Content Management System)
7
tidak mudah ditebak seperti menggunakan
folder admin, administrator.
SEARCH ENGINE OPTIMIZATION (SEO)
NILAI
Terdapat judul artikel, publikasi dan layanan
7
dengan kata kunci (keywod) populer sesuai
dengan Tupoksi Unit Kerja.
Struktur URL halaman website harus SEO
4
Friendly
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2.19. DIREKTORAT BINA GIZI
SKOR PENILAIAN





Posisi
Rangking Arsitektur
Rangking Desain
Rangking Tata Kelola

: 5
: 5
: 15
: 15

PENJELASAN






Tampilan Website belum menyesuaikan dengan
media Smartphone dan Tablet. Perlu disesuaikan
karena orang sudah banyak mengakses web melalui
media tersebut.
Sediakan atau lengkapi fitur F.A.Q untuk
memudahkan pengunjung dalam mengetahui dan
mencari informasi-informasi yang paling banyak
dicari atau ditanyakan.
Sediakan konten Infografis untuk menunjukkan
laporan kinerja, transpransi, promosi atau edukasi
sehingga cepat dan mudah dipahami oleh
pengunjung website.
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Alamat web: www.gizi.kemkes.go.id

117

NO
1

2

3
4
5
6

7

8

9
NO
1
2

ARSITEKTUR WEB
NILAI
Otomatis desain website menyesuaikan dengan
1
perangkat yang digunakan (Mobile, Tablet,
Desktop PC).
Fitur pencarian tidak hanya diperuntukkan
6
untuk kategori tertentu saja, misalkan hanya
berita saja. Tetapi harus bisa menampilkan
dokumen lain seperti artikel, ebook, video,dll.
Tersedia fitur untuk media cetak (print) dan
7
tombol share ke sosial media.
Menyediakan Peta Situs (Sitemap) yang bisa
4
diakses dengan mudah oleh pengunjung.
Menyediakan F.A.Q yang bisa diakses dengan
2
mudah oleh pengunjung.
Tampilan halaman depan website di berbagai
7
browser sama baiknya (Internet Explorer,
Firefox, Chrome, Safari, Opera)
Informasi penting yang berhubungan dengan
7
Tupoksi diletakkan di halaman depan dan
mudah ditemukan maksimal dalam 2 (dua) kali
klik.
Terdapat Tagline (1 kalimat) yang jelas dan
7
informatif, sesuai Tupoksi di halaman depan
sehingga pengunjung dalam waktu singkat
mengetahui dan memahami website apa yang
mereka kunjungi.
Tidak ada RSS atau ada tetapi broken link (tidak
7
bertaut)
INTERFACE
NILAI
Tidak menggunakan HURUF BESAR pada
7
seluruh judul atau deskripsi.
Jarak antara konten harus memiliki jarak yang
4
cukup dan tidak terkesan saling berdempetan
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3

4
5
6
NO
1
2

3
4
5

6

7

sehingga sulit untuk dibaca oleh pengunjung.
Ukuran, Jenis dan Warna Font jangan terlalu
7
banyak (maksimal 2 (dua) jenis font) dan harus
konsisten pembagiannya antara seperti
Kategori Artikel, Judul Artikel, Deskripsi, Isi
Artikel, Tanggal Artikel, dsb.
Tulisan harus jelas dan kontras dengan latar
7
belakang sehingga mudah dibaca.
Desain dan Navigasi harus konsisten di setiap
5
halaman website.
Gambar atau foto harus proporsional, tidak
7
ditarik (gepeng) ke samping atau ke atas.
TATA KELOLA
NILAI
Ada form kontak yang bisa digunakan untuk
6
menghubungi.
Ada autoresponse yang tampil di website dan
2
dikirim ke email pengunjung ketika pengunjung
menghubungi berupa ucapan terimakasih,
waktu response yang dibutuhkan untuk
menjawab pengunjung, dan tautan terkait yang
berhubungan dengan pertanyaan yang diajukan
oleh pengunjung.
Terdapat keterangan pada gambar yang berisi
4
informasi berita.
Terdapat keterangan tanggal pada semua
7
berita, artikel dan dokumen yang dipublikasi.
Ada Pembaharuan Berita dan Kegiatan disertai
4
tanggal pembaharuannya minimal 1 (satu)
bulan sekali.
Terdapat Infografis mengenai kinerja sesuai
1
Tupoksi Unit Kerja. Infografis harus menarik dan
mudah dipahami oleh pengunjung .
Konten unduh (download) seperti pdf, zip harus
5
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8

NO
1

2

3

NO
1

2

disertai judul, deskripsi/abstrak yang jelas dan
mudah dipahami pengunjung sebelum mereka
mengunduh.
Tersedia Konten Informasi Publik (Informasi
1
Wajib disediakan dan diumumkan secara
Berkala, Serta Merta, dan Setiap Saat) yang
mengacu kepada UU KIP no. 14 tahun 2008.
KEAMANAN WEB
NILAI
Halaman broken link dimodifikasi (cek dengan
5
mengetik http://depkes.go.id/error) agar
menampilkan pemberitahuan kepada
pengunjung kesalahan mereka sekaligus
disediakan tautan terkait yang akan membantu
pengunjung seperti F.A.Q atau Sitemap atau
Informasi lainnya yang sering dicari.
Tidak meletakkan tautan-tautan internal ke
7
halaman publik seperti webmail, e-office, login
internal, dll.
URL Admin CMS (Content Management System)
1
tidak mudah ditebak seperti menggunakan
folder admin, administrator.
SEARCH ENGINE OPTIMIZATION (SEO)
NILAI
Terdapat judul artikel, publikasi dan layanan
7
dengan kata kunci (keywod) populer sesuai
dengan Tupoksi Unit Kerja.
Struktur URL halaman website harus SEO
7
Friendly
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2.20. DIREKTORAT KESEHATAN
KELUARGA
SKOR PENILAIAN





Posisi
Rangking Arsitektur
Rangking Desain
Rangking Tata Kelola

: 21
: 24
: 22
: 16

PENJELASAN







Tampilan Website masih belum sempurna
menyesuaikan dengan media Smartphone dan
Tablet.
Sediakan peta situs dan f.a.q untuk memudahkan
pengunjung dalam mencari informasi.
Sediakan autoresponse untuk memastikan bahwa
pesan yang sudah dikirim telah diterima oleh
pengelola.
Sediakan konten Infografis untuk menunjukkan
laporan kinerja, transpransi, promosi atau edukasi
sehingga cepat dan mudah dipahami oleh
pengunjung website.
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Alamat web: www.kesga.kemkes.go.id

122

NO
1

2

3
4
5
6

7

8

9
NO
1
2

ARSITEKTUR WEB
NILAI
Otomatis desain website menyesuaikan dengan
1
perangkat yang digunakan (Mobile, Tablet,
Desktop PC).
Fitur pencarian tidak hanya diperuntukkan
1
untuk kategori tertentu saja, misalkan hanya
berita saja. Tetapi harus bisa menampilkan
dokumen lain seperti artikel, ebook, video,dll.
Tersedia fitur untuk media cetak (print) dan
1
tombol share ke sosial media.
Menyediakan Peta Situs (Sitemap) yang bisa
1
diakses dengan mudah oleh pengunjung.
Menyediakan F.A.Q yang bisa diakses dengan
1
mudah oleh pengunjung.
Tampilan halaman depan website di berbagai
7
browser sama baiknya (Internet Explorer,
Firefox, Chrome, Safari, Opera)
Informasi penting yang berhubungan dengan
6
Tupoksi diletakkan di halaman depan dan
mudah ditemukan maksimal dalam 2 (dua) kali
klik.
Terdapat Tagline (1 kalimat) yang jelas dan
7
informatif, sesuai Tupoksi di halaman depan
sehingga pengunjung dalam waktu singkat
mengetahui dan memahami website apa yang
mereka kunjungi.
Tidak ada RSS atau ada tetapi broken link (tidak
1
bertaut)
INTERFACE
NILAI
Tidak menggunakan HURUF BESAR pada
7
seluruh judul atau deskripsi.
Jarak antara konten harus memiliki jarak yang
4
cukup dan tidak terkesan saling berdempetan
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3

4
5
6
NO
1
2

3
4
5

6

7

sehingga sulit untuk dibaca oleh pengunjung.
Ukuran, Jenis dan Warna Font jangan terlalu
7
banyak (maksimal 2 (dua) jenis font) dan harus
konsisten pembagiannya antara seperti
Kategori Artikel, Judul Artikel, Deskripsi, Isi
Artikel, Tanggal Artikel, dsb.
Tulisan harus jelas dan kontras dengan latar
7
belakang sehingga mudah dibaca.
Desain dan Navigasi harus konsisten di setiap
5
halaman website.
Gambar atau foto harus proporsional, tidak
1
ditarik (gepeng) ke samping atau ke atas.
TATA KELOLA
NILAI
Ada form kontak yang bisa digunakan untuk
2
menghubungi.
Ada autoresponse yang tampil di website dan
1
dikirim ke email pengunjung ketika pengunjung
menghubungi berupa ucapan terimakasih,
waktu response yang dibutuhkan untuk
menjawab pengunjung, dan tautan terkait yang
berhubungan dengan pertanyaan yang diajukan
oleh pengunjung.
Terdapat keterangan pada gambar yang berisi
2
informasi berita.
Terdapat keterangan tanggal pada semua
7
berita, artikel dan dokumen yang dipublikasi.
Ada Pembaharuan Berita dan Kegiatan disertai
7
tanggal pembaharuannya minimal 1 (satu)
bulan sekali.
Terdapat Infografis mengenai kinerja sesuai
1
Tupoksi Unit Kerja. Infografis harus menarik dan
mudah dipahami oleh pengunjung .
Konten unduh (download) seperti pdf, zip harus
5
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8

NO
1

2

3

NO
1

2

disertai judul, deskripsi/abstrak yang jelas dan
mudah dipahami pengunjung sebelum mereka
mengunduh.
Tersedia Konten Informasi Publik (Informasi
5
Wajib disediakan dan diumumkan secara
Berkala, Serta Merta, dan Setiap Saat) yang
mengacu kepada UU KIP no. 14 tahun 2008.
KEAMANAN WEB
NILAI
Halaman broken link dimodifikasi (cek dengan
2
mengetik http://depkes.go.id/error) agar
menampilkan pemberitahuan kepada
pengunjung kesalahan mereka sekaligus
disediakan tautan terkait yang akan membantu
pengunjung seperti F.A.Q atau Sitemap atau
Informasi lainnya yang sering dicari.
Tidak meletakkan tautan-tautan internal ke
7
halaman publik seperti webmail, e-office, login
internal, dll.
URL Admin CMS (Content Management System)
7
tidak mudah ditebak seperti menggunakan
folder admin, administrator.
SEARCH ENGINE OPTIMIZATION (SEO)
NILAI
Terdapat judul artikel, publikasi dan layanan
7
dengan kata kunci (keywod) populer sesuai
dengan Tupoksi Unit Kerja.
Struktur URL halaman website harus SEO
1
Friendly
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2.21. DIREKTORAT PROMOSI KESEHATAN
SKOR PENILAIAN





Posisi
Rangking Arsitektur
Rangking Desain
Rangking Tata Kelola

: 8
: 8
: 19
: 12

PENJELASAN






Sediakan atau lengkapi fitur Peta Situs untuk
memudahkan pengunjung dalam mencari
informasi dan memahami seluruh konten di
website.
Sediakan atau lengkapi fitur F.A.Q untuk
memudahkan pengunjung dalam mengetahui
dan mencari informasi-informasi yang paling
banyak dicari atau ditanyakan.
Alamat untuk login ke Admin atau CMS (Content
Management
System),
khususnya
yang
menggunakan open source seperti Wordpress
sebaiknya diganti, jangan menggunakan wpadmin.
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Alamat web: www.promkes.kemkes.go.id
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NO
1

2

3
4
5
6

7

8

9
NO
1
2

ARSITEKTUR WEB
NILAI
Otomatis desain website menyesuaikan dengan
7
perangkat yang digunakan (Mobile, Tablet,
Desktop PC).
Fitur pencarian tidak hanya diperuntukkan
7
untuk kategori tertentu saja, misalkan hanya
berita saja. Tetapi harus bisa menampilkan
dokumen lain seperti artikel, ebook, video,dll.
Tersedia fitur untuk media cetak (print) dan
5
tombol share ke sosial media.
Menyediakan Peta Situs (Sitemap) yang bisa
1
diakses dengan mudah oleh pengunjung.
Menyediakan F.A.Q yang bisa diakses dengan
1
mudah oleh pengunjung.
Tampilan halaman depan website di berbagai
7
browser sama baiknya (Internet Explorer,
Firefox, Chrome, Safari, Opera)
Informasi penting yang berhubungan dengan
6
Tupoksi diletakkan di halaman depan dan
mudah ditemukan maksimal dalam 2 (dua) kali
klik.
Terdapat Tagline (1 kalimat) yang jelas dan
6
informatif, sesuai Tupoksi di halaman depan
sehingga pengunjung dalam waktu singkat
mengetahui dan memahami website apa yang
mereka kunjungi.
Tidak ada RSS atau ada tetapi broken link (tidak
1
bertaut)
INTERFACE
NILAI
Tidak menggunakan HURUF BESAR pada
5
seluruh judul atau deskripsi.
Jarak antara konten harus memiliki jarak yang
5
cukup dan tidak terkesan saling berdempetan
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3

4
5
6
NO
1
2

3
4
5

6

7

sehingga sulit untuk dibaca oleh pengunjung.
Ukuran, Jenis dan Warna Font jangan terlalu
7
banyak (maksimal 2 (dua) jenis font) dan harus
konsisten pembagiannya antara seperti
Kategori Artikel, Judul Artikel, Deskripsi, Isi
Artikel, Tanggal Artikel, dsb.
Tulisan harus jelas dan kontras dengan latar
7
belakang sehingga mudah dibaca.
Desain dan Navigasi harus konsisten di setiap
7
halaman website.
Gambar atau foto harus proporsional, tidak
4
ditarik (gepeng) ke samping atau ke atas.
TATA KELOLA
NILAI
Ada form kontak yang bisa digunakan untuk
6
menghubungi.
Ada autoresponse yang tampil di website dan
3
dikirim ke email pengunjung ketika pengunjung
menghubungi berupa ucapan terimakasih,
waktu response yang dibutuhkan untuk
menjawab pengunjung, dan tautan terkait yang
berhubungan dengan pertanyaan yang diajukan
oleh pengunjung.
Terdapat keterangan pada gambar yang berisi
5
informasi berita.
Terdapat keterangan tanggal pada semua
3
berita, artikel dan dokumen yang dipublikasi.
Ada Pembaharuan Berita dan Kegiatan disertai
7
tanggal pembaharuannya minimal 1 (satu)
bulan sekali.
Terdapat Infografis mengenai kinerja sesuai
6
Tupoksi Unit Kerja. Infografis harus menarik dan
mudah dipahami oleh pengunjung .
Konten unduh (download) seperti pdf, zip harus
1
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8

NO
1

2

3

NO
1

2

disertai judul, deskripsi/abstrak yang jelas dan
mudah dipahami pengunjung sebelum mereka
mengunduh.
Tersedia Konten Informasi Publik (Informasi
1
Wajib disediakan dan diumumkan secara
Berkala, Serta Merta, dan Setiap Saat) yang
mengacu kepada UU KIP no. 14 tahun 2008.
KEAMANAN WEB
NILAI
Halaman broken link dimodifikasi (cek dengan
7
mengetik http://depkes.go.id/error) agar
menampilkan pemberitahuan kepada
pengunjung kesalahan mereka sekaligus
disediakan tautan terkait yang akan membantu
pengunjung seperti F.A.Q atau Sitemap atau
Informasi lainnya yang sering dicari.
Tidak meletakkan tautan-tautan internal ke
7
halaman publik seperti webmail, e-office, login
internal, dll.
URL Admin CMS (Content Management System)
1
tidak mudah ditebak seperti menggunakan
folder admin, administrator.
SEARCH ENGINE OPTIMIZATION (SEO)
NILAI
Terdapat judul artikel, publikasi dan layanan
7
dengan kata kunci (keywod) populer sesuai
dengan Tupoksi Unit Kerja.
Struktur URL halaman website harus SEO
7
Friendly
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2.22. PUSLITBANG BIOMEDIS dan
TEKNOLOGI DASAR KESEHATAN
SKOR PENILAIAN





Posisi
Rangking Arsitektur
Rangking Desain
Rangking Tata Kelola

: 11
: 15
: 5
: 11

PENJELASAN






Sediakan atau lengkapi fitur F.A.Q untuk
memudahkan pengunjung dalam mengetahui dan
mencari informasi-informasi yang paling banyak
dicari atau ditanyakan.
Fitur pencarian perlu disempurnakan lagi sehingga
dapat menampilkan hasil pencarian berupa
dokumen-dokumen laporan dan ebook dalam
format ZIP/PDF serta Video.
Sediakan konten Infografis untuk menunjukkan
laporan kinerja, transpransi, promosi atau edukasi
sehingga cepat dan mudah dipahami oleh
pengunjung website.
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Alamat web: www.pusat1.litbang.depkes.go.id

132

NO
1

2

3
4
5
6

7

8

9
NO
1
2

ARSITEKTUR WEB
NILAI
Otomatis desain website menyesuaikan dengan
6
perangkat yang digunakan (Mobile, Tablet,
Desktop PC).
Fitur pencarian tidak hanya diperuntukkan
1
untuk kategori tertentu saja, misalkan hanya
berita saja. Tetapi harus bisa menampilkan
dokumen lain seperti artikel, ebook, video,dll.
Tersedia fitur untuk media cetak (print) dan
5
tombol share ke sosial media.
Menyediakan Peta Situs (Sitemap) yang bisa
1
diakses dengan mudah oleh pengunjung.
Menyediakan F.A.Q yang bisa diakses dengan
1
mudah oleh pengunjung.
Tampilan halaman depan website di berbagai
5
browser sama baiknya (Internet Explorer,
Firefox, Chrome, Safari, Opera)
Informasi penting yang berhubungan dengan
7
Tupoksi diletakkan di halaman depan dan
mudah ditemukan maksimal dalam 2 (dua) kali
klik.
Terdapat Tagline (1 kalimat) yang jelas dan
6
informatif, sesuai Tupoksi di halaman depan
sehingga pengunjung dalam waktu singkat
mengetahui dan memahami website apa yang
mereka kunjungi.
Tidak ada RSS atau ada tetapi broken link (tidak
1
bertaut)
INTERFACE
NILAI
Tidak menggunakan HURUF BESAR pada
7
seluruh judul atau deskripsi.
Jarak antara konten harus memiliki jarak yang
7
cukup dan tidak terkesan saling berdempetan
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3

4
5
6
NO
1
2

3
4
5

6

7

sehingga sulit untuk dibaca oleh pengunjung.
Ukuran, Jenis dan Warna Font jangan terlalu
6
banyak (maksimal 2 (dua) jenis font) dan harus
konsisten pembagiannya antara seperti
Kategori Artikel, Judul Artikel, Deskripsi, Isi
Artikel, Tanggal Artikel, dsb.
Tulisan harus jelas dan kontras dengan latar
7
belakang sehingga mudah dibaca.
Desain dan Navigasi harus konsisten di setiap
7
halaman website.
Gambar atau foto harus proporsional, tidak
7
ditarik (gepeng) ke samping atau ke atas.
TATA KELOLA
NILAI
Ada form kontak yang bisa digunakan untuk
2
menghubungi.
Ada autoresponse yang tampil di website dan
2
dikirim ke email pengunjung ketika pengunjung
menghubungi berupa ucapan terimakasih,
waktu response yang dibutuhkan untuk
menjawab pengunjung, dan tautan terkait yang
berhubungan dengan pertanyaan yang diajukan
oleh pengunjung.
Terdapat keterangan pada gambar yang berisi
7
informasi berita.
Terdapat keterangan tanggal pada semua
6
berita, artikel dan dokumen yang dipublikasi.
Ada Pembaharuan Berita dan Kegiatan disertai
7
tanggal pembaharuannya minimal 1 (satu)
bulan sekali.
Terdapat Infografis mengenai kinerja sesuai
1
Tupoksi Unit Kerja. Infografis harus menarik dan
mudah dipahami oleh pengunjung .
Konten unduh (download) seperti pdf, zip harus
7
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8

NO
1

2

3

NO
1

2

disertai judul, deskripsi/abstrak yang jelas dan
mudah dipahami pengunjung sebelum mereka
mengunduh.
Tersedia Konten Informasi Publik (Informasi
1
Wajib disediakan dan diumumkan secara
Berkala, Serta Merta, dan Setiap Saat) yang
mengacu kepada UU KIP no. 14 tahun 2008.
KEAMANAN WEB
NILAI
Halaman broken link dimodifikasi (cek dengan
1
mengetik http://depkes.go.id/error) agar
menampilkan pemberitahuan kepada
pengunjung kesalahan mereka sekaligus
disediakan tautan terkait yang akan membantu
pengunjung seperti F.A.Q atau Sitemap atau
Informasi lainnya yang sering dicari.
Tidak meletakkan tautan-tautan internal ke
7
halaman publik seperti webmail, e-office, login
internal, dll.
URL Admin CMS (Content Management System)
7
tidak mudah ditebak seperti menggunakan
folder admin, administrator.
SEARCH ENGINE OPTIMIZATION (SEO)
NILAI
Terdapat judul artikel, publikasi dan layanan
7
dengan kata kunci (keywod) populer sesuai
dengan Tupoksi Unit Kerja.
Struktur URL halaman website harus SEO
3
Friendly
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2.23. PUSLITBANG SUMBER DAYA DAN
PELAYANAN KESEHATAN
SKOR PENILAIAN





Posisi
Rangking Arsitektur
Rangking Desain
Rangking Tata Kelola

: 19
: 18
: 20
: 18

PENJELASAN






Sediakan atau lengkapi fitur F.A.Q untuk
memudahkan pengunjung dalam mengetahui dan
mencari informasi-informasi yang paling banyak
dicari atau ditanyakan.
Konten unduh (download) seperti pdf, zip harus
disertai judul, deskripsi/abstrak yang jelas dan
mudah dipahami pengunjung sebelum mereka. Ini
juga akan membantu fitur pencarian internal dan
mesin pencari untuk dapat ditemukan pengunjung
dengan cepat dan mudah.
Alamat untuk login ke Admin atau CMS (Content
Management
System),
khususnya
yang
menggunakan open source seperti Joomla sebaiknya
diganti, jangan menggunakan administrator.
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Alamat web: www.pusat2.litbang.depkes.go.id

137

NO
1

2

3
4
5
6

7

8

9
NO
1
2

ARSITEKTUR WEB
NILAI
Otomatis desain website menyesuaikan dengan
5
perangkat yang digunakan (Mobile, Tablet,
Desktop PC).
Fitur pencarian tidak hanya diperuntukkan
5
untuk kategori tertentu saja, misalkan hanya
berita saja. Tetapi harus bisa menampilkan
dokumen lain seperti artikel, ebook, video,dll.
Tersedia fitur untuk media cetak (print) dan
1
tombol share ke sosial media.
Menyediakan Peta Situs (Sitemap) yang bisa
1
diakses dengan mudah oleh pengunjung.
Menyediakan F.A.Q yang bisa diakses dengan
1
mudah oleh pengunjung.
Tampilan halaman depan website di berbagai
7
browser sama baiknya (Internet Explorer,
Firefox, Chrome, Safari, Opera)
Informasi penting yang berhubungan dengan
5
Tupoksi diletakkan di halaman depan dan
mudah ditemukan maksimal dalam 2 (dua) kali
klik.
Terdapat Tagline (1 kalimat) yang jelas dan
6
informatif, sesuai Tupoksi di halaman depan
sehingga pengunjung dalam waktu singkat
mengetahui dan memahami website apa yang
mereka kunjungi.
Tidak ada RSS atau ada tetapi broken link (tidak
1
bertaut)
INTERFACE
NILAI
Tidak menggunakan HURUF BESAR pada
6
seluruh judul atau deskripsi.
Jarak antara konten harus memiliki jarak yang
4
cukup dan tidak terkesan saling berdempetan
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3

4
5
6
NO
1
2

3
4
5

6

7

sehingga sulit untuk dibaca oleh pengunjung.
Ukuran, Jenis dan Warna Font jangan terlalu
6
banyak (maksimal 2 (dua) jenis font) dan harus
konsisten pembagiannya antara seperti
Kategori Artikel, Judul Artikel, Deskripsi, Isi
Artikel, Tanggal Artikel, dsb.
Tulisan harus jelas dan kontras dengan latar
7
belakang sehingga mudah dibaca.
Desain dan Navigasi harus konsisten di setiap
6
halaman website.
Gambar atau foto harus proporsional, tidak
6
ditarik (gepeng) ke samping atau ke atas.
TATA KELOLA
NILAI
Ada form kontak yang bisa digunakan untuk
3
menghubungi.
Ada autoresponse yang tampil di website dan
1
dikirim ke email pengunjung ketika pengunjung
menghubungi berupa ucapan terimakasih,
waktu response yang dibutuhkan untuk
menjawab pengunjung, dan tautan terkait yang
berhubungan dengan pertanyaan yang diajukan
oleh pengunjung.
Terdapat keterangan pada gambar yang berisi
2
informasi berita.
Terdapat keterangan tanggal pada semua
5
berita, artikel dan dokumen yang dipublikasi.
Ada Pembaharuan Berita dan Kegiatan disertai
5
tanggal pembaharuannya minimal 1 (satu)
bulan sekali.
Terdapat Infografis mengenai kinerja sesuai
5
Tupoksi Unit Kerja. Infografis harus menarik dan
mudah dipahami oleh pengunjung .
Konten unduh (download) seperti pdf, zip harus
1

139

8

NO
1

2

3

NO
1

2

disertai judul, deskripsi/abstrak yang jelas dan
mudah dipahami pengunjung sebelum mereka
mengunduh.
Tersedia Konten Informasi Publik (Informasi
6
Wajib disediakan dan diumumkan secara
Berkala, Serta Merta, dan Setiap Saat) yang
mengacu kepada UU KIP no. 14 tahun 2008.
KEAMANAN WEB
NILAI
Halaman broken link dimodifikasi (cek dengan
6
mengetik http://depkes.go.id/error) agar
menampilkan pemberitahuan kepada
pengunjung kesalahan mereka sekaligus
disediakan tautan terkait yang akan membantu
pengunjung seperti F.A.Q atau Sitemap atau
Informasi lainnya yang sering dicari.
Tidak meletakkan tautan-tautan internal ke
7
halaman publik seperti webmail, e-office, login
internal, dll.
URL Admin CMS (Content Management System)
1
tidak mudah ditebak seperti menggunakan
folder admin, administrator.
SEARCH ENGINE OPTIMIZATION (SEO)
NILAI
Terdapat judul artikel, publikasi dan layanan
7
dengan kata kunci (keywod) populer sesuai
dengan Tupoksi Unit Kerja.
Struktur URL halaman website harus SEO
6
Friendly
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2.24. PUSLITBANG UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
SKOR PENILAIAN





Posisi
Rangking Arsitektur
Rangking Desain
Rangking Tata Kelola

: 7
: 13
: 21
: 5

PENJELASAN






Tampilan Website belum menyesuaikan dengan
media Smartphone dan Tablet. Perlu disesuaikan
karena orang sudah banyak mengakses web melalui
media tersebut.
Terdapat Tagline (1 kalimat) yang jelas dan
informatif, minimal nama unit (tidak disingkat) agar
pengunjung dalam waktu singkat mengetahui dan
memahami website apa yang mereka kunjungi.
Konten unduh (download) seperti pdf, zip harus
disertai judul, deskripsi/abstrak yang jelas dan
mudah dipahami pengunjung sebelum mereka. Ini
juga akan membantu fitur pencarian internal dan
mesin pencari untuk dapat ditemukan pengunjung
dengan cepat dan mudah.
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NO
1

2

3
4
5
6

7

8

9
NO
1
2

ARSITEKTUR WEB
NILAI
Otomatis desain website menyesuaikan dengan
1
perangkat yang digunakan (Mobile, Tablet,
Desktop PC).
Fitur pencarian tidak hanya diperuntukkan
5
untuk kategori tertentu saja, misalkan hanya
berita saja. Tetapi harus bisa menampilkan
dokumen lain seperti artikel, ebook, video,dll.
Tersedia fitur untuk media cetak (print) dan
3
tombol share ke sosial media.
Menyediakan Peta Situs (Sitemap) yang bisa
4
diakses dengan mudah oleh pengunjung.
Menyediakan F.A.Q yang bisa diakses dengan
3
mudah oleh pengunjung.
Tampilan halaman depan website di berbagai
7
browser sama baiknya (Internet Explorer,
Firefox, Chrome, Safari, Opera)
Informasi penting yang berhubungan dengan
3
Tupoksi diletakkan di halaman depan dan
mudah ditemukan maksimal dalam 2 (dua) kali
klik.
Terdapat Tagline (1 kalimat) yang jelas dan
1
informatif, sesuai Tupoksi di halaman depan
sehingga pengunjung dalam waktu singkat
mengetahui dan memahami website apa yang
mereka kunjungi.
Tidak ada RSS atau ada tetapi broken link (tidak
7
bertaut)
INTERFACE
NILAI
Tidak menggunakan HURUF BESAR pada
4
seluruh judul atau deskripsi.
Jarak antara konten harus memiliki jarak yang
5
cukup dan tidak terkesan saling berdempetan
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3

4
5
6
NO
1
2

3
4
5

6

7

sehingga sulit untuk dibaca oleh pengunjung.
Ukuran, Jenis dan Warna Font jangan terlalu
5
banyak (maksimal 2 (dua) jenis font) dan harus
konsisten pembagiannya antara seperti
Kategori Artikel, Judul Artikel, Deskripsi, Isi
Artikel, Tanggal Artikel, dsb.
Tulisan harus jelas dan kontras dengan latar
7
belakang sehingga mudah dibaca.
Desain dan Navigasi harus konsisten di setiap
7
halaman website.
Gambar atau foto harus proporsional, tidak
5
ditarik (gepeng) ke samping atau ke atas.
TATA KELOLA
NILAI
Ada form kontak yang bisa digunakan untuk
7
menghubungi.
Ada autoresponse yang tampil di website dan
5
dikirim ke email pengunjung ketika pengunjung
menghubungi berupa ucapan terimakasih,
waktu response yang dibutuhkan untuk
menjawab pengunjung, dan tautan terkait yang
berhubungan dengan pertanyaan yang diajukan
oleh pengunjung.
Terdapat keterangan pada gambar yang berisi
5
informasi berita.
Terdapat keterangan tanggal pada semua
6
berita, artikel dan dokumen yang dipublikasi.
Ada Pembaharuan Berita dan Kegiatan disertai
5
tanggal pembaharuannya minimal 1 (satu)
bulan sekali.
Terdapat Infografis mengenai kinerja sesuai
5
Tupoksi Unit Kerja. Infografis harus menarik dan
mudah dipahami oleh pengunjung .
Konten unduh (download) seperti pdf, zip harus
1

144

8

NO
1

2

3

NO
1

2

disertai judul, deskripsi/abstrak yang jelas dan
mudah dipahami pengunjung sebelum mereka
mengunduh.
Tersedia Konten Informasi Publik (Informasi
4
Wajib disediakan dan diumumkan secara
Berkala, Serta Merta, dan Setiap Saat) yang
mengacu kepada UU KIP no. 14 tahun 2008.
KEAMANAN WEB
NILAI
Halaman broken link dimodifikasi (cek dengan
5
mengetik http://depkes.go.id/error) agar
menampilkan pemberitahuan kepada
pengunjung kesalahan mereka sekaligus
disediakan tautan terkait yang akan membantu
pengunjung seperti F.A.Q atau Sitemap atau
Informasi lainnya yang sering dicari.
Tidak meletakkan tautan-tautan internal ke
7
halaman publik seperti webmail, e-office, login
internal, dll.
URL Admin CMS (Content Management System)
7
tidak mudah ditebak seperti menggunakan
folder admin, administrator.
SEARCH ENGINE OPTIMIZATION (SEO)
NILAI
Terdapat judul artikel, publikasi dan layanan
7
dengan kata kunci (keywod) populer sesuai
dengan Tupoksi Unit Kerja.
Struktur URL halaman website harus SEO
6
Friendly
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2.25. PUSLAT SDM KESEHATAN
SKOR PENILAIAN





Posisi
Rangking Arsitektur
Rangking Desain
Rangking Tata Kelola

: 23
: 14
: 16
: 24

PENJELASAN




Sediakan form kontak sehingga memudahkan
pengunjung bisa langsung mengirim pesan kepada
pengelola dengan disertai autoresponse untuk
memastikan bahwa pesan yang sudah dikirim telah
diterima oleh pengelola.
Pembaharuan berita dan kegiatan disertai tanggal
sebaiknya dilakukan minimal 1 (satu) bulan sekali.
Karena konten adalah jantung dalam suatu website
sehingga perlu selalu diperbaharui.
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Alamat web: www.pusdiklat-aparatur.kemkes.go.id
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NO
1

2

3
4
5
6

7

8

9
NO
1
2

ARSITEKTUR WEB
NILAI
Otomatis desain website menyesuaikan dengan
6
perangkat yang digunakan (Mobile, Tablet,
Desktop PC).
Fitur pencarian tidak hanya diperuntukkan
5
untuk kategori tertentu saja, misalkan hanya
berita saja. Tetapi harus bisa menampilkan
dokumen lain seperti artikel, ebook, video,dll.
Tersedia fitur untuk media cetak (print) dan
6
tombol share ke sosial media.
Menyediakan Peta Situs (Sitemap) yang bisa
1
diakses dengan mudah oleh pengunjung.
Menyediakan F.A.Q yang bisa diakses dengan
1
mudah oleh pengunjung.
Tampilan halaman depan website di berbagai
7
browser sama baiknya (Internet Explorer,
Firefox, Chrome, Safari, Opera)
Informasi penting yang berhubungan dengan
1
Tupoksi diletakkan di halaman depan dan
mudah ditemukan maksimal dalam 2 (dua) kali
klik.
Terdapat Tagline (1 kalimat) yang jelas dan
6
informatif, sesuai Tupoksi di halaman depan
sehingga pengunjung dalam waktu singkat
mengetahui dan memahami website apa yang
mereka kunjungi.
Tidak ada RSS atau ada tetapi broken link (tidak
1
bertaut)
INTERFACE
NILAI
Tidak menggunakan HURUF BESAR pada
5
seluruh judul atau deskripsi.
Jarak antara konten harus memiliki jarak yang
5
cukup dan tidak terkesan saling berdempetan
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3

4
5
6
NO
1
2

3
4
5

6

7

sehingga sulit untuk dibaca oleh pengunjung.
Ukuran, Jenis dan Warna Font jangan terlalu
6
banyak (maksimal 2 (dua) jenis font) dan harus
konsisten pembagiannya antara seperti
Kategori Artikel, Judul Artikel, Deskripsi, Isi
Artikel, Tanggal Artikel, dsb.
Tulisan harus jelas dan kontras dengan latar
7
belakang sehingga mudah dibaca.
Desain dan Navigasi harus konsisten di setiap
7
halaman website.
Gambar atau foto harus proporsional, tidak
6
ditarik (gepeng) ke samping atau ke atas.
TATA KELOLA
NILAI
Ada form kontak yang bisa digunakan untuk
1
menghubungi.
Ada autoresponse yang tampil di website dan
1
dikirim ke email pengunjung ketika pengunjung
menghubungi berupa ucapan terimakasih,
waktu response yang dibutuhkan untuk
menjawab pengunjung, dan tautan terkait yang
berhubungan dengan pertanyaan yang diajukan
oleh pengunjung.
Terdapat keterangan pada gambar yang berisi
2
informasi berita.
Terdapat keterangan tanggal pada semua
7
berita, artikel dan dokumen yang dipublikasi.
Ada Pembaharuan Berita dan Kegiatan disertai
1
tanggal pembaharuannya minimal 1 (satu)
bulan sekali.
Terdapat Infografis mengenai kinerja sesuai
1
Tupoksi Unit Kerja. Infografis harus menarik dan
mudah dipahami oleh pengunjung .
Konten unduh (download) seperti pdf, zip harus
7
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8

NO
1

2

3

NO
1

2

disertai judul, deskripsi/abstrak yang jelas dan
mudah dipahami pengunjung sebelum mereka
mengunduh.
Tersedia Konten Informasi Publik (Informasi
1
Wajib disediakan dan diumumkan secara
Berkala, Serta Merta, dan Setiap Saat) yang
mengacu kepada UU KIP no. 14 tahun 2008.
KEAMANAN WEB
NILAI
Halaman broken link dimodifikasi (cek dengan
1
mengetik http://depkes.go.id/error) agar
menampilkan pemberitahuan kepada
pengunjung kesalahan mereka sekaligus
disediakan tautan terkait yang akan membantu
pengunjung seperti F.A.Q atau Sitemap atau
Informasi lainnya yang sering dicari.
Tidak meletakkan tautan-tautan internal ke
7
halaman publik seperti webmail, e-office, login
internal, dll.
URL Admin CMS (Content Management System)
1
tidak mudah ditebak seperti menggunakan
folder admin, administrator.
SEARCH ENGINE OPTIMIZATION (SEO)
NILAI
Terdapat judul artikel, publikasi dan layanan
7
dengan kata kunci (keywod) populer sesuai
dengan Tupoksi Unit Kerja.
Struktur URL halaman website harus SEO
1
Friendly
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2.26. PUSAT PENINGKATAN MUTU SDM
KESEHATAN
SKOR PENILAIAN





Posisi
Rangking Arsitektur
Rangking Desain
Rangking Tata Kelola

: 25
: 26
: 9
: 27

PENJELASAN






Tampilan Website belum menyesuaikan dengan
media Smartphone dan Tablet. Perlu disesuaikan
karena orang sudah banyak mengakses web melalui
media tersebut.
Fitur pencarian perlu disempurnakan lagi sehingga
dapat menampilkan hasil pencarian berupa
dokumen-dokumen laporan dan ebook dalam
format ZIP/PDF serta Video.
Sediakan form kontak sehingga memudahkan
pengunjung bisa langsung mengirim pesan kepada
pengelola dengan disertai autoresponse untuk
memastikan bahwa pesan yang sudah dikirim telah
diterima oleh pengelola.
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Alamat web: www.bppsdmk.kemkes.go.id/puskatmutu
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NO
1

2

3
4
5
6

7

8

9
NO
1
2

ARSITEKTUR WEB
NILAI
Otomatis desain website menyesuaikan dengan
1
perangkat yang digunakan (Mobile, Tablet,
Desktop PC).
Fitur pencarian tidak hanya diperuntukkan
1
untuk kategori tertentu saja, misalkan hanya
berita saja. Tetapi harus bisa menampilkan
dokumen lain seperti artikel, ebook, video,dll.
Tersedia fitur untuk media cetak (print) dan
1
tombol share ke sosial media.
Menyediakan Peta Situs (Sitemap) yang bisa
1
diakses dengan mudah oleh pengunjung.
Menyediakan F.A.Q yang bisa diakses dengan
1
mudah oleh pengunjung.
Tampilan halaman depan website di berbagai
7
browser sama baiknya (Internet Explorer,
Firefox, Chrome, Safari, Opera)
Informasi penting yang berhubungan dengan
4
Tupoksi diletakkan di halaman depan dan
mudah ditemukan maksimal dalam 2 (dua) kali
klik.
Terdapat Tagline (1 kalimat) yang jelas dan
6
informatif, sesuai Tupoksi di halaman depan
sehingga pengunjung dalam waktu singkat
mengetahui dan memahami website apa yang
mereka kunjungi.
Tidak ada RSS atau ada tetapi broken link (tidak
1
bertaut)
INTERFACE
NILAI
Tidak menggunakan HURUF BESAR pada
7
seluruh judul atau deskripsi.
Jarak antara konten harus memiliki jarak yang
7
cukup dan tidak terkesan saling berdempetan
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3

4
5
6
NO
1
2

3
4
5

6

7

sehingga sulit untuk dibaca oleh pengunjung.
Ukuran, Jenis dan Warna Font jangan terlalu
7
banyak (maksimal 2 (dua) jenis font) dan harus
konsisten pembagiannya antara seperti
Kategori Artikel, Judul Artikel, Deskripsi, Isi
Artikel, Tanggal Artikel, dsb.
Tulisan harus jelas dan kontras dengan latar
7
belakang sehingga mudah dibaca.
Desain dan Navigasi harus konsisten di setiap
6
halaman website.
Gambar atau foto harus proporsional, tidak
6
ditarik (gepeng) ke samping atau ke atas.
TATA KELOLA
NILAI
Ada form kontak yang bisa digunakan untuk
1
menghubungi.
Ada autoresponse yang tampil di website dan
1
dikirim ke email pengunjung ketika pengunjung
menghubungi berupa ucapan terimakasih,
waktu response yang dibutuhkan untuk
menjawab pengunjung, dan tautan terkait yang
berhubungan dengan pertanyaan yang diajukan
oleh pengunjung.
Terdapat keterangan pada gambar yang berisi
2
informasi berita.
Terdapat keterangan tanggal pada semua
1
berita, artikel dan dokumen yang dipublikasi.
Ada Pembaharuan Berita dan Kegiatan disertai
2
tanggal pembaharuannya minimal 1 (satu)
bulan sekali.
Terdapat Infografis mengenai kinerja sesuai
1
Tupoksi Unit Kerja. Infografis harus menarik dan
mudah dipahami oleh pengunjung .
Konten unduh (download) seperti pdf, zip harus
1
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8

NO
1

2

3

NO
1

2

disertai judul, deskripsi/abstrak yang jelas dan
mudah dipahami pengunjung sebelum mereka
mengunduh.
Tersedia Konten Informasi Publik (Informasi
1
Wajib disediakan dan diumumkan secara
Berkala, Serta Merta, dan Setiap Saat) yang
mengacu kepada UU KIP no. 14 tahun 2008.
KEAMANAN WEB
NILAI
Halaman broken link dimodifikasi (cek dengan
1
mengetik http://depkes.go.id/error) agar
menampilkan pemberitahuan kepada
pengunjung kesalahan mereka sekaligus
disediakan tautan terkait yang akan membantu
pengunjung seperti F.A.Q atau Sitemap atau
Informasi lainnya yang sering dicari.
Tidak meletakkan tautan-tautan internal ke
7
halaman publik seperti webmail, e-office, login
internal, dll.
URL Admin CMS (Content Management System)
7
tidak mudah ditebak seperti menggunakan
folder admin, administrator.
SEARCH ENGINE OPTIMIZATION (SEO)
NILAI
Terdapat judul artikel, publikasi dan layanan
7
dengan kata kunci (keywod) populer sesuai
dengan Tupoksi Unit Kerja.
Struktur URL halaman website harus SEO
1
Friendly
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2.27. PUSAT PENDIDIKAN SDM
KESEHATAN
SKOR PENILAIAN





Posisi
Rangking Arsitektur
Rangking Desain
Rangking Tata Kelola

: 26
: 22
: 25
: 25

PENJELASAN






Sediakan atau lengkapi fitur F.A.Q untuk
memudahkan pengunjung dalam mengetahui dan
mencari informasi-informasi yang paling banyak
dicari atau ditanyakan.
Sediakan form kontak sehingga memudahkan
pengunjung bisa langsung mengirim pesan kepada
pengelola dengan disertai autoresponse untuk
memastikan bahwa pesan yang sudah dikirim telah
diterima oleh pengelola.
Sediakan konten Infografis untuk menunjukkan
laporan kinerja, transpransi, promosi atau edukasi
sehingga cepat dan mudah dipahami oleh
pengunjung website.
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Alamat web: www.bppsdmk.kemkes.go.id/pusdiksdmk
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NO
1

2

3
4
5
6

7

8

9
NO
1
2

ARSITEKTUR WEB
NILAI
Otomatis desain website menyesuaikan dengan
5
perangkat yang digunakan (Mobile, Tablet,
Desktop PC).
Fitur pencarian tidak hanya diperuntukkan
5
untuk kategori tertentu saja, misalkan hanya
berita saja. Tetapi harus bisa menampilkan
dokumen lain seperti artikel, ebook, video,dll.
Tersedia fitur untuk media cetak (print) dan
1
tombol share ke sosial media.
Menyediakan Peta Situs (Sitemap) yang bisa
1
diakses dengan mudah oleh pengunjung.
Menyediakan F.A.Q yang bisa diakses dengan
1
mudah oleh pengunjung.
Tampilan halaman depan website di berbagai
7
browser sama baiknya (Internet Explorer,
Firefox, Chrome, Safari, Opera)
Informasi penting yang berhubungan dengan
1
Tupoksi diletakkan di halaman depan dan
mudah ditemukan maksimal dalam 2 (dua) kali
klik.
Terdapat Tagline (1 kalimat) yang jelas dan
6
informatif, sesuai Tupoksi di halaman depan
sehingga pengunjung dalam waktu singkat
mengetahui dan memahami website apa yang
mereka kunjungi.
Tidak ada RSS atau ada tetapi broken link (tidak
1
bertaut)
INTERFACE
NILAI
Tidak menggunakan HURUF BESAR pada
4
seluruh judul atau deskripsi.
Jarak antara konten harus memiliki jarak yang
7
cukup dan tidak terkesan saling berdempetan
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3

4
5
6
NO
1
2

3
4
5

6

7

sehingga sulit untuk dibaca oleh pengunjung.
Ukuran, Jenis dan Warna Font jangan terlalu
5
banyak (maksimal 2 (dua) jenis font) dan harus
konsisten pembagiannya antara seperti
Kategori Artikel, Judul Artikel, Deskripsi, Isi
Artikel, Tanggal Artikel, dsb.
Tulisan harus jelas dan kontras dengan latar
7
belakang sehingga mudah dibaca.
Desain dan Navigasi harus konsisten di setiap
4
halaman website.
Gambar atau foto harus proporsional, tidak
2
ditarik (gepeng) ke samping atau ke atas.
TATA KELOLA
NILAI
Ada form kontak yang bisa digunakan untuk
1
menghubungi.
Ada autoresponse yang tampil di website dan
1
dikirim ke email pengunjung ketika pengunjung
menghubungi berupa ucapan terimakasih,
waktu response yang dibutuhkan untuk
menjawab pengunjung, dan tautan terkait yang
berhubungan dengan pertanyaan yang diajukan
oleh pengunjung.
Terdapat keterangan pada gambar yang berisi
2
informasi berita.
Terdapat keterangan tanggal pada semua
7
berita, artikel dan dokumen yang dipublikasi.
Ada Pembaharuan Berita dan Kegiatan disertai
4
tanggal pembaharuannya minimal 1 (satu)
bulan sekali.
Terdapat Infografis mengenai kinerja sesuai
1
Tupoksi Unit Kerja. Infografis harus menarik dan
mudah dipahami oleh pengunjung .
Konten unduh (download) seperti pdf, zip harus
1
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8

NO
1

2

3

NO
1

2

disertai judul, deskripsi/abstrak yang jelas dan
mudah dipahami pengunjung sebelum mereka
mengunduh.
Tersedia Konten Informasi Publik (Informasi
1
Wajib disediakan dan diumumkan secara
Berkala, Serta Merta, dan Setiap Saat) yang
mengacu kepada UU KIP no. 14 tahun 2008.
KEAMANAN WEB
NILAI
Halaman broken link dimodifikasi (cek dengan
5
mengetik http://depkes.go.id/error) agar
menampilkan pemberitahuan kepada
pengunjung kesalahan mereka sekaligus
disediakan tautan terkait yang akan membantu
pengunjung seperti F.A.Q atau Sitemap atau
Informasi lainnya yang sering dicari.
Tidak meletakkan tautan-tautan internal ke
3
halaman publik seperti webmail, e-office, login
internal, dll.
URL Admin CMS (Content Management System)
1
tidak mudah ditebak seperti menggunakan
folder admin, administrator.
SEARCH ENGINE OPTIMIZATION (SEO)
NILAI
Terdapat judul artikel, publikasi dan layanan
1
dengan kata kunci (keywod) populer sesuai
dengan Tupoksi Unit Kerja.
Struktur URL halaman website harus SEO
7
Friendly
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