Lampiran : Pemberitahuan
Penyelenggaraan Kegiatan
e-ASPIRASI Kemenkes 2018
Nomor

: IR.01.01/VIII/706/2018

Tanggal : 26 Februari 2018

KRITERIA LOMBA E-ASPIRASI WEBSITE
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN 2018
KRITERIA SELEKSI TAHAP AWAL
1. Penggunaan domain sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi
Penyelenggara Negara.
2. Kelengkapan data registrasi (formulir registrasi online pada https://goo.gl/QPmmpR).
3. Performa website minimal Grade C yang diuji dengan tools.pingdom.com dari Melbourne,
Australia.

KRITERIA SELEKSI TAHAP AKHIR
A. ARSITEKTUR WEB DESAIN
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.

5.

Menyediakan F.A.Q yang bisa diakses dengan mudah oleh pengunjung.

6.

Tampilan halaman depan website di berbagai ibrowser sama baiknya (Internet
Explorer, Firefox, Chrome, Safari, Opera).

7.

Informasi penting yang berhubungan dengan Tusi (Tugas dan Fungsi) 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.

Tersedia RSS atau ada tetapi broken link (tidak bertaut).

10. Ada form kontak yang bisa digunakan untuk menghubungi.
11. 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.
12. Tidak ada Broken Link (www.brokenlinkcheck.com)

B. DESAIN INTERFACE
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
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.

C. KONTEN PROMOSI DAN PUBLIKASI
1.

Terdapat foto peristiwa atau kegiatan yang dilengkapi caption yaitu keterangan pada
gambar yang berisi informasi berita yang mengandung 5W+1H.

2.

Terdapat video peristiwa atau kegiatan yang dilengkapi narasi suara dan/atau teks
pada video yang mengandung 5W+1H.

3.

Terdapat berita peristiwa atau kegiatan yang memenuhi standar jurnalistik.

4.

Ada Pembaharuan berita, foto dan video kegiatan minimal 1 (satu) bulan sekali.

5.

Terdapat Infografis mengenai kinerja sesuai Tupoksi Unit Kerja. Infografis harus
menarik dan mudah dipahami oleh pengunjung.

6.

Terdapat poster dan/atau banner digital terkait dengan kegiatan dan isu terkait Satker.

7.

Konten unduh (download) seperti pdf, zip disertai judul, deskripsi/abstrak yang jelas
dan mudah dipahami.

D. KONTEN INFORMASI UNTUK MEMENUHI HAK PUBLIK
1. Informasi tentang profil Unit Organisasi yang meliputi:
-

Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap, ruang lingkup
kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi Unit Organisasi beserta kantor unitunit di bawahnya;

-

Struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, profil singkat pejabat
struktural.

2. Ringkasan informasi program atau kegiatan yang sedang dijalankan
-

Nama program dan kegiatan;

-

Penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau
alamat yang dapat dihubungi;

-

Target dan/atau capaian program dan kegiatan;

-

Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan;

-

Anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah;

-

Agenda penting terkait pelaksanaan tugas Unit Organisasi;

-

Informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat;

-

Informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat unit organisasi;

-

Informasi tentang penerimaan calon peserta didik pada Unit Organisasi yang
menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk umum.

3. Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Unit Organisasi berupa narasi
tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya.
4. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau
berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh unit organisasi yang sekurang-kurangnya
terdiri atas:
-

Daftar rancangan dan tahap pembentukan Peraturan Perundang-undangan,
Keputusan, dan/atau Kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan;

-

Daftar Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang telah
disahkan atau ditetapkan.

5. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan
perundangundangan terkait; link LPSE.
6. Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat yang
disertai foto titik kumpul dan/atau grafis/pdf prosedur keadaan darurat di setiap wilayah
kantor Unit Organisasi.
E. KEAMANAN WEB
1. Halaman broken link dimodifikasi (cek dengan mengetik http://kemkes.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.
2. Tidak meletakkan tautan-tautan internal ke halaman publik seperti webmail, e-office,
login internal, intranet, dll.
3. URL Admin CMS (Content Management System) tidak mudah ditebak seperti
menggunakan folder admin, administrator, wp-admin.
F. OPTIMASI MESIN PENCARI
1. Terdapat judul artikel, publikasi dan layanan dengan kata kunci (keyword) populer sesuai
dengan Tusi (Tugas dan Fungsi).
2. Struktur URL halaman website harus SEO Friendly

Video presentasi terkait penjelasan kriteria dapat diakses di www.pusdatin.kemkes.go.id pada
menu Unduhe-ASPIRASI
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Timeline Penyelenggaraan e-ASPIRASI
di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2018

No.
1

Kegiatan
Sosialisasi penyelenggaraan pelaksanaan e-ASPIRASI ke

Tanggal
28 Februari 2018

seluruh calon peserta
2

Registrasi online. Registrasi ditutup pada tanggal 23 Maret

12 - 23 Maret 2018

2018 pukul 16:00 WIB
3

Seleksi tahap awal

23 - 30 Maret 2018

4

Pengumuman hasil seleksi tahap awal

1 April 2018

5

Seleksi tahap akhir terhadap website yang lolos seleksi tahap

2 April - 14 Juni 2018

awal
6

Pengumuman Pemenang akan dilakukan pada peringatan
Hari Kesehatan Nasional ke 54 tahun 2018

12 November 2018
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