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KATA PENGANTAR

Ini adalah kegiatan keenam 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 KEMENTERIAN KESEHATAN 2019”, kata “Aspirasi”
merupakan kepanjangan dari Anugerah Situs Inspirasi
Sehat Indonesia.
Pada tahun 2019 ini terbagi menjadi 2 (dua) kategori
peserta, yaitu 20 Peserta dari Unit Pusat dan 25 Peserta
dari Unit Pelaksana Teknis (UPT). Pembagian ini
bertujuan agar setiap peserta mempunyai kriteria yang
sesuai dengan unit kerjanya.
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Kriteria penilaian didasarkan pada aksesibilitas dan
penyajian informatif, antara lain arsitektur web desain
(web design architecture), desain antarmuka (interface
design), tata kelola, keamanan website
(web
security) dan optimasi mesin pencarian (Search Engine
Optimization).
Pada tahun 2019, tetap dipertahankan untuk kriteria
tata kelola dari tahun sebelumnya, yaitu Konten
Promosi dan Publikasi, serta Konten Informasi untuk
memenuhi Hak Publik. Untuk penilaian tata kelola ini
babastudio.com menggandeng Tim Magnitude yang
merupakan pakar dalam hal komunikasi dan
keterbukaan informasi publik.
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.
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Penilaian fokus 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.
Setelah enam kali dilakukan penilaian, kesadaran
mengenai pentingnya kerjasama tim dalam mengelola
website
sudah mulai tumbuh. Ini dibuktikan
beberapa website
mengalami perbaikan dari waktu
ke waktu dari sisi tampilan maupun konten. Dan ratarata satu sampai tiga pengelola disediakan untuk fokus
dalam pengelolaan website
.

Jakarta, 12 November 2019
Kepala Pusat Data dan Informasi
Kementerian Kesehatan RI

Dr. drh. Didik Budijanto, M.Kes
NIP. 196204201989031004
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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.
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.
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
1

stadarisasi dapat digunakan parameter aksesibilitas dan
penyajian informatif, antara lain arsitektur informasi
(information architecture), desain antarmuka (interface
design), pengelolaan konten untuk promosi dan
keterbukaan informasi publik (content management),
keamanaan konten (security) dan optimasi mesin
pencari (Search Engine Optimization).
Oleh karena itu, Pusat Data dan Informasi, Kementerian
Kesehatan RI mengadakan penilaian untuk beberapa
website
pusat yang memenuhi kriteria awal seperti
1. Domain harus .id, go.id, dan ac.id.
2. Performa (speed) website
harus optimal.
3. Mengisi kelengkapan administrasi.
Dan dari ratusan website, terpilih 20 website unit pusat
dan 25 webite unit pelaksana teknis (upt) yang
memenuhi kriteria awal.
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BAB 1
KRITERIA DAN ANALISA PUSAT
1.1. PESERTA
Daftar website pusat yang mengikuti penilaian adalah
sebagai berikut :
1. Pusat Penelitian dan Pengembangan Humaniora
dan Manajemen Kesehatan
 URL: pusat4.litbang.depkes.go.id
2. Sekretariat Badan Pengembangan dan
Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
 URL: bppsdmk.kemkes.go.id
3. Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
 URL: kesmas.kemkes.go.id
4. Pusat Kesehatan Haji
 URL: puskeshaji.kemkes.go.id
5. Pusat Penelitian dan Pengembangan BIomedis
dan Teknologi Dasar Kesehatan
 URL: pusat1.litbang.depkes.go.id
6. Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
 URL: yankes.kemkes.go.id
7. Biro Hukum dan Organisasi
 URL: hukor.kemkes.go.id
8. Direktorat Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
3

 URL: promkes.kemkes.go.id
9. Direktorat Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit Tidak Menular
 URL: p2ptm.kemkes.go.id
10. Direktorat Kesehatan Keluarga
 URL: kesga.kemkes.go.id
11. Biro Kerja Sama Luar Negeri
 URL: biroksln.kemkes.go.id
12. Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
 URL: ppjk.kemkes.go.id
13. Pusat Pendidikan SDM Kesehatan
 URL: bppsdmk.kemkes.go.id/pusdiksdmk
14. Biro Kepegawaian
 URL: ropeg.kemkes.go.id
15. Konsil Kedokteran Indonesia
 URL: kki.go.id
16. Pusat Analisis Determinan Kesehatan
 URL: padk.kemkes.go.id
17. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber
Daya dan Pelayanan Kesehatan
 URL: pusat2.litbang.kemkes.go.id
18. Direktorat Gizi Masyarakat
 URL: gizi.kemkes.go.id
19. Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat
 URL: sehatnegeriku.kemkes.go.id
20. Pusat Krisis Kesehatan
 URL: pusatkrisis.kemkes.go.id
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1.2. KRITERIA PENILAIAN
ARSITEKTUR WEB DESAIN (Bobot 30%)
1. Otomatis desain website
menyesuaikan
dengan perangkat yang digunakan (Mobile,
Tablet,
Desktop
PC).
URL
:
https://www.google.com/webmasters/tools/
Mobile-friendly/
2. Fitur pencarian tidak hanya diperuntukkan
untuk kategori tertentu saja, misalkan hanya
berita saja. Tetapi harus bisa menampilkan
dokumen lain seperti artikel, ebook,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 browser sama baiknya (Internet
Explorer, Firefox, Chrome, Safari, Opera)
7. Produk dan Penjelasan Layanan cepat dan
mudah ditemukan di menu utama atau
halaman depan.
8. Terdapat Identitas Nama Unit (Tidak Disingkat)
di Header Website.
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9. Tersedia RSS-feed 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)
DESAIN ANTAR MUKA (Bobot 10%)
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.
6

5. Desain dan Navigasi harus konsisten di setiap
halaman website
.
6. Gambar atau foto harus proporsional, tidak
ditarik (gepeng) ke samping atau ke atas.
KONTEN PROMOSI & PUBLIKASI (Bobot 20%)
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.
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KONTEN INFORMASI UNTUK MEMENUHI HAK
PUBLIK (Bobot 30%)
1. Informasi tentang profil Unit Organisasi
(alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan,
maksud dan tujuan, tugas dan fungsi Unit
Organisasi beserta kantor unit-unit di
bawahnya,struktur organisasi, gambaran
umum setiap satuan kerja, profil singkat
pejabat struktural).
2. Ringkasan
informasi tentang
program
dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan
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
5. Informasi tentang pengumuman pengadaan
barang dan jasa sesuai dengan peraturan
perundang-undangan terkait; Link ke LPSE
6. Informasi tentang prosedur peringatan dini
dan prosedur evakuasi keadaan darurat yang
disertai foto titik kumpul dan/atau grafis/pdf
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prosedur keadaan darurat di setiap wilayah
kantor Unit Organisasi.
KEAMANAN WEB (Bobot 5%)
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, dll.
3. URL Admin CMS (Content Management
System) tidak mudah ditebak seperti
menggunakan folder admin, administrator.
SEARCH ENGINE OPTIMIZATION (Bobot 5%)
1. Judul Halaman (Page Title) terdapat Nama
Dinkes / UPT (Tidak disingkat) pada Halaman
Beranda
2. Struktur URL halaman website harus SEO
Friendly
3. Struktur Penamaan Foto dan Video yang
ditampilkan pada halaman website harus SEO
9

friendly atau memiliki kode ALT tag di setiap
gambar sehingga bisa dibaca oleh mesin
pencari.
4. Cek Jumlah Backlink & Referring Domain SEO
di
https://ahrefs.com/backlink-checker
,
semakin banyak semakin baik.

1.3. METODOLOGI PENILAIAN
1.

2.
3.

Setiap kriteria penilaian oleh Expert
mempunyai nilai 1 s/d 7 untuk bagian
Arsitektur Web Desain, Desain Antar
Muka, Keamanan Web, dan Search Engine
Optimization.
Untuk kategori Konten Promosi & Edukasi
mempunyai nilai 0 s/d 3.
Untuk kategori Konten Informasi untuk
memenuhi Hak Publik mempunyai nilai 0
s/d 5
Hasil dari pemberian nilai tersebut kemudian
diakumulasikan dan menjadi pemenang.
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1.4. PERINGKAT
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

URL
promkes.kemkes.go.id
p2ptm.kemkes.go.id
pusatkrisis.kemkes.go.id
kki.go.id
sehatnegeriku.kemkes.go.id
pusat2.litbang.kemkes.go.id
bppsdmk.kemkes.go.id/pusdiksdmk
yankes.kemkes.go.id
kesmas.kemkes.go.id
kesga.kemkes.go.id
biroksln.kemkes.go.id
ppjk.kemkes.go.id
ropeg.kemkes.go.id
bppsdmk.kemkes.go.id
pusat1.litbang.depkes.go.id
pusat4.litbang.depkes.go.id
puskeshaji.kemkes.go.id
padk.kemkes.go.id
hukor.kemkes.go.id
gizi.kemkes.go.id

2019 2018
97,32 31
91,43
6
82,15
2
76,39 13
70,94
5
70,35 25
61,96 12
61,52 20
60,68 30
58,30 16
57,99 22
57,58 33
57,40
56,67 23
54,30 18
52,64
51,98 21
51,65
46,33
32,08 27

Dan
untuk
tahun
2019
ini,
website
promkes.kemkes.go.id melesat menjadi peringkat
1 (satu) setelah di 2 (dua) tahun terakhir terpuruk
di peringkat 31 (2018) dan 22 (2017).
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1.5. ANALISA
Seperti yang diketahui bahwa kriteria penilaian di
bagi dalam 6 (enam) kategori, yaitu Arsitektur
Web Desain, Antarmuka Desain, Konten Promosi
dan Publikasi, Konten Informasi untuk memenuhi
Hak Publik, Keamanan Web, dan Search Engine
Optimization (SEO). Berikut adalah detil
penjelasannya.
Dan kita juga akan melihat porsi grafik dari
kumpulan seluruh peserta yang lolos dari passing
grade yang cukup tinggi, yaitu 75% dari total nilai
sempurna dari setiap kategorinya.
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
 promkes.kemkes.go.id
 kki.go.id
 pusatkrisis.kemkes.go.id
 sehatnegeriku.kemkes.go.id
 p2ptm.kemkes.go.id

Dan untuk melihat porsi dari para peserta yang
lulus
12

Gambar 1.1 Persentase Peserta yang lulus (warna biru) dari
Passing Grade Arsitektur Web Desain

Berikut adalah fitur-fitur Arsitektur Web Desain yang
paling banyak memiliki kekurangan atau tidak
tersedia di website




Fitur Pencarian tidak menemukan file download
di halaman hasil pencarian. Tetapi di menu
navigasi ditemukan file tersebut.
Tidak tersedianya autoresponse yang tampil di
website
dan dikirim ke email pengunjung
ketika pengunjung menghubungi berupa ucapan
terimakasih, waktu response yang dibutuhkan
13



untuk menjawab pengunjung, dan tautan terkait
yang berhubungan dengan pertanyaan yang
diajukan oleh pengunjung.
Banyak terdapat tautan yang mati atau Broken
Link (www.brokenlinkcheck.com)

DESAIN ANTARMUKA
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






promkes.kemkes.go.id
p2ptm.kemkes.go.id
bppsdmk.kemkes.go.id/pusdiksdmk
ropeg.kemkes.go.id
kki.go.id
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Gambar 1.2 Presentase Peserta yang lulus (warna biru) dari
Passing Grade Desain Antarmuka

Berikut adalah fitur-fitur Desain Antarmuka yang
paling banyak memiliki kekurangan atau tidak
tersedia di website


Jarak antara konten masih banyak saling
berdempetan sehingga sulit untuk dibaca oleh
pengunjung. Atau jarak antar konten terlalu
banyak ruang sehingga terkesan berantakan.

KONTEN PROMOSI & PUBLIKASI
Setiap unit harus berinisiatif dan secara berkala
mempromosikan dan menunjukkan kinerja dan
programmnya di website
.
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Yang memegang peringkat teratas adalah







promkes.kemkes.go.id
p2ptm.kemkes.go.id
pusat1.litbang.depkes.go.id
ppjk.kemkes.go.id
sehatnegeriku.kemkes.go.id
pusatkrisis.kemkes.go.id

Gambar 1.3 Persentase Peserta yang lulus (warna biru) dari
Passing Grade Konten Promosi & Publikasi

Berikut adalah fitur-fitur Promosi dan Publikasi yang
paling banyak memiliki kekurangan atau tidak
tersedia di website

16





Banyak foto peristiwa atau kegiatan yang
belum dilengkapi caption yaitu keterangan
pada gambar yang berisi informasi berita
yang mengandung 5W+1H.
Belum adanya Infografis mengenai kinerja
sesuai Tusi Unit Kerja.

KONTEN INFORMASI UNTUK MEMENUHI HAK
PUBLIK
Setiap unit harus menyediakan konten yang telah
ditentukan serta sesuai dengan Undang Undang
Keterbukaan Informasi Publik.
Yang memegang peringkat teratas adalah






promkes.kemkes.go.id
p2ptm.kemkes.go.id
pusatkrisis.kemkes.go.id
kki.go.id
yankes.kemkes.go.id
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Gambar 1.4 Persentase Peserta yang lulus (warna biru) dari
Passing Grade Konten Informasi untuk memenuhi Hak Publik.

Berikut adalah fitur-fitur Informasi Publik yang
paling banyak memiliki kekurangan atau tidak
tersedia di website
 Informasi tentang pengumuman pengadaan
barang dan jasa sesuai dengan peraturan
perundang-undangan terkait; Masih banyak
yang belum Link ke LPSE
 Masih banyak yang belum menginformasikan
tentang prosedur peringatan dini dan
prosedur evakuasi keadaan darurat yang
disertai foto titik kumpul dan/atau grafis/pdf
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prosedur keadaan darurat di setiap wilayah
kantor Unit Organisasi.
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 akan
menyebabkan website
kita kena hack atau
dirusak oleh orang yang tidak bertanggungjawab.
Berikut ini adalah para peserta yang paling perlu
mendapat perhatian karena menempati urutan
terbawah adalah







pusat4.litbang.depkes.go.id
yankes.kemkes.go.id
ropeg.kemkes.go.id
bppsdmk.kemkes.go.idpusdiksdmk
kesmas.kemkes.go.id
padk.kemkes.go.id
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Gambar 1.5 Persentase Peserta yang lulus (warna biru) dari
Passing Grade Keamanan Website

.

Berikut adalah fitur-fitur Keamanan Website
yang paling banyak memiliki kekurangan atau tidak
tersedia di website


Masih banyak yang belum melindungi URL
Admin CMS (Content Management System)
seperti Admin, Administrator, WP-ADMIN
sehingga mudah ditebak.

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.
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Hampir semua Website Dinas Kesehatan Provinsi
sudah melakukan optimasi SEO.
Yang perlu menjadi perhatian
peringkat paling rendah adalah





dan

memiliki

bppsdmk.kemkes.go.id
puskeshaji.kemkes.go.id
hukor.kemkes.go.id
gizi.kemkes.go.id

Gambar 1.6 Persentase Peserta yang lulus (warna biru) dari
Passing Grade Search Engine Optimization.

Fitur-fitur Search Engine Optimization (SEO) yang paling
banyak memiliki kekurangan atau tidak tersedia di
website adalah Struktur URL halaman website
belum
SEO Friendly.
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MOBILE FRIENDLY
Dan ada grafik untuk melihat seberapa banyak website
peserta yang sudah ramah dengan tampilan Mobile. Ini
dikarenakan sebagian besar masyarakat Indonesia
mengakses
website
atau
informasi
banyak
menggunakan alat Mobile.

Gambar 1.7 Persentase Peserta yang lulus (warna
biru) dari Passing Grade Mobile

Silahkan melihat skor penilain di bab selanjutnya untuk
mengetahui kelemahan dan kelebihan yang ada di
website
masing-masing.
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1.6. Insight Questioner
Peserta diberikan Questioner untuk mendapatkan
Insight atau gambaran besar mengenai kinerja Tim
Pengelola Website di Pusat.
Questioner ini diisi secara manual oleh peserta.
Untuk mendapatkan insight lebih lengkap, maka
tools seperti Google Analytics atau AWStats bisa
ditambahkan ke website atau di hosting peserta.
Tools tersebut dapat menunjukkan statistik
mengenai berapa pengunjung yang berkunjung
setiap bulan, apa saja konten yang paling banyak
dicari, berapa lama pengunjung mengunjungi
website Anda.
Berikut ini adalah insight dari hasil questioner
peserta
TOTAL BERITA PER TAHUN
Total Jumlah Berita dari seluruh Website adalah
6.333 berita/tahun. Bila dibuatkan rata-rata untuk
kinerja seluruh pusat, berarti setiap peserta
menghasilkan berita 316 per tahun atau 26 berita
per bulan
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Gambar 1.8

Terlihat pada tabel dan grafik (gambar 1.8), bahwa
ada 14 atau 56% website pusat yang
menghasilkan berita di bawah 50 berita per
tahun.
KONTEN PALING BANYAK DICARI
Terlihat pada tabel dan grafik (gambar 1.9), bahwa
konten berita dan produk yang paling banyak
dicari oleh pengunjung.

24

Gambar 1.9

TIM PENGELOLA
Rata-rata untuk Tim Pengelola Website di Pusat
ada sekitar 2-10 orang dengan tugas sebagai
operator dan editor. Aturan dalam pengelolaan
website sebanyak 55% memiliki SOP yang tidak
tertulis.
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Gambar 1.10

Gambar 1.11
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Gambar 1.12

KEGIATAN PROMOSI
Rata-rata untuk kegiatan promosi, ada sekitar 30%
yang tidak pernah melakukannya. Sebanyak 70%
promosi paling banyak di Media Sosial dan
Pertemuan/Pameran.
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Gambar 1.13

Gambar 1.14
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PENGUNJUNG
Rata-rata jumlah pengunjung di bawah 500/bulan
ada 30% website pusat. Dan di atas 10.000/bulan
ada 38% website pusat.

Gambar 1.15

DASAR RANCANGAN WEBSITE
Ada 80% rancangan website yang dibuat adalah
hasil duduk atau diskusi bersama antara staff,
pimpinan, dan konsultan (bila menggunakan pihak
ketiga). Hal ini sangat bagus bila dilanjutkan pada
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tahap pengelolaan, jadi tidak berhenti pada tahap
perancangan saja.

Gambar 1.16
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BAB 2
KRITERIA DAN ANALISA UPT
2.1. PESERTA
Daftar website unit pelaksana teknis (upt) yang
mengikuti penilaian adalah sebagai berikut :
1. Politeknik Kesehatan kementerian Kesehatan
Kalimantan Timur
 URL: poltekkes-kaltim.ac.id
2. Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan
Medan
 URL: poltekkes-medan.ac.id
3. Balai Pelatihan Kesehatan Semarang
 URL: web.bapelkessemarang.id
4. Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya
 URL: bblksurabaya.id
5. Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan
Aceh
 URL: poltekkesaceh.ac.id
6. Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta
 URL: bbpkjakarta.bppsdmk.kemkes.go.id
7. Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan
Jakarta III
 URL: poltekkesjakarta3.ac.id
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8. Balai Kesehatan Mata Masyarakat Cikampek
 URL: bkmmcikampek.kemkes.go.id
9. Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan
Riau
 URL: pkr.ac.id
10. Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan
Jakarta I
 URL: poltekkesjakarta1.ac.id
11. Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan
Jakarta II
 URL: poltekkesjkt2.ac.id
12. Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan Dan
Pengendalian Penyakit Surabaya
 URL: btklsby.go.id
13. Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan
Makassar
 URL: poltekkes-mks.ac.id/portal/
14. Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan
Surakarta
 URL: poltekkes-solo.ac.id
15. Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
Aceh
 URL:
www.balaiaceh.litbang.kemkes.go.id
16. Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan
Sorong
 URL: poltekkessorong.ac.id
17. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan
Vektor dan Reservoir Penyakit
 URL: www.b2p2vrp.litbang.kemkes.go.id
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18. Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
Papua


URL:
www.biomedispapua.litbang.kemkes.go.id

19. Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan
Palangka Raya
 URL: poltekkes-palangkaraya.ac.id
20. Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan
Pengendalian Penyakit Kelas I Batam
 URL: btklppbatam.kemkes.go.id
21. Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan
Tanjungkarang
 URL: poltekkes-tjk.ac.id
22. Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
Tanah Bumbu
 URL:
www.bp4b2tanahbumbu.litbang.depkes.
go.id
23. Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
Magelang
 URL:
www.balitbangkesmagelang.litbang.kem
kes.go.id
24. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan
Tanaman Obat dan Obat Tradisional
 URL: b2p2toot.litbang.kemkes.go.id
25. RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten
 URL: rsupsoeradji.id
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2.2. KRITERIA PENILAIAN
ARSITEKTUR WEB DESAIN (Bobot 30%)
1. Otomatis desain website menyesuaikan
dengan perangkat yang digunakan (Mobile,
Tablet,
Desktop
PC).
URL
:
https://www.google.com/webmasters/tools/
mobile-friendly/
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
browser sama baiknya (Internet Explorer,
Firefox, Chrome, Safari, Opera)
7. Produk dan Penjelasan Layanan cepat dan
mudah ditemukan di menu utama atau
halaman depan.
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8. Terdapat Identitas Nama Dinkes / UPT (Tidak
Disingkat) di Header Website.
9. Performa website minimal Grade C yang diuji
dengan tools.pingdom.com dari Melbourne,
Australia.
DESAIN ANTAR MUKA (Bobot 10%)
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. Tulisan harus jelas dan kontras dengan latar
belakang sehingga mudah dibaca.
4. Gambar atau foto tidak blur, tidak gelap,
harus proporsional atau tidak ditarik
(gepeng) ke samping atau ke atas.
TATA KELOLA (Bobot 40%)
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,
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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.
5. Ada Pembaharuan Berita minimal 2 (dua)
bulan sekali.
6. Terdapat Infografis mengenai kinerja sesuai
Tupoksi Unit Kerja.
7. Konten unduh (download) seperti pdf, zip
harus disertai judul, deskripsi/abstrak yang
jelas dan mudah dipahami pengunjung
sebelum mereka mengunduh.
8. Tidak
ada
Broken
(www.brokenlinkcheck.com)
9. Tersedia Konten Profil (Tusi,
Organisasi, Tata Kerja/SOTK)

Link
Struktur

10. Tersedia Konten Publikasi : Profil Kesehatan
(PDF), Lakip
11. 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.
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KEAMANAN WEB (Bobot 10%)
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, dll.
3. URL Admin CMS (Content Management
System) tidak mudah ditebak seperti
menggunakan folder admin, administrator.
SEARCH ENGINE OPTIMIZATION (Bobot 5%)
1

2
3

Judul Halaman (Page Title) terdapat Nama
Dinkes / UPT (Tidak disingkat) pada Halaman
Beranda
Struktur URL halaman website harus SEO
Friendly
Struktur Penamaan Foto dan Video yang
ditampilkan pada halaman website harus
SEO friendly atau memiliki kode ALT tag di
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4

setiap gambar sehingga bisa dibaca oleh
mesin pencari.
Cek Jumlah Backlink & Referring Domain
SEO di https://ahrefs.com/backlink-checker ,
semakin banyak semakin baik.

2.3. METODOLOGI PENILAIAN
Setiap kriteria penilaian oleh Expert mempunyai
nilai 1 s/d 7 untuk bagian Arsitektur Web
Desain, Desain Antar Muka, Keamanan Web,
dan Search Engine Optimization.
Hasil dari pemberian nilai tersebut kemudian
diakumulasikan dan menjadi pemenang.

2.4. PERINGKAT
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9

URL
www.b2p2vrp.litbang.kemkes.go.id
b2p2toot.litbang.kemkes.go.id
www.balitbangkesmagelang.litbang.kemkes.go.id
rsupsoeradji.id
bblksurabaya.id
bbpkjakarta.bppsdmk.kemkes.go.id
poltekkes-palangkaraya.ac.id
www.balaiaceh.litbang.kemkes.go.id
www.biomedispapua.litbang.kemkes.go.id

2019 2018
83,19
74,65 26
71,22
70,63
9
69,86
68,44
65,52
65,22
64,66
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

poltekkes-mks.ac.id/portal/
web.bapelkessemarang.id
poltekkesjakarta3.ac.id
www.bp4b2tanahbumbu.litbang.depkes.go.id
poltekkessorong.ac.id
poltekkesjakarta1.ac.id
poltekkesaceh.ac.id
btklppbatam.kemkes.go.id
bkmmcikampek.kemkes.go.id
pkr.ac.id
btklsby.go.id
poltekkes-kaltim.ac.id
poltekkes-tjk.ac.id
poltekkes-medan.ac.id
poltekkesjkt2.ac.id
poltekkes-solo.ac.id

62,35
62,33
58,83
58,57
57,06
55,71
55,55
55,51
55,27
54,55
54,15
54,11
52,48
48,80
48,17
47,55

Dan
untuk
tahun
2019
ini,
website
b2p2toot.litbang.kemkes.go.id melesat menjadi
peringkat 2 (dua) dibanding tahun kemarin, yaitu
26 (2018).

2.5. ANALISA
Seperti yang diketahui bahwa kriteria penilaian di
bagi dalam 5 (lima) kategori, yaitu Arsitektur Web
Desain, Antarmuka Desain, Tata Kelola, Keamanan
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19

29

24
28

15

Web, dan Search Engine Optimization (SEO).
Berikut adalah detil penjelasannya.
Dan kita juga akan melihat porsi grafik dari
kumpulan seluruh peserta yang lolos dari passing
grade yang cukup tinggi, yaitu 75% dari total nilai
sempurna dari setiap kategorinya.
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
 www.balitbangkesmagelang.litbang.kemkes.go.id
 www.b2p2vrp.litbang.kemkes.go.id
 web.bapelkessemarang.id
 bbpkjakarta.bppsdmk.kemkes.go.id
 b2p2toot.litbang.kemkes.go.id

Dan untuk melihat porsi dari para peserta yang
lulus
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Gambar 2.1 Persentase Peserta yang lulus (warna biru) dari
Passing Grade Arsitektur Web Desain

Berikut adalah fitur-fitur Arsitektur Web Desain yang
paling banyak memiliki kekurangan atau tidak
tersedia di website, yaitu tidak memiliki Peta Situs
dan F.A.Q.
DESAIN ANTARMUKA
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
 bblksurabaya.id
 btklsby.go.id
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 www.balaiaceh.litbang.kemkes.go.id
 www.balitbangkesmagelang.litbang.kemkes.go.id
 rsupsoeradji.id

Gambar 2.2 Presentase Peserta yang lulus (warna biru) dari
Passing Grade Desain Antarmuka

Berikut adalah fitur-fitur Desain Antarmuka yang
paling banyak memiliki kekurangan atau tidak
tersedia di website


Jarak antara konten masih banyak saling
berdempetan sehingga sulit untuk dibaca oleh
pengunjung. Atau jarak antar konten terlalu
banyak ruang sehingga terkesan berantakan.
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TATA KELOLA
Pengelolaan website setelah dibuat adalah yang
paling penting. Konten harus diperbaharui secara
berkala, konsistensi isi dan kualitas konten perlu
dijaga setiap saat.
.
Yang memegang peringkat teratas adalah







www.b2p2vrp.litbang.kemkes.go.id
b2p2toot.litbang.kemkes.go.id
rsupsoeradji.id
bbpkjakarta.bppsdmk.kemkes.go.id
www.biomedispapua.litbang.kemkes.go.id
bblksurabaya.id

Gambar 2.3 Persentase Peserta yang lulus (warna biru) dari
Passing Grade Konten Tata Kelola
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Berikut adalah fitur-fitur Tata Kelola yang paling
banyak memiliki kekurangan atau tidak tersedia di
website




Tidak terdapatnya Autoresponse
Banyak broken link
Konten profil tidak lengkap

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 akan
menyebabkan website
kita kena hack atau
dirusak oleh orang yang tidak bertanggungjawab.
Berikut ini adalah para peserta yang paling perlu
mendapat perhatian karena menempati urutan
terbawah adalah





poltekkes-medan.ac.id
poltekkesjakarta1.ac.id
poltekkes-solo.ac.id
poltekkes-tjk.ac.id
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Gambar 2.4 Persentase Peserta yang lulus (warna biru) dari
Passing Grade Keamanan Website

.

Berikut adalah fitur-fitur Keamanan Website
yang paling banyak memiliki kekurangan atau tidak
tersedia di website


Masih banyak yang belum melindungi URL
Admin CMS (Content Management System)
seperti Admin, Administrator, WP-ADMIN
sehingga mudah ditebak.

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.
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Hampir semua Website Dinas Kesehatan Provinsi
sudah melakukan optimasi SEO.
Yang perlu menjadi perhatian
peringkat paling rendah adalah





dan

memiliki

bppsdmk.kemkes.go.id
puskeshaji.kemkes.go.id
hukor.kemkes.go.id
gizi.kemkes.go.id

Gambar 2.5 Persentase Peserta yang lulus (warna biru) dari
Passing Grade Search Engine Optimization.

Fitur-fitur Search Engine Optimization (SEO) yang paling
banyak memiliki kekurangan atau tidak tersedia di
website adalah penamaan file gambar yang belum SEO
Friendly dan kurangnya backlink.
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MOBILE FRIENDLY
Dan ada grafik untuk melihat seberapa banyak website
peserta yang sudah ramah dengan tampilan Mobile. Ini
dikarenakan sebagian besar masyarakat Indonesia
mengakses
website
atau
informasi
banyak
menggunakan alat Mobile.

Gambar 2.6 Persentase Peserta yang lulus (warna
biru) dari Passing Grade Mobile

Silahkan melihat skor penilain di bab selanjutnya untuk
mengetahui kelemahan dan kelebihan yang ada di
website
masing-masing.
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2.6. Insight Questioner
Peserta diberikan Questioner untuk mendapatkan
Insight atau gambaran besar mengenai kinerja Tim
Pengelola Website di UPT.
Questioner ini diisi secara manual oleh peserta.
Untuk mendapatkan insight lebih lengkap, maka
tools seperti Google Analytics atau AWStats bisa
ditambahkan ke website atau di hosting peserta.
Tools tersebut dapat menunjukkan statistik
mengenai berapa pengunjung yang berkunjung
setiap bulan, apa saja konten yang paling banyak
dicari, berapa lama pengunjung mengunjungi
website Anda.
Berikut ini adalah insight dari hasil questioner
peserta
TOTAL BERITA PER TAHUN
Total Jumlah Berita dari seluruh Website adalah
1.327 berita/tahun. Bila dibuatkan rata-rata untuk
kinerja seluruh pusat, berarti setiap peserta
menghasilkan berita 53 per tahun atau 4 berita
per bulan
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Gambar 2.7

Terlihat pada tabel dan grafik (gambar 2.7), bahwa
ada 27 atau 73% website upt yang menghasilkan
berita di bawah 50 berita per tahun.
KONTEN PALING BANYAK DICARI
Terlihat pada tabel dan grafik (gambar 2.8), bahwa
konten berita dan layanan
yang
paling
banyak dicari oleh pengunjung.
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Gambar 2.8

TIM PENGELOLA
Rata-rata untuk Tim Pengelola Website di Pusat
ada sekitar 2-10 orang dengan tugas sebagai
operator dan editor. Aturan dalam pengelolaan
website sebanyak 64% memiliki SOP yang tertulis.
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Gambar 2.9

Gambar 2.10
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Gambar 2.11

KEGIATAN PROMOSI
Rata-rata untuk kegiatan promosi, ada sekitar 12%
yang tidak pernah melakukannya. Sebanyak 88%
promosi paling banyak di Media Sosial dan Poster.
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Gambar 2.12

Gambar 2.13
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PENGUNJUNG
Rata-rata jumlah pengunjung di bawah 500/bulan
ada 47% website upt. Dan di atas 10.000/bulan
ada 11% website upt.

Gambar 2.14

DASAR RANCANGAN WEBSITE
Ada 80% rancangan website yang dibuat adalah
hasil duduk atau diskusi bersama antara staff,
pimpinan, dan konsultan (bila menggunakan pihak
ketiga). Hal ini sangat bagus bila dilanjutkan pada

54

tahap pengelolaan, jadi tidak berhenti pada tahap
perancangan saja.

Gambar 2.15

55

BAB 3
DETAIL HASIL PENILAIAN PUSAT
3.1. Pusat Penelitian dan Pengembangan
Humaniora dan Manajemen Kesehatan
Skor Penilaian
Peringkat Tahun 2019 : 16
Peringkat Tahun 2018 : Peringkat Tahun 2017 : Penjelasan








Tidak ada FAQ
Tidak ada Peta Situs atau ada tetapi
broken link (tidak bertaut) atau tidak ada
isinya
Broken Link >= 6
Antar konten terlihat berdempetan
(kurang berjarak) atau terlalu banyak
jarak sehingga terkesan tidak rapi dan
sulit dibaca.
URL Admin CMS sudah diamankan, tetapi
error 404 tidak diamankan ada nomor
port.
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www.pusat4.litbang.depkes.go.id
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NO
1

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
NO
1
2

3

ARSITEKTUR WEB
Otomatis desain website menyesuaikan dengan perangkat
yang digunakan (Mobile, Tablet, Desktop PC). URL :
https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/
Fitur pencarian tidak hanya diperuntukkan untuk kategori
tertentu saja, misalkan hanya berita saja. Tetapi harus bisa
menampilkan dokumen lain seperti artikel, ebook,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)
Produk dan Penjelasan Layanan cepat dan mudah ditemukan
di menu utama atau halaman depan.
Terdapat Identitas Nama Unit (Tidak Disingkat) di Header
Website.
Tersedia RSS atau ada tetapi broken link (tidak bertaut)
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.
Tidak ada Broken Link (www.brokenlinkcheck.com)
DESAIN ANTAR MUKA
Tidak menggunakan HURUF BESAR pada seluruh judul atau
deskripsi.
Jarak antara konten harus memiliki jarak yang cukup dan tidak
terkesan saling berdempetan sehingga sulit untuk dibaca oleh
pengunjung.
Tulisan harus jelas dan kontras dengan latar belakang
sehingga mudah dibaca.
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Gambar atau foto harus proporsional, tidak ditarik (gepeng) ke
samping atau ke atas.
KONTEN PROMOSI DAN PUBLIKASI
Terdapat foto peristiwa atau kegiatan yang dilengkapi caption
yaitu keterangan pada gambar yang berisi informasi berita
yang mengandung 5W+1H.
Terdapat video peristiwa atau kegiatan yang dilengkapi narasi
suara dan/atau teks pada video yang mengandung 5W+1H.
Terdapat berita peristiwa atau kegiatan yang memenuhi
standar jurnalistik.
Ada Pembaharuan berita, foto dan video kegiatan minimal 1
(satu) bulan sekali.
Terdapat Infografis mengenai kinerja sesuai Tupoksi Unit
Kerja. Infografis harus menarik dan mudah dipahami oleh
pengunjung.
Terdapat poster dan/atau banner digital terkait dengan
kegiatan dan isu terkait Satker.
Konten unduh (download) seperti pdf, zip disertai judul,
deskripsi/abstrak yang jelas dan mudah dipahami.
KONTEN INFORMASI UNTUK MEMENUHI HAK PUBLIK
Informasi tentang profil Unit Organisasi (alamat lengkap,
ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi
Unit Organisasi beserta kantor unit-unit di bawahnya,struktur
organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, profil singkat
pejabat struktural).
Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang
sedang dijalankan
Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Unit
Organisasi berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah
maupun sedang dijalankan beserta capaiannya;
Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan
yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang
dikeluarkan oleh unit organisasi
Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa
sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait; Link ke
LPSE
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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.
KEAMANAN WEB
Halaman broken link dimodifikasi (cek dengan mengetik
http://namadomainanda/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 internal dan login ke data kepegawaian.
URL Admin CMS (Content Management System) tidak mudah
ditebak seperti menggunakan folder admin, administrator.
SEARCH ENGINE OPTIMIZATION (SEO)
Judul Halaman (Page Title) terdapat Nama Unit (Tidak
disingkat) pada Halaman Beranda
Struktur URL halaman website harus SEO Friendly
Struktur Penamaan Foto dan Video yang ditampilkan pada
halaman website harus SEO friendly atau memiliki kode ALT
tag di setiap gambar sehingga bisa dibaca oleh mesin pencari.
Cek Jumlah Backlink & Referring Domain SEO di
https://ahrefs.com/backlink-checker , semakin banyak
semakin baik.
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3.2. Sekretariat Badan Pengembangan
dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia
Kesehatan
Skor Penilaian
Peringkat Tahun 2019 : 14
Peringkat Tahun 2018 : 23
Peringkat Tahun 2017 : 13
Penjelasan






Tidak ada Peta Situs atau ada tetapi
broken link (tidak bertaut) atau tidak ada
isinya
Tanpa autoresponse.
Broken link >= 6
Tidak ada halaman error dan
memperlihatkan informasi sistem
sehingga sangat membahayakan
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ARSITEKTUR WEB
Otomatis desain website menyesuaikan dengan perangkat
yang digunakan (Mobile, Tablet, Desktop PC). URL :
https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/
Fitur pencarian tidak hanya diperuntukkan untuk kategori
tertentu saja, misalkan hanya berita saja. Tetapi harus bisa
menampilkan dokumen lain seperti artikel, ebook,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)
Produk dan Penjelasan Layanan cepat dan mudah ditemukan
di menu utama atau halaman depan.
Terdapat Identitas Nama Unit (Tidak Disingkat) di Header
Website.
Tersedia RSS atau ada tetapi broken link (tidak bertaut)
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.
Tidak ada Broken Link (www.brokenlinkcheck.com)
DESAIN ANTAR MUKA
Tidak menggunakan HURUF BESAR pada seluruh judul atau
deskripsi.
Jarak antara konten harus memiliki jarak yang cukup dan tidak
terkesan saling berdempetan sehingga sulit untuk dibaca oleh
pengunjung.
Tulisan harus jelas dan kontras dengan latar belakang
sehingga mudah dibaca.
Gambar atau foto harus proporsional, tidak ditarik (gepeng) ke
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samping atau ke atas.
KONTEN PROMOSI DAN PUBLIKASI
Terdapat foto peristiwa atau kegiatan yang dilengkapi caption
yaitu keterangan pada gambar yang berisi informasi berita
yang mengandung 5W+1H.
Terdapat video peristiwa atau kegiatan yang dilengkapi narasi
suara dan/atau teks pada video yang mengandung 5W+1H.
Terdapat berita peristiwa atau kegiatan yang memenuhi
standar jurnalistik.
Ada Pembaharuan berita, foto dan video kegiatan minimal 1
(satu) bulan sekali.
Terdapat Infografis mengenai kinerja sesuai Tupoksi Unit
Kerja. Infografis harus menarik dan mudah dipahami oleh
pengunjung.
Terdapat poster dan/atau banner digital terkait dengan
kegiatan dan isu terkait Satker.
Konten unduh (download) seperti pdf, zip disertai judul,
deskripsi/abstrak yang jelas dan mudah dipahami.
KONTEN INFORMASI UNTUK MEMENUHI HAK PUBLIK
Informasi tentang profil Unit Organisasi (alamat lengkap,
ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi
Unit Organisasi beserta kantor unit-unit di bawahnya,struktur
organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, profil singkat
pejabat struktural).
Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang
sedang dijalankan
Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Unit
Organisasi berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah
maupun sedang dijalankan beserta capaiannya;
Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan
yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang
dikeluarkan oleh unit organisasi
Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa
sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait; Link ke
LPSE
Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur

NILAI
1
3
3
3
2
2
3
NILAI

3

2
0

5

0
0

64

NO
1

2
3
NO
1
2
3

4

evakuasi keadaan darurat yang disertai foto titik kumpul
dan/atau grafis/pdf prosedur keadaan darurat di setiap
wilayah kantor Unit Organisasi.
KEAMANAN WEB
Halaman broken link dimodifikasi (cek dengan mengetik
http://namadomainanda/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 internal dan login ke data kepegawaian.
URL Admin CMS (Content Management System) tidak mudah
ditebak seperti menggunakan folder admin, administrator.
SEARCH ENGINE OPTIMIZATION (SEO)
Judul Halaman (Page Title) terdapat Nama Unit (Tidak
disingkat) pada Halaman Beranda
Struktur URL halaman website harus SEO Friendly
Struktur Penamaan Foto dan Video yang ditampilkan pada
halaman website harus SEO friendly atau memiliki kode ALT
tag di setiap gambar sehingga bisa dibaca oleh mesin pencari.
Cek Jumlah Backlink & Referring Domain SEO di
https://ahrefs.com/backlink-checker , semakin banyak
semakin baik.
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3.3. Direktorat Jenderal Kesehatan
Masyarakat
Skor Penilaian
Peringkat Tahun 2019 : 09
Peringkat Tahun 2018 : 30
Peringkat Tahun 2017 : 10
Penjelasan






Tidak ada Autorespone
Broken link >= 6
Antar konten terlihat berdempetan
(kurang berjarak)
Ada Login ke Webmail
Semua Struktur URL Tidak SEO Friendly
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ARSITEKTUR WEB
Otomatis desain website menyesuaikan dengan perangkat yang
digunakan (Mobile, Tablet, Desktop PC). URL :
https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/
Fitur pencarian tidak hanya diperuntukkan untuk kategori
tertentu saja, misalkan hanya berita saja. Tetapi harus bisa
menampilkan dokumen lain seperti artikel, ebook,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)
Produk dan Penjelasan Layanan cepat dan mudah ditemukan di
menu utama atau halaman depan.
Terdapat Identitas Nama Unit (Tidak Disingkat) di Header
Website.
Tersedia RSS atau ada tetapi broken link (tidak bertaut)
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.
Tidak ada Broken Link (www.brokenlinkcheck.com)
DESAIN ANTAR MUKA
Tidak menggunakan HURUF BESAR pada seluruh judul atau
deskripsi.
Jarak antara konten harus memiliki jarak yang cukup dan tidak
terkesan saling berdempetan sehingga sulit untuk dibaca oleh
pengunjung.
Tulisan harus jelas dan kontras dengan latar belakang sehingga
mudah dibaca.
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Gambar atau foto harus proporsional, tidak ditarik (gepeng) ke
samping atau ke atas.
KONTEN PROMOSI DAN PUBLIKASI
Terdapat foto peristiwa atau kegiatan yang dilengkapi caption
yaitu keterangan pada gambar yang berisi informasi berita yang
mengandung 5W+1H.
Terdapat video peristiwa atau kegiatan yang dilengkapi narasi
suara dan/atau teks pada video yang mengandung 5W+1H.
Terdapat berita peristiwa atau kegiatan yang memenuhi standar
jurnalistik.
Ada Pembaharuan berita, foto dan video kegiatan minimal 1
(satu) bulan sekali.
Terdapat Infografis mengenai kinerja sesuai Tupoksi Unit Kerja.
Infografis harus menarik dan mudah dipahami oleh pengunjung.
Terdapat poster dan/atau banner digital terkait dengan kegiatan
dan isu terkait Satker.
Konten unduh (download) seperti pdf, zip disertai judul,
deskripsi/abstrak yang jelas dan mudah dipahami.
KONTEN INFORMASI UNTUK MEMENUHI HAK PUBLIK
Informasi tentang profil Unit Organisasi (alamat lengkap, ruang
lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi Unit
Organisasi beserta kantor unit-unit di bawahnya,struktur
organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, profil singkat
pejabat struktural).
Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang
sedang dijalankan
Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Unit Organisasi
berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun
sedang dijalankan beserta capaiannya;
Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang
mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh
unit organisasi
Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa
sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait; Link ke
LPSE
Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur
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evakuasi keadaan darurat yang disertai foto titik kumpul dan/atau
grafis/pdf prosedur keadaan darurat di setiap wilayah kantor Unit
Organisasi.
KEAMANAN WEB
Halaman broken link dimodifikasi (cek dengan mengetik
http://namadomainanda/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 internal dan login ke data kepegawaian.
URL Admin CMS (Content Management System) tidak mudah
ditebak seperti menggunakan folder admin, administrator.
SEARCH ENGINE OPTIMIZATION (SEO)
Judul Halaman (Page Title) terdapat Nama Unit (Tidak disingkat)
pada Halaman Beranda
Struktur URL halaman website harus SEO Friendly
Struktur Penamaan Foto dan Video yang ditampilkan pada
halaman website harus SEO friendly atau memiliki kode ALT tag di
setiap gambar sehingga bisa dibaca oleh mesin pencari.
Cek Jumlah Backlink & Referring Domain SEO di
https://ahrefs.com/backlink-checker , semakin banyak semakin
baik.
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3.4. Pusat Kesehatan Haji
Skor Penilaian
Peringkat Tahun 2019 : 17
Peringkat Tahun 2018 : 21
Peringkat Tahun 2017 : 16
Penjelasan





Tidak ada Peta Situs
Ada RSS Feed tetapi Broken Link, tidak
ada konten.
Tanpa autoresponse
Broken link >= 6
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ARSITEKTUR WEB
Otomatis desain website menyesuaikan dengan perangkat
yang digunakan (Mobile, Tablet, Desktop PC). URL :
https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/
Fitur pencarian tidak hanya diperuntukkan untuk kategori
tertentu saja, misalkan hanya berita saja. Tetapi harus bisa
menampilkan dokumen lain seperti artikel, ebook,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)
Produk dan Penjelasan Layanan cepat dan mudah ditemukan
di menu utama atau halaman depan.
Terdapat Identitas Nama Unit (Tidak Disingkat) di Header
Website.
Tersedia RSS atau ada tetapi broken link (tidak bertaut)
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.
Tidak ada Broken Link (www.brokenlinkcheck.com)
DESAIN ANTAR MUKA
Tidak menggunakan HURUF BESAR pada seluruh judul atau
deskripsi.
Jarak antara konten harus memiliki jarak yang cukup dan tidak
terkesan saling berdempetan sehingga sulit untuk dibaca oleh
pengunjung.
Tulisan harus jelas dan kontras dengan latar belakang
sehingga mudah dibaca.
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Gambar atau foto harus proporsional, tidak ditarik (gepeng) ke
samping atau ke atas.

NO
1

KONTEN PROMOSI DAN PUBLIKASI
Terdapat foto peristiwa atau kegiatan yang dilengkapi caption
yaitu keterangan pada gambar yang berisi informasi berita
yang mengandung 5W+1H.
Terdapat video peristiwa atau kegiatan yang dilengkapi narasi
suara dan/atau teks pada video yang mengandung 5W+1H.
Terdapat berita peristiwa atau kegiatan yang memenuhi
standar jurnalistik.
Ada Pembaharuan berita, foto dan video kegiatan minimal 1
(satu) bulan sekali.
Terdapat Infografis mengenai kinerja sesuai Tupoksi Unit
Kerja. Infografis harus menarik dan mudah dipahami oleh
pengunjung.
Terdapat poster dan/atau banner digital terkait dengan
kegiatan dan isu terkait Satker.
Konten unduh (download) seperti pdf, zip disertai judul,
deskripsi/abstrak yang jelas dan mudah dipahami.
KONTEN INFORMASI UNTUK MEMENUHI HAK PUBLIK
Informasi tentang profil Unit Organisasi (alamat lengkap,
ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi
Unit Organisasi beserta kantor unit-unit di bawahnya,struktur
organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, profil singkat
pejabat struktural).
Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang
sedang dijalankan
Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Unit
Organisasi berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah
maupun sedang dijalankan beserta capaiannya;
Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan
yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang
dikeluarkan oleh unit organisasi
Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa
sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait; Link ke
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LPSE
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.
KEAMANAN WEB
Halaman broken link dimodifikasi (cek dengan mengetik
http://namadomainanda/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 internal dan login ke data kepegawaian.
URL Admin CMS (Content Management System) tidak mudah
ditebak seperti menggunakan folder admin, administrator.
SEARCH ENGINE OPTIMIZATION (SEO)
Judul Halaman (Page Title) terdapat Nama Unit (Tidak
disingkat) pada Halaman Beranda
Struktur URL halaman website harus SEO Friendly
Struktur Penamaan Foto dan Video yang ditampilkan pada
halaman website harus SEO friendly atau memiliki kode ALT
tag di setiap gambar sehingga bisa dibaca oleh mesin pencari.
Cek Jumlah Backlink & Referring Domain SEO di
https://ahrefs.com/backlink-checker , semakin banyak
semakin baik.
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3.5. Pusat Penelitian dan Pengembangan
BIomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan
Skor Penilaian
Peringkat Tahun 2019 : 15
Peringkat Tahun 2018 : 18
Peringkat Tahun 2017 : 19
Penjelasan





“Page is not mobile friendly
Tidak ada F.A.Q
Gambar/foto di halaman depan hanya 1
yang tidak proporsional
Tidak ada halaman error dan informasi
sistem tidak ada
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www.pusat1.litbang.depkes.go.id
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NO ARSITEKTUR WEB
1 Otomatis desain website menyesuaikan dengan perangkat
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1

yang digunakan (Mobile, Tablet, Desktop PC). URL :
https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/
Fitur pencarian tidak hanya diperuntukkan untuk kategori
tertentu saja, misalkan hanya berita saja. Tetapi harus bisa
menampilkan dokumen lain seperti artikel, ebook,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)
Produk dan Penjelasan Layanan cepat dan mudah ditemukan
di menu utama atau halaman depan.
Terdapat Identitas Nama Unit (Tidak Disingkat) di Header
Website.
Tersedia RSS atau ada tetapi broken link (tidak bertaut)
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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.
Tidak ada Broken Link (www.brokenlinkcheck.com)

12
NO DESAIN ANTAR MUKA
1 Tidak menggunakan HURUF BESAR pada seluruh judul atau
2

NILAI

1
1
NILAI

7

deskripsi.
Jarak antara konten harus memiliki jarak yang cukup dan tidak
terkesan saling berdempetan sehingga sulit untuk dibaca oleh
pengunjung.
Tulisan harus jelas dan kontras dengan latar belakang
sehingga mudah dibaca.

7
7
78

4

Gambar atau foto harus proporsional, tidak ditarik (gepeng) ke
samping atau ke atas.
KONTEN PROMOSI DAN PUBLIKASI

NO
1 Terdapat foto peristiwa atau kegiatan yang dilengkapi caption
2
3
4
5
6
7

yaitu keterangan pada gambar yang berisi informasi berita
yang mengandung 5W+1H.
Terdapat video peristiwa atau kegiatan yang dilengkapi narasi
suara dan/atau teks pada video yang mengandung 5W+1H.
Terdapat berita peristiwa atau kegiatan yang memenuhi
standar jurnalistik.
Ada Pembaharuan berita, foto dan video kegiatan minimal 1
(satu) bulan sekali.
Terdapat Infografis mengenai kinerja sesuai Tupoksi Unit
Kerja. Infografis harus menarik dan mudah dipahami oleh
pengunjung.
Terdapat poster dan/atau banner digital terkait dengan
kegiatan dan isu terkait Satker.
Konten unduh (download) seperti pdf, zip disertai judul,
deskripsi/abstrak yang jelas dan mudah dipahami.
KONTEN INFORMASI UNTUK MEMENUHI HAK PUBLIK

NO
1 Informasi tentang profil Unit Organisasi (alamat lengkap,

2
3
4
5

3
NILAI
2
3
3
3
3
3
3
NILAI

ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi
Unit Organisasi beserta kantor unit-unit di bawahnya,struktur
organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, profil singkat
pejabat struktural).
Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang
sedang dijalankan
Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Unit
Organisasi berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah
maupun sedang dijalankan beserta capaiannya;
Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan
yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang
dikeluarkan oleh unit organisasi
Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa
sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait; Link ke

3
0
2
4
0

79

6

LPSE
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.
KEAMANAN WEB

NO
1 Halaman broken link dimodifikasi (cek dengan mengetik

2
3

http://namadomainanda/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 internal dan login ke data kepegawaian.
URL Admin CMS (Content Management System) tidak mudah
ditebak seperti menggunakan folder admin, administrator.
SEARCH ENGINE OPTIMIZATION (SEO)

NO
1 Judul Halaman (Page Title) terdapat Nama Unit (Tidak
2
3
4

0
NILAI

2

7
3
NILAI
6

disingkat) pada Halaman Beranda
Struktur URL halaman website harus SEO Friendly

7

Struktur Penamaan Foto dan Video yang ditampilkan pada
halaman website harus SEO friendly atau memiliki kode ALT
tag di setiap gambar sehingga bisa dibaca oleh mesin pencari.
Cek Jumlah Backlink & Referring Domain SEO di
https://ahrefs.com/backlink-checker , semakin banyak
semakin baik.

7
3

80

3.6. Direktorat Jenderal Pelayanan
Kesehatan
Skor Penilaian
Peringkat Tahun 2019 : 07
Peringkat Tahun 2018 : 20
Peringkat Tahun 2017 : 11
Penjelasan





“Page is not mobile friendly”
menandakan situs tidak mobile friendly
Tidak ada RSS
Tanpa autoresponse
Broken link >= 6

81

www.yankes.kemkes.go.id

82

NO ARSITEKTUR WEB
1 Otomatis desain website menyesuaikan dengan perangkat
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

3

1

yang digunakan (Mobile, Tablet, Desktop PC). URL :
https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/
Fitur pencarian tidak hanya diperuntukkan untuk kategori
tertentu saja, misalkan hanya berita saja. Tetapi harus bisa
menampilkan dokumen lain seperti artikel, ebook,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)
Produk dan Penjelasan Layanan cepat dan mudah ditemukan
di menu utama atau halaman depan.
Terdapat Identitas Nama Unit (Tidak Disingkat) di Header
Website.
Tersedia RSS atau ada tetapi broken link (tidak bertaut)

4
2
4
7
7
3
6
1
3

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.
Tidak ada Broken Link (www.brokenlinkcheck.com)

12
NO DESAIN ANTAR MUKA
1 Tidak menggunakan HURUF BESAR pada seluruh judul atau
2

NILAI

1
1
NILAI

7

deskripsi.
Jarak antara konten harus memiliki jarak yang cukup dan tidak
terkesan saling berdempetan sehingga sulit untuk dibaca oleh
pengunjung.
Tulisan harus jelas dan kontras dengan latar belakang
sehingga mudah dibaca.

3
7
83

4

Gambar atau foto harus proporsional, tidak ditarik (gepeng) ke
samping atau ke atas.
KONTEN PROMOSI DAN PUBLIKASI

NO
1 Terdapat foto peristiwa atau kegiatan yang dilengkapi caption
2
3
4
5
6
7

yaitu keterangan pada gambar yang berisi informasi berita
yang mengandung 5W+1H.
Terdapat video peristiwa atau kegiatan yang dilengkapi narasi
suara dan/atau teks pada video yang mengandung 5W+1H.
Terdapat berita peristiwa atau kegiatan yang memenuhi
standar jurnalistik.
Ada Pembaharuan berita, foto dan video kegiatan minimal 1
(satu) bulan sekali.
Terdapat Infografis mengenai kinerja sesuai Tupoksi Unit
Kerja. Infografis harus menarik dan mudah dipahami oleh
pengunjung.
Terdapat poster dan/atau banner digital terkait dengan
kegiatan dan isu terkait Satker.
Konten unduh (download) seperti pdf, zip disertai judul,
deskripsi/abstrak yang jelas dan mudah dipahami.
KONTEN INFORMASI UNTUK MEMENUHI HAK PUBLIK

NO
1 Informasi tentang profil Unit Organisasi (alamat lengkap,

2
3
4
5

7
NILAI
3
0
3
3
0
3
3
NILAI

ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi
Unit Organisasi beserta kantor unit-unit di bawahnya,struktur
organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, profil singkat
pejabat struktural).
Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang
sedang dijalankan
Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Unit
Organisasi berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah
maupun sedang dijalankan beserta capaiannya;
Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan
yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang
dikeluarkan oleh unit organisasi
Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa
sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait; Link ke

3
5
5
4
0

84

6

LPSE
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.
KEAMANAN WEB

NO
1 Halaman broken link dimodifikasi (cek dengan mengetik

2
3

http://namadomainanda/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 internal dan login ke data kepegawaian.
URL Admin CMS (Content Management System) tidak mudah
ditebak seperti menggunakan folder admin, administrator.
SEARCH ENGINE OPTIMIZATION (SEO)

NO
1 Judul Halaman (Page Title) terdapat Nama Unit (Tidak
2
3
4

0
NILAI

1

7
2
NILAI
7

disingkat) pada Halaman Beranda
Struktur URL halaman website harus SEO Friendly

7

Struktur Penamaan Foto dan Video yang ditampilkan pada
halaman website harus SEO friendly atau memiliki kode ALT
tag di setiap gambar sehingga bisa dibaca oleh mesin pencari.
Cek Jumlah Backlink & Referring Domain SEO di
https://ahrefs.com/backlink-checker , semakin banyak
semakin baik.

7
7

85

3.7. Biro Hukum dan Organisasi
Skor Penilaian
Peringkat Tahun 2019 : 19
Peringkat Tahun 2018 : Peringkat Tahun 2017 : 24
Penjelasan






Ada sitemap tidak ada isinya
Ada F.A.Q tapi tidak ada isinya
URL Admin CMS sudah diamankan, tetapi
error 404 tidak diamankan ada nomor
port
Semua Struktur URL Tidak SEO Friendly

86

www.hukor.kemkes.go.id

87

NO ARSITEKTUR WEB
1 Otomatis desain website menyesuaikan dengan perangkat
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

3

7

yang digunakan (Mobile, Tablet, Desktop PC). URL :
https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/
Fitur pencarian tidak hanya diperuntukkan untuk kategori
tertentu saja, misalkan hanya berita saja. Tetapi harus bisa
menampilkan dokumen lain seperti artikel, ebook,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)
Produk dan Penjelasan Layanan cepat dan mudah ditemukan
di menu utama atau halaman depan.
Terdapat Identitas Nama Unit (Tidak Disingkat) di Header
Website.
Tersedia RSS atau ada tetapi broken link (tidak bertaut)

6
2
1
1
7
7
6
1
2

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.
Tidak ada Broken Link (www.brokenlinkcheck.com)

12
NO DESAIN ANTAR MUKA
1 Tidak menggunakan HURUF BESAR pada seluruh judul atau
2

NILAI

1
2
NILAI

4

deskripsi.
Jarak antara konten harus memiliki jarak yang cukup dan tidak
terkesan saling berdempetan sehingga sulit untuk dibaca oleh
pengunjung.
Tulisan harus jelas dan kontras dengan latar belakang
sehingga mudah dibaca.

7
7
88

4

Gambar atau foto harus proporsional, tidak ditarik (gepeng) ke
samping atau ke atas.
KONTEN PROMOSI DAN PUBLIKASI

NO
1 Terdapat foto peristiwa atau kegiatan yang dilengkapi caption
2
3
4
5
6
7

yaitu keterangan pada gambar yang berisi informasi berita
yang mengandung 5W+1H.
Terdapat video peristiwa atau kegiatan yang dilengkapi narasi
suara dan/atau teks pada video yang mengandung 5W+1H.
Terdapat berita peristiwa atau kegiatan yang memenuhi
standar jurnalistik.
Ada Pembaharuan berita, foto dan video kegiatan minimal 1
(satu) bulan sekali.
Terdapat Infografis mengenai kinerja sesuai Tupoksi Unit
Kerja. Infografis harus menarik dan mudah dipahami oleh
pengunjung.
Terdapat poster dan/atau banner digital terkait dengan
kegiatan dan isu terkait Satker.
Konten unduh (download) seperti pdf, zip disertai judul,
deskripsi/abstrak yang jelas dan mudah dipahami.
KONTEN INFORMASI UNTUK MEMENUHI HAK PUBLIK

NO
1 Informasi tentang profil Unit Organisasi (alamat lengkap,

2
3
4
5

7
NILAI
0
0
1
1
0
3
3
NILAI

ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi
Unit Organisasi beserta kantor unit-unit di bawahnya,struktur
organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, profil singkat
pejabat struktural).
Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang
sedang dijalankan
Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Unit
Organisasi berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah
maupun sedang dijalankan beserta capaiannya;
Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan
yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang
dikeluarkan oleh unit organisasi
Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa
sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait; Link ke

3
0
0
5
0

89

6

LPSE
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.
KEAMANAN WEB

NO
1 Halaman broken link dimodifikasi (cek dengan mengetik

2
3

http://namadomainanda/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 internal dan login ke data kepegawaian.
URL Admin CMS (Content Management System) tidak mudah
ditebak seperti menggunakan folder admin, administrator.
SEARCH ENGINE OPTIMIZATION (SEO)

NO
1 Judul Halaman (Page Title) terdapat Nama Unit (Tidak
2
3
4

0
NILAI

3

7
2
NILAI
7

disingkat) pada Halaman Beranda
Struktur URL halaman website harus SEO Friendly

7

Struktur Penamaan Foto dan Video yang ditampilkan pada
halaman website harus SEO friendly atau memiliki kode ALT
tag di setiap gambar sehingga bisa dibaca oleh mesin pencari.
Cek Jumlah Backlink & Referring Domain SEO di
https://ahrefs.com/backlink-checker , semakin banyak
semakin baik.

1
5

90

3.8. Direktorat Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
Skor Penilaian
Peringkat Tahun 2019 : 01
Peringkat Tahun 2018 : 31
Peringkat Tahun 2017 : 22
Penjelasan



Ada autoresponse dengan terimakasih
tetapi tidak terkirim ke email
URL Admin CMS sudah diamankan, tetapi
error 404 tidak diamankan

91

www.promkes.kemkes.go.id

92

NO ARSITEKTUR WEB
1 Otomatis desain website menyesuaikan dengan perangkat
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

3

7

yang digunakan (Mobile, Tablet, Desktop PC). URL :
https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/
Fitur pencarian tidak hanya diperuntukkan untuk kategori
tertentu saja, misalkan hanya berita saja. Tetapi harus bisa
menampilkan dokumen lain seperti artikel, ebook,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)
Produk dan Penjelasan Layanan cepat dan mudah ditemukan
di menu utama atau halaman depan.
Terdapat Identitas Nama Unit (Tidak Disingkat) di Header
Website.
Tersedia RSS atau ada tetapi broken link (tidak bertaut)

7
7
6
6
7
7
6
7
7

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.
Tidak ada Broken Link (www.brokenlinkcheck.com)

12
NO DESAIN ANTAR MUKA
1 Tidak menggunakan HURUF BESAR pada seluruh judul atau
2

NILAI

3
7
NILAI

7

deskripsi.
Jarak antara konten harus memiliki jarak yang cukup dan tidak
terkesan saling berdempetan sehingga sulit untuk dibaca oleh
pengunjung.
Tulisan harus jelas dan kontras dengan latar belakang
sehingga mudah dibaca.

7
7
93

4

Gambar atau foto harus proporsional, tidak ditarik (gepeng) ke
samping atau ke atas.
KONTEN PROMOSI DAN PUBLIKASI

NO
1 Terdapat foto peristiwa atau kegiatan yang dilengkapi caption
2
3
4
5
6
7

yaitu keterangan pada gambar yang berisi informasi berita
yang mengandung 5W+1H.
Terdapat video peristiwa atau kegiatan yang dilengkapi narasi
suara dan/atau teks pada video yang mengandung 5W+1H.
Terdapat berita peristiwa atau kegiatan yang memenuhi
standar jurnalistik.
Ada Pembaharuan berita, foto dan video kegiatan minimal 1
(satu) bulan sekali.
Terdapat Infografis mengenai kinerja sesuai Tupoksi Unit
Kerja. Infografis harus menarik dan mudah dipahami oleh
pengunjung.
Terdapat poster dan/atau banner digital terkait dengan
kegiatan dan isu terkait Satker.
Konten unduh (download) seperti pdf, zip disertai judul,
deskripsi/abstrak yang jelas dan mudah dipahami.
KONTEN INFORMASI UNTUK MEMENUHI HAK PUBLIK

NO
1 Informasi tentang profil Unit Organisasi (alamat lengkap,

2
3
4
5

7
NILAI
3
3
3
3
3
3
3
NILAI

ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi
Unit Organisasi beserta kantor unit-unit di bawahnya,struktur
organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, profil singkat
pejabat struktural).
Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang
sedang dijalankan
Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Unit
Organisasi berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah
maupun sedang dijalankan beserta capaiannya;
Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan
yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang
dikeluarkan oleh unit organisasi
Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa
sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait; Link ke

5
5
5
5
5

94

6

LPSE
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.
KEAMANAN WEB

NO
1 Halaman broken link dimodifikasi (cek dengan mengetik

2
3

http://namadomainanda/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 internal dan login ke data kepegawaian.
URL Admin CMS (Content Management System) tidak mudah
ditebak seperti menggunakan folder admin, administrator.
SEARCH ENGINE OPTIMIZATION (SEO)

NO
1 Judul Halaman (Page Title) terdapat Nama Unit (Tidak
2
3
4

5
NILAI

7

7
7
NILAI
7

disingkat) pada Halaman Beranda
Struktur URL halaman website harus SEO Friendly

7

Struktur Penamaan Foto dan Video yang ditampilkan pada
halaman website harus SEO friendly atau memiliki kode ALT
tag di setiap gambar sehingga bisa dibaca oleh mesin pencari.
Cek Jumlah Backlink & Referring Domain SEO di
https://ahrefs.com/backlink-checker , semakin banyak
semakin baik.

7
6

95

3.9. Direktorat Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit Tidak Menular
Skor Penilaian
Peringkat Tahun 2019 : 02
Peringkat Tahun 2018 : 06
Peringkat Tahun 2017 : Penjelasan




Ada tulisan “Page is not mobile friendly”
menandakan situs tidak mobile friendly
Broken link >= 6
URL Admin CMS mudah ditebak

96

http://www.p2ptm.kemkes.go.id

97

NO ARSITEKTUR WEB
1 Otomatis desain website menyesuaikan dengan perangkat
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

3

1

yang digunakan (Mobile, Tablet, Desktop PC). URL :
https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/
Fitur pencarian tidak hanya diperuntukkan untuk kategori
tertentu saja, misalkan hanya berita saja. Tetapi harus bisa
menampilkan dokumen lain seperti artikel, ebook,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)
Produk dan Penjelasan Layanan cepat dan mudah ditemukan
di menu utama atau halaman depan.
Terdapat Identitas Nama Unit (Tidak Disingkat) di Header
Website.
Tersedia RSS atau ada tetapi broken link (tidak bertaut)

6
7
4
6
7
6
6
7
6

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.
Tidak ada Broken Link (www.brokenlinkcheck.com)

12
NO DESAIN ANTAR MUKA
1 Tidak menggunakan HURUF BESAR pada seluruh judul atau
2

NILAI

5
1
NILAI

7

deskripsi.
Jarak antara konten harus memiliki jarak yang cukup dan tidak
terkesan saling berdempetan sehingga sulit untuk dibaca oleh
pengunjung.
Tulisan harus jelas dan kontras dengan latar belakang
sehingga mudah dibaca.

7
7
98

4

Gambar atau foto harus proporsional, tidak ditarik (gepeng) ke
samping atau ke atas.
KONTEN PROMOSI DAN PUBLIKASI

NO
1 Terdapat foto peristiwa atau kegiatan yang dilengkapi caption
2
3
4
5
6
7

yaitu keterangan pada gambar yang berisi informasi berita
yang mengandung 5W+1H.
Terdapat video peristiwa atau kegiatan yang dilengkapi narasi
suara dan/atau teks pada video yang mengandung 5W+1H.
Terdapat berita peristiwa atau kegiatan yang memenuhi
standar jurnalistik.
Ada Pembaharuan berita, foto dan video kegiatan minimal 1
(satu) bulan sekali.
Terdapat Infografis mengenai kinerja sesuai Tupoksi Unit
Kerja. Infografis harus menarik dan mudah dipahami oleh
pengunjung.
Terdapat poster dan/atau banner digital terkait dengan
kegiatan dan isu terkait Satker.
Konten unduh (download) seperti pdf, zip disertai judul,
deskripsi/abstrak yang jelas dan mudah dipahami.
KONTEN INFORMASI UNTUK MEMENUHI HAK PUBLIK

NO
1 Informasi tentang profil Unit Organisasi (alamat lengkap,

2
3
4
5

7
NILAI
3
3
3
3
3
3
3
NILAI

ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi
Unit Organisasi beserta kantor unit-unit di bawahnya,struktur
organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, profil singkat
pejabat struktural).
Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang
sedang dijalankan
Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Unit
Organisasi berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah
maupun sedang dijalankan beserta capaiannya;
Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan
yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang
dikeluarkan oleh unit organisasi
Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa
sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait; Link ke

5
5
5
5
5

99

6

LPSE
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.
KEAMANAN WEB

NO
1 Halaman broken link dimodifikasi (cek dengan mengetik

2
3

http://namadomainanda/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 internal dan login ke data kepegawaian.
URL Admin CMS (Content Management System) tidak mudah
ditebak seperti menggunakan folder admin, administrator.
SEARCH ENGINE OPTIMIZATION (SEO)

NO
1 Judul Halaman (Page Title) terdapat Nama Unit (Tidak
2
3
4

5
NILAI

7

7
7
NILAI
5

disingkat) pada Halaman Beranda
Struktur URL halaman website harus SEO Friendly

7

Struktur Penamaan Foto dan Video yang ditampilkan pada
halaman website harus SEO friendly atau memiliki kode ALT
tag di setiap gambar sehingga bisa dibaca oleh mesin pencari.
Cek Jumlah Backlink & Referring Domain SEO di
https://ahrefs.com/backlink-checker , semakin banyak
semakin baik.

7
5

100

3.10. Direktorat Kesehatan Keluarga
Skor Penilaian
Peringkat Tahun 2019 : 10
Peringkat Tahun 2018 : 16
Peringkat Tahun 2017 : 07
Penjelasan





Tanpa autoresponse
Antar konten terlihat berdempetan
(kurang berjarak) atau terlalu banyak
jarak sehingga terkesan tidak rapi dan
sulit dibaca.
Tidak ada halaman error dan
memperlihatkan informasi sistem
sehingga sangat membahayakan

101

www.kesga.kemkes.go.id

102

NO ARSITEKTUR WEB
1 Otomatis desain website menyesuaikan dengan perangkat
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

3

7

yang digunakan (Mobile, Tablet, Desktop PC). URL :
https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/
Fitur pencarian tidak hanya diperuntukkan untuk kategori
tertentu saja, misalkan hanya berita saja. Tetapi harus bisa
menampilkan dokumen lain seperti artikel, ebook,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)
Produk dan Penjelasan Layanan cepat dan mudah ditemukan
di menu utama atau halaman depan.
Terdapat Identitas Nama Unit (Tidak Disingkat) di Header
Website.
Tersedia RSS atau ada tetapi broken link (tidak bertaut)

6
2
1
4
7
6
7
7
2

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.
Tidak ada Broken Link (www.brokenlinkcheck.com)

12
NO DESAIN ANTAR MUKA
1 Tidak menggunakan HURUF BESAR pada seluruh judul atau
2

NILAI

1
5
NILAI

4

deskripsi.
Jarak antara konten harus memiliki jarak yang cukup dan tidak
terkesan saling berdempetan sehingga sulit untuk dibaca oleh
pengunjung.
Tulisan harus jelas dan kontras dengan latar belakang
sehingga mudah dibaca.

7
4
103

4

Gambar atau foto harus proporsional, tidak ditarik (gepeng) ke
samping atau ke atas.
KONTEN PROMOSI DAN PUBLIKASI

NO
1 Terdapat foto peristiwa atau kegiatan yang dilengkapi caption
2
3
4
5
6
7

yaitu keterangan pada gambar yang berisi informasi berita
yang mengandung 5W+1H.
Terdapat video peristiwa atau kegiatan yang dilengkapi narasi
suara dan/atau teks pada video yang mengandung 5W+1H.
Terdapat berita peristiwa atau kegiatan yang memenuhi
standar jurnalistik.
Ada Pembaharuan berita, foto dan video kegiatan minimal 1
(satu) bulan sekali.
Terdapat Infografis mengenai kinerja sesuai Tupoksi Unit
Kerja. Infografis harus menarik dan mudah dipahami oleh
pengunjung.
Terdapat poster dan/atau banner digital terkait dengan
kegiatan dan isu terkait Satker.
Konten unduh (download) seperti pdf, zip disertai judul,
deskripsi/abstrak yang jelas dan mudah dipahami.
KONTEN INFORMASI UNTUK MEMENUHI HAK PUBLIK

NO
1 Informasi tentang profil Unit Organisasi (alamat lengkap,

2
3
4
5

7
NILAI
1
0
3
3
3
3
3
NILAI

ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi
Unit Organisasi beserta kantor unit-unit di bawahnya,struktur
organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, profil singkat
pejabat struktural).
Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang
sedang dijalankan
Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Unit
Organisasi berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah
maupun sedang dijalankan beserta capaiannya;
Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan
yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang
dikeluarkan oleh unit organisasi
Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa
sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait; Link ke

3
0
0
5
0

104

6

LPSE
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.
KEAMANAN WEB

NO
1 Halaman broken link dimodifikasi (cek dengan mengetik

2
3

http://namadomainanda/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 internal dan login ke data kepegawaian.
URL Admin CMS (Content Management System) tidak mudah
ditebak seperti menggunakan folder admin, administrator.
SEARCH ENGINE OPTIMIZATION (SEO)

NO
1 Judul Halaman (Page Title) terdapat Nama Unit (Tidak
2
3
4

0
NILAI

3

7
3
NILAI
7

disingkat) pada Halaman Beranda
Struktur URL halaman website harus SEO Friendly

7

Struktur Penamaan Foto dan Video yang ditampilkan pada
halaman website harus SEO friendly atau memiliki kode ALT
tag di setiap gambar sehingga bisa dibaca oleh mesin pencari.
Cek Jumlah Backlink & Referring Domain SEO di
https://ahrefs.com/backlink-checker , semakin banyak
semakin baik.

7
4

105

3.11. Biro Kerja Sama Luar Negeri
Skor Penilaian
Peringkat Tahun 2019 : 11
Peringkat Tahun 2018 : 22
Peringkat Tahun 2017 : 23
Penjelasan




Biro Kerja Sama Luar Negeri
Tidak ada RSS
Broken link >= 6

106

Alamat website

: http://biroksln.kemkes.go.id

107

NO ARSITEKTUR WEB
1 Otomatis desain website menyesuaikan dengan perangkat
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

3

7

yang digunakan (Mobile, Tablet, Desktop PC). URL :
https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/
Fitur pencarian tidak hanya diperuntukkan untuk kategori
tertentu saja, misalkan hanya berita saja. Tetapi harus bisa
menampilkan dokumen lain seperti artikel, ebook,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)
Produk dan Penjelasan Layanan cepat dan mudah ditemukan
di menu utama atau halaman depan.
Terdapat Identitas Nama Unit (Tidak Disingkat) di Header
Website.
Tersedia RSS atau ada tetapi broken link (tidak bertaut)

4
1
6
4
6
3
5
1
6

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.
Tidak ada Broken Link (www.brokenlinkcheck.com)

12
NO DESAIN ANTAR MUKA
1 Tidak menggunakan HURUF BESAR pada seluruh judul atau
2

NILAI

3
1
NILAI

7

deskripsi.
Jarak antara konten harus memiliki jarak yang cukup dan tidak
terkesan saling berdempetan sehingga sulit untuk dibaca oleh
pengunjung.
Tulisan harus jelas dan kontras dengan latar belakang
sehingga mudah dibaca.

3
7
108

4

Gambar atau foto harus proporsional, tidak ditarik (gepeng) ke
samping atau ke atas.
KONTEN PROMOSI DAN PUBLIKASI

NO
1 Terdapat foto peristiwa atau kegiatan yang dilengkapi caption
2
3
4
5
6
7

yaitu keterangan pada gambar yang berisi informasi berita
yang mengandung 5W+1H.
Terdapat video peristiwa atau kegiatan yang dilengkapi narasi
suara dan/atau teks pada video yang mengandung 5W+1H.
Terdapat berita peristiwa atau kegiatan yang memenuhi
standar jurnalistik.
Ada Pembaharuan berita, foto dan video kegiatan minimal 1
(satu) bulan sekali.
Terdapat Infografis mengenai kinerja sesuai Tupoksi Unit
Kerja. Infografis harus menarik dan mudah dipahami oleh
pengunjung.
Terdapat poster dan/atau banner digital terkait dengan
kegiatan dan isu terkait Satker.
Konten unduh (download) seperti pdf, zip disertai judul,
deskripsi/abstrak yang jelas dan mudah dipahami.
KONTEN INFORMASI UNTUK MEMENUHI HAK PUBLIK

NO
1 Informasi tentang profil Unit Organisasi (alamat lengkap,

2
3
4
5

7
NILAI
2
0
3
3
0
0
3
NILAI

ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi
Unit Organisasi beserta kantor unit-unit di bawahnya,struktur
organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, profil singkat
pejabat struktural).
Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang
sedang dijalankan
Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Unit
Organisasi berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah
maupun sedang dijalankan beserta capaiannya;
Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan
yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang
dikeluarkan oleh unit organisasi
Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa
sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait; Link ke

4
5
0
5
0

109

6

LPSE
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.
KEAMANAN WEB

NO
1 Halaman broken link dimodifikasi (cek dengan mengetik

2
3

http://namadomainanda/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 internal dan login ke data kepegawaian.
URL Admin CMS (Content Management System) tidak mudah
ditebak seperti menggunakan folder admin, administrator.
SEARCH ENGINE OPTIMIZATION (SEO)

NO
1 Judul Halaman (Page Title) terdapat Nama Unit (Tidak
2
3
4

0
NILAI

6

7
1
NILAI
7

disingkat) pada Halaman Beranda
Struktur URL halaman website harus SEO Friendly

7

Struktur Penamaan Foto dan Video yang ditampilkan pada
halaman website harus SEO friendly atau memiliki kode ALT
tag di setiap gambar sehingga bisa dibaca oleh mesin pencari.
Cek Jumlah Backlink & Referring Domain SEO di
https://ahrefs.com/backlink-checker , semakin banyak
semakin baik.

7
2

110

3.12. Pusat Pembiayaan dan Jaminan
Kesehatan
Skor Penilaian
Peringkat Tahun 2019 : 12
Peringkat Tahun 2018 : 33
Peringkat Tahun 2017 : 17
Penjelasan





Tidak ada Peta Situs
Tidak ada RSS
Broken link >= 6
URL Admin CMS mudah ditebak

111

http://ppjk.kemkes.go.id/

112

NO ARSITEKTUR WEB
1 Otomatis desain website menyesuaikan dengan perangkat
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

3

7

yang digunakan (Mobile, Tablet, Desktop PC). URL :
https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/
Fitur pencarian tidak hanya diperuntukkan untuk kategori
tertentu saja, misalkan hanya berita saja. Tetapi harus bisa
menampilkan dokumen lain seperti artikel, ebook,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)
Produk dan Penjelasan Layanan cepat dan mudah ditemukan
di menu utama atau halaman depan.
Terdapat Identitas Nama Unit (Tidak Disingkat) di Header
Website.
Tersedia RSS atau ada tetapi broken link (tidak bertaut)

6
2
1
1
7
3
7
1
3

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.
Tidak ada Broken Link (www.brokenlinkcheck.com)

12
NO DESAIN ANTAR MUKA
1 Tidak menggunakan HURUF BESAR pada seluruh judul atau
2

NILAI

1
1
NILAI

4

deskripsi.
Jarak antara konten harus memiliki jarak yang cukup dan tidak
terkesan saling berdempetan sehingga sulit untuk dibaca oleh
pengunjung.
Tulisan harus jelas dan kontras dengan latar belakang
sehingga mudah dibaca.

7
7
113

4

Gambar atau foto harus proporsional, tidak ditarik (gepeng) ke
samping atau ke atas.
KONTEN PROMOSI DAN PUBLIKASI

NO
1 Terdapat foto peristiwa atau kegiatan yang dilengkapi caption
2
3
4
5
6
7

yaitu keterangan pada gambar yang berisi informasi berita
yang mengandung 5W+1H.
Terdapat video peristiwa atau kegiatan yang dilengkapi narasi
suara dan/atau teks pada video yang mengandung 5W+1H.
Terdapat berita peristiwa atau kegiatan yang memenuhi
standar jurnalistik.
Ada Pembaharuan berita, foto dan video kegiatan minimal 1
(satu) bulan sekali.
Terdapat Infografis mengenai kinerja sesuai Tupoksi Unit
Kerja. Infografis harus menarik dan mudah dipahami oleh
pengunjung.
Terdapat poster dan/atau banner digital terkait dengan
kegiatan dan isu terkait Satker.
Konten unduh (download) seperti pdf, zip disertai judul,
deskripsi/abstrak yang jelas dan mudah dipahami.
KONTEN INFORMASI UNTUK MEMENUHI HAK PUBLIK

NO
1 Informasi tentang profil Unit Organisasi (alamat lengkap,

2
3
4
5

7
NILAI
2
3
3
3
3
3
3
NILAI

ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi
Unit Organisasi beserta kantor unit-unit di bawahnya,struktur
organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, profil singkat
pejabat struktural).
Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang
sedang dijalankan
Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Unit
Organisasi berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah
maupun sedang dijalankan beserta capaiannya;
Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan
yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang
dikeluarkan oleh unit organisasi
Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa
sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait; Link ke

2
1
0
5
0

114

6

LPSE
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.
KEAMANAN WEB

NO
1 Halaman broken link dimodifikasi (cek dengan mengetik

2
3

http://namadomainanda/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 internal dan login ke data kepegawaian.
URL Admin CMS (Content Management System) tidak mudah
ditebak seperti menggunakan folder admin, administrator.
SEARCH ENGINE OPTIMIZATION (SEO)

NO
1 Judul Halaman (Page Title) terdapat Nama Unit (Tidak
2
3
4

0
NILAI

7

7
1
NILAI
7

disingkat) pada Halaman Beranda
Struktur URL halaman website harus SEO Friendly

7

Struktur Penamaan Foto dan Video yang ditampilkan pada
halaman website harus SEO friendly atau memiliki kode ALT
tag di setiap gambar sehingga bisa dibaca oleh mesin pencari.
Cek Jumlah Backlink & Referring Domain SEO di
https://ahrefs.com/backlink-checker , semakin banyak
semakin baik.

1
6

115

3.13. Pusat Pendidikan SDM Kesehatan
Skor Penilaian
Peringkat Tahun 2019 : 06
Peringkat Tahun 2018 : 12
Peringkat Tahun 2017 : Penjelasan




Tidak ada sama sekali fitur print dan
share
Ada Login ke Webmail
Folder CMS muda ditebak

116

bppsdmk.kemkes.go.id/pusdiksdmk/

117

NO ARSITEKTUR WEB
1 Otomatis desain website menyesuaikan dengan perangkat
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

3

7

yang digunakan (Mobile, Tablet, Desktop PC). URL :
https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/
Fitur pencarian tidak hanya diperuntukkan untuk kategori
tertentu saja, misalkan hanya berita saja. Tetapi harus bisa
menampilkan dokumen lain seperti artikel, ebook,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)
Produk dan Penjelasan Layanan cepat dan mudah ditemukan
di menu utama atau halaman depan.
Terdapat Identitas Nama Unit (Tidak Disingkat) di Header
Website.
Tersedia RSS atau ada tetapi broken link (tidak bertaut)

6
1
1
1
7
7
5
1
6

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.
Tidak ada Broken Link (www.brokenlinkcheck.com)

12
NO DESAIN ANTAR MUKA
1 Tidak menggunakan HURUF BESAR pada seluruh judul atau
2

NILAI

3
1
NILAI

7

deskripsi.
Jarak antara konten harus memiliki jarak yang cukup dan tidak
terkesan saling berdempetan sehingga sulit untuk dibaca oleh
pengunjung.
Tulisan harus jelas dan kontras dengan latar belakang
sehingga mudah dibaca.

7
7
118

4

Gambar atau foto harus proporsional, tidak ditarik (gepeng) ke
samping atau ke atas.
KONTEN PROMOSI DAN PUBLIKASI

NO
1 Terdapat foto peristiwa atau kegiatan yang dilengkapi caption
2
3
4
5
6
7

yaitu keterangan pada gambar yang berisi informasi berita
yang mengandung 5W+1H.
Terdapat video peristiwa atau kegiatan yang dilengkapi narasi
suara dan/atau teks pada video yang mengandung 5W+1H.
Terdapat berita peristiwa atau kegiatan yang memenuhi
standar jurnalistik.
Ada Pembaharuan berita, foto dan video kegiatan minimal 1
(satu) bulan sekali.
Terdapat Infografis mengenai kinerja sesuai Tupoksi Unit
Kerja. Infografis harus menarik dan mudah dipahami oleh
pengunjung.
Terdapat poster dan/atau banner digital terkait dengan
kegiatan dan isu terkait Satker.
Konten unduh (download) seperti pdf, zip disertai judul,
deskripsi/abstrak yang jelas dan mudah dipahami.
KONTEN INFORMASI UNTUK MEMENUHI HAK PUBLIK

NO
1 Informasi tentang profil Unit Organisasi (alamat lengkap,

2
3
4
5

7
NILAI
2
3
3
1
0
3
3
NILAI

ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi
Unit Organisasi beserta kantor unit-unit di bawahnya,struktur
organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, profil singkat
pejabat struktural).
Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang
sedang dijalankan
Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Unit
Organisasi berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah
maupun sedang dijalankan beserta capaiannya;
Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan
yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang
dikeluarkan oleh unit organisasi
Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa
sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait; Link ke

5
0
5
5
0

119

6

LPSE
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.
KEAMANAN WEB

NO
1 Halaman broken link dimodifikasi (cek dengan mengetik

2
3

http://namadomainanda/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 internal dan login ke data kepegawaian.
URL Admin CMS (Content Management System) tidak mudah
ditebak seperti menggunakan folder admin, administrator.
SEARCH ENGINE OPTIMIZATION (SEO)

NO
1 Judul Halaman (Page Title) terdapat Nama Unit (Tidak
2
3
4

0
NILAI

7

1
1
NILAI
7

disingkat) pada Halaman Beranda
Struktur URL halaman website harus SEO Friendly

7

Struktur Penamaan Foto dan Video yang ditampilkan pada
halaman website harus SEO friendly atau memiliki kode ALT
tag di setiap gambar sehingga bisa dibaca oleh mesin pencari.
Cek Jumlah Backlink & Referring Domain SEO di
https://ahrefs.com/backlink-checker , semakin banyak
semakin baik.

7
2

120

3.14. Biro Kepegawaian
Skor Penilaian
Peringkat Tahun 2019 : 13
Peringkat Tahun 2018 : Peringkat Tahun 2017 : Penjelasan




Page is not mobile friendly” menandakan
situs tidak mobile friendly
Tanpa autoresponse
Tidak ada halaman error dan informasi
sistem tidak ada

121

https://ropeg.kemkes.go.id/
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NO ARSITEKTUR WEB
1 Otomatis desain website menyesuaikan dengan perangkat
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

3

7

yang digunakan (Mobile, Tablet, Desktop PC). URL :
https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/
Fitur pencarian tidak hanya diperuntukkan untuk kategori
tertentu saja, misalkan hanya berita saja. Tetapi harus bisa
menampilkan dokumen lain seperti artikel, ebook,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)
Produk dan Penjelasan Layanan cepat dan mudah ditemukan
di menu utama atau halaman depan.
Terdapat Identitas Nama Unit (Tidak Disingkat) di Header
Website.
Tersedia RSS atau ada tetapi broken link (tidak bertaut)

1
2
1
1
7
7
6
1
3

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.
Tidak ada Broken Link (www.brokenlinkcheck.com)

12
NO DESAIN ANTAR MUKA
1 Tidak menggunakan HURUF BESAR pada seluruh judul atau
2

NILAI

1
2
NILAI

7

deskripsi.
Jarak antara konten harus memiliki jarak yang cukup dan tidak
terkesan saling berdempetan sehingga sulit untuk dibaca oleh
pengunjung.
Tulisan harus jelas dan kontras dengan latar belakang
sehingga mudah dibaca.

7
7
123

4

Gambar atau foto harus proporsional, tidak ditarik (gepeng) ke
samping atau ke atas.
KONTEN PROMOSI DAN PUBLIKASI

NO
1 Terdapat foto peristiwa atau kegiatan yang dilengkapi caption
2
3
4
5
6
7

yaitu keterangan pada gambar yang berisi informasi berita
yang mengandung 5W+1H.
Terdapat video peristiwa atau kegiatan yang dilengkapi narasi
suara dan/atau teks pada video yang mengandung 5W+1H.
Terdapat berita peristiwa atau kegiatan yang memenuhi
standar jurnalistik.
Ada Pembaharuan berita, foto dan video kegiatan minimal 1
(satu) bulan sekali.
Terdapat Infografis mengenai kinerja sesuai Tupoksi Unit
Kerja. Infografis harus menarik dan mudah dipahami oleh
pengunjung.
Terdapat poster dan/atau banner digital terkait dengan
kegiatan dan isu terkait Satker.
Konten unduh (download) seperti pdf, zip disertai judul,
deskripsi/abstrak yang jelas dan mudah dipahami.
KONTEN INFORMASI UNTUK MEMENUHI HAK PUBLIK

NO
1 Informasi tentang profil Unit Organisasi (alamat lengkap,

2
3
4
5

7
NILAI
2
3
3
2
3
3
3
NILAI

ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi
Unit Organisasi beserta kantor unit-unit di bawahnya,struktur
organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, profil singkat
pejabat struktural).
Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang
sedang dijalankan
Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Unit
Organisasi berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah
maupun sedang dijalankan beserta capaiannya;
Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan
yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang
dikeluarkan oleh unit organisasi
Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa
sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait; Link ke

3
5
0
0
0

124

6

LPSE
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.
KEAMANAN WEB

NO
1 Halaman broken link dimodifikasi (cek dengan mengetik

2
3

http://namadomainanda/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 internal dan login ke data kepegawaian.
URL Admin CMS (Content Management System) tidak mudah
ditebak seperti menggunakan folder admin, administrator.
SEARCH ENGINE OPTIMIZATION (SEO)

NO
1 Judul Halaman (Page Title) terdapat Nama Unit (Tidak
2
3
4

0
NILAI

2

7
1
NILAI
7

disingkat) pada Halaman Beranda
Struktur URL halaman website harus SEO Friendly

7

Struktur Penamaan Foto dan Video yang ditampilkan pada
halaman website harus SEO friendly atau memiliki kode ALT
tag di setiap gambar sehingga bisa dibaca oleh mesin pencari.
Cek Jumlah Backlink & Referring Domain SEO di
https://ahrefs.com/backlink-checker , semakin banyak
semakin baik.

7
7
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3.15. Konsil Kedokteran Indonesia
Skor Penilaian
Peringkat Tahun 2019 : 04
Peringkat Tahun 2018 : 13
Peringkat Tahun 2017 : 09
Penjelasan




Tanpa autoresponse
Broken link >= 6
Ada Peta Situs, isinya lebih dari satu
layar, tampilan hanya teks saja
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Alamat website

: www.kki.go.id
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NO ARSITEKTUR WEB
1 Otomatis desain website menyesuaikan dengan perangkat
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

3

7

yang digunakan (Mobile, Tablet, Desktop PC). URL :
https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/
Fitur pencarian tidak hanya diperuntukkan untuk kategori
tertentu saja, misalkan hanya berita saja. Tetapi harus bisa
menampilkan dokumen lain seperti artikel, ebook,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)
Produk dan Penjelasan Layanan cepat dan mudah ditemukan
di menu utama atau halaman depan.
Terdapat Identitas Nama Unit (Tidak Disingkat) di Header
Website.
Tersedia RSS atau ada tetapi broken link (tidak bertaut)

7
7
6
6
7
7
6
7
6

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.
Tidak ada Broken Link (www.brokenlinkcheck.com)

12
NO DESAIN ANTAR MUKA
1 Tidak menggunakan HURUF BESAR pada seluruh judul atau
2

NILAI

1
1
NILAI

7

deskripsi.
Jarak antara konten harus memiliki jarak yang cukup dan tidak
terkesan saling berdempetan sehingga sulit untuk dibaca oleh
pengunjung.
Tulisan harus jelas dan kontras dengan latar belakang
sehingga mudah dibaca.

7
7
128

4

Gambar atau foto harus proporsional, tidak ditarik (gepeng) ke
samping atau ke atas.
KONTEN PROMOSI DAN PUBLIKASI

NO
1 Terdapat foto peristiwa atau kegiatan yang dilengkapi caption
2
3
4
5
6
7

yaitu keterangan pada gambar yang berisi informasi berita
yang mengandung 5W+1H.
Terdapat video peristiwa atau kegiatan yang dilengkapi narasi
suara dan/atau teks pada video yang mengandung 5W+1H.
Terdapat berita peristiwa atau kegiatan yang memenuhi
standar jurnalistik.
Ada Pembaharuan berita, foto dan video kegiatan minimal 1
(satu) bulan sekali.
Terdapat Infografis mengenai kinerja sesuai Tupoksi Unit
Kerja. Infografis harus menarik dan mudah dipahami oleh
pengunjung.
Terdapat poster dan/atau banner digital terkait dengan
kegiatan dan isu terkait Satker.
Konten unduh (download) seperti pdf, zip disertai judul,
deskripsi/abstrak yang jelas dan mudah dipahami.
KONTEN INFORMASI UNTUK MEMENUHI HAK PUBLIK

NO
1 Informasi tentang profil Unit Organisasi (alamat lengkap,

2
3
4
5

7
NILAI
2
1
1
3
3
3
3
NILAI

ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi
Unit Organisasi beserta kantor unit-unit di bawahnya,struktur
organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, profil singkat
pejabat struktural).
Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang
sedang dijalankan
Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Unit
Organisasi berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah
maupun sedang dijalankan beserta capaiannya;
Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan
yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang
dikeluarkan oleh unit organisasi
Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa
sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait; Link ke

3
0
5
5
5

129

6

LPSE
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.
KEAMANAN WEB

NO
1 Halaman broken link dimodifikasi (cek dengan mengetik

2
3

http://namadomainanda/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 internal dan login ke data kepegawaian.
URL Admin CMS (Content Management System) tidak mudah
ditebak seperti menggunakan folder admin, administrator.
SEARCH ENGINE OPTIMIZATION (SEO)

NO
1 Judul Halaman (Page Title) terdapat Nama Unit (Tidak
2
3
4

0
NILAI

7

7
3
NILAI
7

disingkat) pada Halaman Beranda
Struktur URL halaman website harus SEO Friendly

7

Struktur Penamaan Foto dan Video yang ditampilkan pada
halaman website harus SEO friendly atau memiliki kode ALT
tag di setiap gambar sehingga bisa dibaca oleh mesin pencari.
Cek Jumlah Backlink & Referring Domain SEO di
https://ahrefs.com/backlink-checker , semakin banyak
semakin baik.

7
6
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3.16. Pusat Analisis Determinan Kesehatan
Skor Penilaian
Peringkat Tahun 2019 : 18
Peringkat Tahun 2018 : Peringkat Tahun 2017 : Penjelasan




Tidak ada sama sekali fitur print dan
share
Ada Login ke Webmail
URL Admin CMS sudah diamankan, tetapi
error 404 tidak diamankan ada nomor
port

131

: www.padk.kemkes.go.id

132

NO ARSITEKTUR WEB
1 Otomatis desain website menyesuaikan dengan perangkat
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

3

7

yang digunakan (Mobile, Tablet, Desktop PC). URL :
https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/
Fitur pencarian tidak hanya diperuntukkan untuk kategori
tertentu saja, misalkan hanya berita saja. Tetapi harus bisa
menampilkan dokumen lain seperti artikel, ebook,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)
Produk dan Penjelasan Layanan cepat dan mudah ditemukan
di menu utama atau halaman depan.
Terdapat Identitas Nama Unit (Tidak Disingkat) di Header
Website.
Tersedia RSS atau ada tetapi broken link (tidak bertaut)

4
1
6
1
7
5
6
1
1

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.
Tidak ada Broken Link (www.brokenlinkcheck.com)

12
NO DESAIN ANTAR MUKA
1 Tidak menggunakan HURUF BESAR pada seluruh judul atau
2

NILAI

1
4
NILAI

7

deskripsi.
Jarak antara konten harus memiliki jarak yang cukup dan tidak
terkesan saling berdempetan sehingga sulit untuk dibaca oleh
pengunjung.
Tulisan harus jelas dan kontras dengan latar belakang
sehingga mudah dibaca.

7
7
133

4

Gambar atau foto harus proporsional, tidak ditarik (gepeng) ke
samping atau ke atas.
KONTEN PROMOSI DAN PUBLIKASI

NO
1 Terdapat foto peristiwa atau kegiatan yang dilengkapi caption
2
3
4
5
6
7

yaitu keterangan pada gambar yang berisi informasi berita
yang mengandung 5W+1H.
Terdapat video peristiwa atau kegiatan yang dilengkapi narasi
suara dan/atau teks pada video yang mengandung 5W+1H.
Terdapat berita peristiwa atau kegiatan yang memenuhi
standar jurnalistik.
Ada Pembaharuan berita, foto dan video kegiatan minimal 1
(satu) bulan sekali.
Terdapat Infografis mengenai kinerja sesuai Tupoksi Unit
Kerja. Infografis harus menarik dan mudah dipahami oleh
pengunjung.
Terdapat poster dan/atau banner digital terkait dengan
kegiatan dan isu terkait Satker.
Konten unduh (download) seperti pdf, zip disertai judul,
deskripsi/abstrak yang jelas dan mudah dipahami.
KONTEN INFORMASI UNTUK MEMENUHI HAK PUBLIK

NO
1 Informasi tentang profil Unit Organisasi (alamat lengkap,

2
3
4
5

3
NILAI
2
3
3
3
0
3
3
NILAI

ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi
Unit Organisasi beserta kantor unit-unit di bawahnya,struktur
organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, profil singkat
pejabat struktural).
Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang
sedang dijalankan
Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Unit
Organisasi berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah
maupun sedang dijalankan beserta capaiannya;
Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan
yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang
dikeluarkan oleh unit organisasi
Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa
sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait; Link ke

1
0
0
0
5

134

6

LPSE
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.
KEAMANAN WEB

NO
1 Halaman broken link dimodifikasi (cek dengan mengetik

2
3

http://namadomainanda/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 internal dan login ke data kepegawaian.
URL Admin CMS (Content Management System) tidak mudah
ditebak seperti menggunakan folder admin, administrator.
SEARCH ENGINE OPTIMIZATION (SEO)

NO
1 Judul Halaman (Page Title) terdapat Nama Unit (Tidak
2
3
4

0
NILAI

3

1
2
NILAI
5

disingkat) pada Halaman Beranda
Struktur URL halaman website harus SEO Friendly

7

Struktur Penamaan Foto dan Video yang ditampilkan pada
halaman website harus SEO friendly atau memiliki kode ALT
tag di setiap gambar sehingga bisa dibaca oleh mesin pencari.
Cek Jumlah Backlink & Referring Domain SEO di
https://ahrefs.com/backlink-checker , semakin banyak
semakin baik.

7
2
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3.17. Pusat Penelitian dan Pengembangan
Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan
Skor Penilaian
Peringkat Tahun 2019 : 05
Peringkat Tahun 2018 : 25
Peringkat Tahun 2017 : Penjelasan





Tidak ada RSS
Antar konten terlihat berdempetan
(kurang berjarak) atau terlalu banyak
jarak sehingga terkesan tidak rapi dan
sulit dibaca
Ada di halaman #1 Google.co.id bukan
peringkat #1
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https://www.pusat2.litbang.kemkes.go.id/
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NO
1

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
NO
1
2

3
4

ARSITEKTUR WEB
Otomatis desain website menyesuaikan dengan perangkat
yang digunakan (Mobile, Tablet, Desktop PC). URL :
https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/
Fitur pencarian tidak hanya diperuntukkan untuk kategori
tertentu saja, misalkan hanya berita saja. Tetapi harus bisa
menampilkan dokumen lain seperti artikel, ebook,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)
Produk dan Penjelasan Layanan cepat dan mudah ditemukan
di menu utama atau halaman depan.
Terdapat Identitas Nama Unit (Tidak Disingkat) di Header
Website.
Tersedia RSS atau ada tetapi broken link (tidak bertaut)
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.
Tidak ada Broken Link (www.brokenlinkcheck.com)
DESAIN ANTAR MUKA
Tidak menggunakan HURUF BESAR pada seluruh judul atau
deskripsi.
Jarak antara konten harus memiliki jarak yang cukup dan tidak
terkesan saling berdempetan sehingga sulit untuk dibaca oleh
pengunjung.
Tulisan harus jelas dan kontras dengan latar belakang
sehingga mudah dibaca.
Gambar atau foto harus proporsional, tidak ditarik (gepeng) ke

NILAI
7

4
7
6
6
7
3
6
1
3

1

6
NILAI
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7
7
7
7

NO
1

2
3
4
5

6
7
NO
1

2
3

4

5

6

samping atau ke atas.
KONTEN PROMOSI DAN PUBLIKASI
Terdapat foto peristiwa atau kegiatan yang dilengkapi caption
yaitu keterangan pada gambar yang berisi informasi berita
yang mengandung 5W+1H.
Terdapat video peristiwa atau kegiatan yang dilengkapi narasi
suara dan/atau teks pada video yang mengandung 5W+1H.
Terdapat berita peristiwa atau kegiatan yang memenuhi
standar jurnalistik.
Ada Pembaharuan berita, foto dan video kegiatan minimal 1
(satu) bulan sekali.
Terdapat Infografis mengenai kinerja sesuai Tupoksi Unit
Kerja. Infografis harus menarik dan mudah dipahami oleh
pengunjung.
Terdapat poster dan/atau banner digital terkait dengan
kegiatan dan isu terkait Satker.
Konten unduh (download) seperti pdf, zip disertai judul,
deskripsi/abstrak yang jelas dan mudah dipahami.
KONTEN INFORMASI UNTUK MEMENUHI HAK PUBLIK
Informasi tentang profil Unit Organisasi (alamat lengkap,
ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi
Unit Organisasi beserta kantor unit-unit di bawahnya,struktur
organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, profil singkat
pejabat struktural).
Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang
sedang dijalankan
Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Unit
Organisasi berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah
maupun sedang dijalankan beserta capaiannya;
Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan
yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang
dikeluarkan oleh unit organisasi
Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa
sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait; Link ke
LPSE
Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur

NILAI
1
3
3
3
0
3
3
NILAI

4

2
5

0

5
0
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NO
1

2
3
NO
1
2
3

4

evakuasi keadaan darurat yang disertai foto titik kumpul
dan/atau grafis/pdf prosedur keadaan darurat di setiap
wilayah kantor Unit Organisasi.
KEAMANAN WEB
Halaman broken link dimodifikasi (cek dengan mengetik
http://namadomainanda/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 internal dan login ke data kepegawaian.
URL Admin CMS (Content Management System) tidak mudah
ditebak seperti menggunakan folder admin, administrator.
SEARCH ENGINE OPTIMIZATION (SEO)
Judul Halaman (Page Title) terdapat Nama Unit (Tidak
disingkat) pada Halaman Beranda
Struktur URL halaman website harus SEO Friendly
Struktur Penamaan Foto dan Video yang ditampilkan pada
halaman website harus SEO friendly atau memiliki kode ALT
tag di setiap gambar sehingga bisa dibaca oleh mesin pencari.
Cek Jumlah Backlink & Referring Domain SEO di
https://ahrefs.com/backlink-checker , semakin banyak
semakin baik.

NILAI

7

7
7
NILAI
5
7
7

2

140

3.18 Direktorat Gizi Masyarakat
Skor Penilaian
Peringkat Tahun 2019 :
Peringkat Tahun 2018 :
Peringkat Tahun 2017 :
Penjelasan




Page is not mobile friendly” menandakan
situs tidak mobile friendly.
Tulisan terlalu kecil sehingga sulit dibaca
URL Admin CMS sudah diamankan, tetapi
error 404.
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www.gizi.kemkes.go.id
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0
1

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
NO
1
2

3
4

ARSITEKTUR WEB
Otomatis desain website menyesuaikan dengan perangkat
yang digunakan (Mobile, Tablet, Desktop PC). URL :
https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/
Fitur pencarian tidak hanya diperuntukkan untuk kategori
tertentu saja, misalkan hanya berita saja. Tetapi harus bisa
menampilkan dokumen lain seperti artikel, ebook,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)
Produk dan Penjelasan Layanan cepat dan mudah ditemukan
di menu utama atau halaman depan.
Terdapat Identitas Nama Unit (Tidak Disingkat) di Header
Website.
Tersedia RSS atau ada tetapi broken link (tidak bertaut)
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.
Tidak ada Broken Link (www.brokenlinkcheck.com)
DESAIN ANTAR MUKA
Tidak menggunakan HURUF BESAR pada seluruh judul atau
deskripsi.
Jarak antara konten harus memiliki jarak yang cukup dan tidak
terkesan saling berdempetan sehingga sulit untuk dibaca oleh
pengunjung.
Tulisan harus jelas dan kontras dengan latar belakang
sehingga mudah dibaca.
Gambar atau foto harus proporsional, tidak ditarik (gepeng) ke

NILAI
1

4
7
4
4
7
6
7
7
1

1

5
NILAI
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7
3
3
7

NO
1

2
3

1

2
3
NO
1

2
3

4

5

6

samping atau ke atas.
KONTEN PROMOSI DAN PUBLIKASI
Terdapat foto peristiwa atau kegiatan yang dilengkapi caption
yaitu keterangan pada gambar yang berisi informasi berita
yang mengandung 5W+1H.
Terdapat video peristiwa atau kegiatan yang dilengkapi narasi
suara dan/atau teks pada video yang mengandung 5W+1H.
Terdapat berita peristiwa atau kegiatan yang memenuhi
standar jurnalistik.
Ada Pembaharuan berita, foto dan video kegiatan minimal 1
(satu) bulan sekali.
Terdapat Infografis mengenai kinerja sesuai Tupoksi Unit
Kerja. Infografis harus menarik dan mudah dipahami oleh
pengunjung.
Terdapat poster dan/atau banner digital terkait dengan
kegiatan dan isu terkait Satker.
Konten unduh (download) seperti pdf, zip disertai judul,
deskripsi/abstrak yang jelas dan mudah dipahami.
KONTEN INFORMASI UNTUK MEMENUHI HAK PUBLIK
Informasi tentang profil Unit Organisasi (alamat lengkap,
ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi
Unit Organisasi beserta kantor unit-unit di bawahnya,struktur
organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, profil singkat
pejabat struktural).
Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang
sedang dijalankan
Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Unit
Organisasi berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah
maupun sedang dijalankan beserta capaiannya;
Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan
yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang
dikeluarkan oleh unit organisasi
Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa
sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait; Link ke
LPSE
Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur

NILAI
0
0
0
0
0
0
0
NILAI

0

0
0

0

0
0
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NO
1

2
3
NO
1
2
3

4

evakuasi keadaan darurat yang disertai foto titik kumpul
dan/atau grafis/pdf prosedur keadaan darurat di setiap
wilayah kantor Unit Organisasi.
KEAMANAN WEB
Halaman broken link dimodifikasi (cek dengan mengetik
http://namadomainanda/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 internal dan login ke data kepegawaian.
URL Admin CMS (Content Management System) tidak mudah
ditebak seperti menggunakan folder admin, administrator.
SEARCH ENGINE OPTIMIZATION (SEO)
Judul Halaman (Page Title) terdapat Nama Unit (Tidak
disingkat) pada Halaman Beranda
Struktur URL halaman website harus SEO Friendly
Struktur Penamaan Foto dan Video yang ditampilkan pada
halaman website harus SEO friendly atau memiliki kode ALT
tag di setiap gambar sehingga bisa dibaca oleh mesin pencari.
Cek Jumlah Backlink & Referring Domain SEO di
https://ahrefs.com/backlink-checker , semakin banyak
semakin baik.

NILAI

5

7
2
NILAI
1
7
1

4
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3.19 Biro Komunikasi dan Pelayanan
Masyarakat
Skor Penilaian
Peringkat Tahun 2019 : 08
Peringkat Tahun 2018 : 05
Peringkat Tahun 2017 : 02
Penjelasan




Broken link >= 6
URL Admin CMS mudah ditebak
Ada di halaman #1 Google.co.id bukan
peringkat #1
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sehatnegeriku.kemkes.go.id

147

NO ARSITEKTUR WEB
1 Otomatis desain website menyesuaikan dengan perangkat
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

3

7

yang digunakan (Mobile, Tablet, Desktop PC). URL :
https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/
Fitur pencarian tidak hanya diperuntukkan untuk kategori
tertentu saja, misalkan hanya berita saja. Tetapi harus bisa
menampilkan dokumen lain seperti artikel, ebook,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)
Produk dan Penjelasan Layanan cepat dan mudah ditemukan
di menu utama atau halaman depan.
Terdapat Identitas Nama Unit (Tidak Disingkat) di Header
Website.
Tersedia RSS atau ada tetapi broken link (tidak bertaut)

6
2
6
6
7
6
7
7
6

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.
Tidak ada Broken Link (www.brokenlinkcheck.com)

12
NO DESAIN ANTAR MUKA
1 Tidak menggunakan HURUF BESAR pada seluruh judul atau
2

NILAI

3
1
NILAI

7

deskripsi.
Jarak antara konten harus memiliki jarak yang cukup dan tidak
terkesan saling berdempetan sehingga sulit untuk dibaca oleh
pengunjung.
Tulisan harus jelas dan kontras dengan latar belakang
sehingga mudah dibaca.

7
7
148

4

Gambar atau foto harus proporsional, tidak ditarik (gepeng) ke
samping atau ke atas.
KONTEN PROMOSI DAN PUBLIKASI

NO
1 Terdapat foto peristiwa atau kegiatan yang dilengkapi caption
2
3
4
5
6
7

yaitu keterangan pada gambar yang berisi informasi berita
yang mengandung 5W+1H.
Terdapat video peristiwa atau kegiatan yang dilengkapi narasi
suara dan/atau teks pada video yang mengandung 5W+1H.
Terdapat berita peristiwa atau kegiatan yang memenuhi
standar jurnalistik.
Ada Pembaharuan berita, foto dan video kegiatan minimal 1
(satu) bulan sekali.
Terdapat Infografis mengenai kinerja sesuai Tupoksi Unit
Kerja. Infografis harus menarik dan mudah dipahami oleh
pengunjung.
Terdapat poster dan/atau banner digital terkait dengan
kegiatan dan isu terkait Satker.
Konten unduh (download) seperti pdf, zip disertai judul,
deskripsi/abstrak yang jelas dan mudah dipahami.
KONTEN INFORMASI UNTUK MEMENUHI HAK PUBLIK

NO
1 Informasi tentang profil Unit Organisasi (alamat lengkap,

2
3
4
5

7
NILAI
2
3
3
3
3
3
3
NILAI

ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi
Unit Organisasi beserta kantor unit-unit di bawahnya,struktur
organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, profil singkat
pejabat struktural).
Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang
sedang dijalankan
Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Unit
Organisasi berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah
maupun sedang dijalankan beserta capaiannya;
Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan
yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang
dikeluarkan oleh unit organisasi
Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa
sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait; Link ke

1
5
5
0
0

149

6

LPSE
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.
KEAMANAN WEB

NO
1 Halaman broken link dimodifikasi (cek dengan mengetik

2
3

http://namadomainanda/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 internal dan login ke data kepegawaian.
URL Admin CMS (Content Management System) tidak mudah
ditebak seperti menggunakan folder admin, administrator.
SEARCH ENGINE OPTIMIZATION (SEO)

NO
1 Judul Halaman (Page Title) terdapat Nama Unit (Tidak
2
3
4

0
NILAI

7

7
1
NILAI
5

disingkat) pada Halaman Beranda
Struktur URL halaman website harus SEO Friendly

7

Struktur Penamaan Foto dan Video yang ditampilkan pada
halaman website harus SEO friendly atau memiliki kode ALT
tag di setiap gambar sehingga bisa dibaca oleh mesin pencari.
Cek Jumlah Backlink & Referring Domain SEO di
https://ahrefs.com/backlink-checker , semakin banyak
semakin baik.

7
6
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3.20. Pusat Krisis Kesehatan
Skor Penilaian
Peringkat Tahun 2019 : 03
Peringkat Tahun 2018 : 02
Peringkat Tahun 2017 : 04
Penjelasan




Halaman tidak dapat dijangkau
Ada autoresponse dengan terimakasih
tetapi tidak terkirim ke email
Backlink 0 dan Referring 0

www.pusatkrisis.kemkes.go.id

151

NO ARSITEKTUR WEB
1 Otomatis desain website menyesuaikan dengan perangkat
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

3

1

yang digunakan (Mobile, Tablet, Desktop PC). URL :
https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/
Fitur pencarian tidak hanya diperuntukkan untuk kategori
tertentu saja, misalkan hanya berita saja. Tetapi harus bisa
menampilkan dokumen lain seperti artikel, ebook,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)
Produk dan Penjelasan Layanan cepat dan mudah ditemukan
di menu utama atau halaman depan.
Terdapat Identitas Nama Unit (Tidak Disingkat) di Header
Website.
Tersedia RSS atau ada tetapi broken link (tidak bertaut)

6
7
6
6
7
7
6
7
7

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.
Tidak ada Broken Link (www.brokenlinkcheck.com)

12
NO DESAIN ANTAR MUKA
1 Tidak menggunakan HURUF BESAR pada seluruh judul atau
2

NILAI

3
5
NILAI

7

deskripsi.
Jarak antara konten harus memiliki jarak yang cukup dan tidak
terkesan saling berdempetan sehingga sulit untuk dibaca oleh
pengunjung.
Tulisan harus jelas dan kontras dengan latar belakang
sehingga mudah dibaca.

7
7
152

4

Gambar atau foto harus proporsional, tidak ditarik (gepeng) ke
samping atau ke atas.
KONTEN PROMOSI DAN PUBLIKASI

NO
1 Terdapat foto peristiwa atau kegiatan yang dilengkapi caption
2
3
4
5
6
7

yaitu keterangan pada gambar yang berisi informasi berita
yang mengandung 5W+1H.
Terdapat video peristiwa atau kegiatan yang dilengkapi narasi
suara dan/atau teks pada video yang mengandung 5W+1H.
Terdapat berita peristiwa atau kegiatan yang memenuhi
standar jurnalistik.
Ada Pembaharuan berita, foto dan video kegiatan minimal 1
(satu) bulan sekali.
Terdapat Infografis mengenai kinerja sesuai Tupoksi Unit
Kerja. Infografis harus menarik dan mudah dipahami oleh
pengunjung.
Terdapat poster dan/atau banner digital terkait dengan
kegiatan dan isu terkait Satker.
Konten unduh (download) seperti pdf, zip disertai judul,
deskripsi/abstrak yang jelas dan mudah dipahami.
KONTEN INFORMASI UNTUK MEMENUHI HAK PUBLIK

NO
1 Informasi tentang profil Unit Organisasi (alamat lengkap,

2
3
4
5

7
NILAI
2
3
3
3
3
3
3
NILAI

ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi
Unit Organisasi beserta kantor unit-unit di bawahnya,struktur
organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, profil singkat
pejabat struktural).
Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang
sedang dijalankan
Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Unit
Organisasi berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah
maupun sedang dijalankan beserta capaiannya;
Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan
yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang
dikeluarkan oleh unit organisasi
Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa
sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait; Link ke

4
0
5
5
5

153

6

LPSE
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.
KEAMANAN WEB

NO
1 Halaman broken link dimodifikasi (cek dengan mengetik

2
3

http://namadomainanda/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 internal dan login ke data kepegawaian.
URL Admin CMS (Content Management System) tidak mudah
ditebak seperti menggunakan folder admin, administrator.
SEARCH ENGINE OPTIMIZATION (SEO)

NO
1 Judul Halaman (Page Title) terdapat Nama Unit (Tidak
2
3
4

0
NILAI

7

7
7
NILAI
7

disingkat) pada Halaman Beranda
Struktur URL halaman website harus SEO Friendly

7

Struktur Penamaan Foto dan Video yang ditampilkan pada
halaman website harus SEO friendly atau memiliki kode ALT
tag di setiap gambar sehingga bisa dibaca oleh mesin pencari.
Cek Jumlah Backlink & Referring Domain SEO di
https://ahrefs.com/backlink-checker , semakin banyak
semakin baik.

7
6
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BAB 4
DETAIL HASIL PENILAIAN UPT
4.1. Politeknik Kesehatan kementerian
Kesehatan Kalimantan Timur
Skor Penilaian
Peringkat Tahun 2019 : 14
Peringkat Tahun 2018 : 24
Peringkat Tahun 2017 : Penjelasan






Page is not mobile friendly” menandakan
situs tidak mobile friendly.
Tidak ada informasi alamat/nomor
telpon/email & form kontak
Ada halaman error, tetapi hanya
informasi salah masuk dengan desain
biasa saja
Semua Struktur URL foto Tidak SEO
Friendly

155

www.poltekkes-kaltim.ac.id

156

NO
1

2

3
4
5
6
7
8
NO
1
2

3
4
NO
1
2

ARSITEKTUR WEB
Otomatis desain website menyesuaikan dengan perangkat
yang digunakan (Mobile, Tablet, Desktop PC). URL :
https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/
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)
Produk dan Penjelasan Layanan cepat dan mudah ditemukan
di menu utama atau halaman depan.
Terdapat Identitas Nama Dinkes / UPT (Tidak Disingkat) di
Header Website.
DESAIN ANTAR MUKA
Tidak menggunakan HURUF BESAR pada seluruh judul atau
deskripsi.
Jarak antara konten harus memiliki jarak yang cukup dan tidak
terkesan saling berdempetan sehingga sulit untuk dibaca oleh
pengunjung.
Tulisan harus jelas dan kontras dengan latar belakang
sehingga mudah dibaca.
Gambar atau foto tidak blur, tidak gelap, harus proporsional
atau tidak ditarik (gepeng) ke samping atau ke atas.

NILAI

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

NILAI
1

1

4
7
1
1
7
3
6
NILAI
4
7
7
7

1

157

3
4
5
6
7

8
9
10
11

NO
1

2
3

NO
1

2
3

dengan pertanyaan yang diajukan oleh pengunjung.
Terdapat keterangan pada gambar yang berisi informasi
berita.
Terdapat keterangan tanggal pada semua berita.
Ada Pembaharuan Berita minimal 2 (dua) bulan sekali.
Terdapat Infografis mengenai kinerja sesuai Tupoksi Unit
Kerja.
Konten unduh (download) seperti pdf, zip harus disertai judul,
deskripsi/abstrak yang jelas dan mudah dipahami pengunjung
sebelum mereka mengunduh.
Tidak ada Broken Link (www.brokenlinkcheck.com)
Tersedia Konten Profil (Tusi, Struktur Organisasi, Tata
Kerja/SOTK)
Tersedia Konten Publikasi : Profil Kesehatan (PDF), Lakip
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://namadomainanda/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 internal dan login ke data kepegawaian.
URL Admin CMS (Content Management System) tidak mudah
ditebak seperti menggunakan folder admin, administrator,
wp-admin.
SEARCH ENGINE OPTIMIZATION (SEO)
Judul Halaman (Page Title) terdapat Nama Dinkes / UPT (Tidak
disingkat) pada Halaman Beranda
Struktur URL halaman website harus SEO Friendly

2
7
3
1
5
1
2
5
1
NILAI

5

7
7
NILAI
7

7

Struktur Penamaan Foto dan Video yang ditampilkan pada
halaman website harus SEO friendly atau memiliki kode ALT

1

158

4

tag di setiap gambar sehingga bisa dibaca oleh mesin pencari.
Cek Jumlah Backlink & Referring Domain SEO di
https://ahrefs.com/backlink-checker , semakin banyak
semakin baik.

4

159

4.2 Politeknik Kesehatan Kementerian
Kesehatan Medan
Skor Penilaian
Peringkat Tahun 2019 : 23
Peringkat Tahun 2018 : Peringkat Tahun 2017 : Penjelasan







Tidak menyediakan fitur pencarian
Semua Judul dan Deskripsi HURUF BESAR
Tanpa autoresponse, langsung blank
page / masih di kontak form / kembali ke
halaman beranda
Ada Login ke Webmail
Semua Struktur URL Tidak SEO Friendly

160

poltekkes-medan.ac.id

161

NO ARSITEKTUR WEB
1 Otomatis desain website menyesuaikan dengan perangkat
2
3
4
5
6
7
8

yang digunakan (Mobile, Tablet, Desktop PC). URL :
https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/
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)
Produk dan Penjelasan Layanan cepat dan mudah ditemukan
di menu utama atau halaman depan.
Terdapat Identitas Nama Dinkes / UPT (Tidak Disingkat) di
Header Website.
DESAIN ANTAR MUKA

NO
1 Tidak menggunakan HURUF BESAR pada seluruh judul atau
2
3
4

NILAI
7
1
1
1
1
7
3
5
NILAI

4

deskripsi.
Jarak antara konten harus memiliki jarak yang cukup dan tidak
terkesan saling berdempetan sehingga sulit untuk dibaca oleh
pengunjung.
Tulisan harus jelas dan kontras dengan latar belakang
sehingga mudah dibaca.
Gambar atau foto tidak blur, tidak gelap, harus proporsional
atau tidak ditarik (gepeng) ke samping atau ke atas.

NO TATA KELOLA
1 Ada form kontak yang bisa digunakan untuk menghubungi.
2 Ada autoresponse yang tampil di website dan dikirim ke email

3
4
7
NILAI

3

pengunjung ketika pengunjung menghubungi berupa ucapan
terimakasih, waktu response yang dibutuhkan untuk
menjawab pengunjung, dan tautan terkait yang berhubungan

1

162

3
4
5
6
7
8
9
10
11

dengan pertanyaan yang diajukan oleh pengunjung.
Terdapat keterangan pada gambar yang berisi informasi
berita.
Terdapat keterangan tanggal pada semua berita.

3

Terdapat Infografis mengenai kinerja sesuai Tupoksi Unit
Kerja.
Konten unduh (download) seperti pdf, zip harus disertai judul,
deskripsi/abstrak yang jelas dan mudah dipahami pengunjung
sebelum mereka mengunduh.

6

Tidak ada Broken Link (www.brokenlinkcheck.com)
Tersedia Konten Profil (Tusi, Struktur Organisasi, Tata
Kerja/SOTK)

7

Tersedia Konten Publikasi : Profil Kesehatan (PDF), Lakip
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.

1

5

2

5
NILAI

http://namadomainanda/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 internal dan login ke data kepegawaian.
URL Admin CMS (Content Management System) tidak mudah
ditebak seperti menggunakan folder admin, administrator,
wp-admin.

NO SEARCH ENGINE OPTIMIZATION (SEO)
1 Judul Halaman (Page Title) terdapat Nama Dinkes / UPT (Tidak
2
3

7
2

Ada Pembaharuan Berita minimal 2 (dua) bulan sekali.

NO KEAMANAN WEB
1 Halaman broken link dimodifikasi (cek dengan mengetik

2

2

1

1
2
NILAI
7

disingkat) pada Halaman Beranda
Struktur URL halaman website harus SEO Friendly

1
7

Struktur Penamaan Foto dan Video yang ditampilkan pada
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4

halaman website harus SEO friendly atau memiliki kode ALT
tag di setiap gambar sehingga bisa dibaca oleh mesin pencari.
Cek Jumlah Backlink & Referring Domain SEO di
https://ahrefs.com/backlink-checker , semakin banyak
semakin baik.

4

164

4.3. Balai Pelatihan Kesehatan Semarang
Skor Penilaian
Peringkat Tahun 2019 : 09
Peringkat Tahun 2018 : Peringkat Tahun 2017 : Penjelasan





Tidak ada Peta Situs
Tanpa autoresponse, langsung blank
page / masih di kontak form / kembali ke
halaman beranda
URL Admin CMS mudah ditebak

165

web.bapelkessemarang.id

166

NO ARSITEKTUR WEB
1 Otomatis desain website menyesuaikan dengan perangkat
2
3
4
5
6
7
8

yang digunakan (Mobile, Tablet, Desktop PC). URL :
https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/
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)
Produk dan Penjelasan Layanan cepat dan mudah ditemukan
di menu utama atau halaman depan.
Terdapat Identitas Nama Dinkes / UPT (Tidak Disingkat) di
Header Website.
DESAIN ANTAR MUKA

NO
1 Tidak menggunakan HURUF BESAR pada seluruh judul atau
2
3
4

deskripsi.
Jarak antara konten harus memiliki jarak yang cukup dan tidak
terkesan saling berdempetan sehingga sulit untuk dibaca oleh
pengunjung.
Tulisan harus jelas dan kontras dengan latar belakang
sehingga mudah dibaca.
Gambar atau foto tidak blur, tidak gelap, harus proporsional
atau tidak ditarik (gepeng) ke samping atau ke atas.
TATA KELOLA

NO
1 Ada form kontak yang bisa digunakan untuk menghubungi.
2 Ada autoresponse yang tampil di website dan dikirim ke email

NILAI
7
5
5
1
6
7
6
5
NILAI

4
7
4
7
NILAI

3

pengunjung ketika pengunjung menghubungi berupa ucapan
terimakasih, waktu response yang dibutuhkan untuk
menjawab pengunjung, dan tautan terkait yang berhubungan

1

167

3
4
5
6
7
8
9
10
11

dengan pertanyaan yang diajukan oleh pengunjung.
Terdapat keterangan pada gambar yang berisi informasi
berita.
Terdapat keterangan tanggal pada semua berita.

3

Terdapat Infografis mengenai kinerja sesuai Tupoksi Unit
Kerja.
Konten unduh (download) seperti pdf, zip harus disertai judul,
deskripsi/abstrak yang jelas dan mudah dipahami pengunjung
sebelum mereka mengunduh.

1

Tidak ada Broken Link (www.brokenlinkcheck.com)
Tersedia Konten Profil (Tusi, Struktur Organisasi, Tata
Kerja/SOTK)

1

Tersedia Konten Publikasi : Profil Kesehatan (PDF), Lakip
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.

6

5

2

1
NILAI

http://namadomainanda/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 internal dan login ke data kepegawaian.
URL Admin CMS (Content Management System) tidak mudah
ditebak seperti menggunakan folder admin, administrator,
wp-admin.

NO SEARCH ENGINE OPTIMIZATION (SEO)
1 Judul Halaman (Page Title) terdapat Nama Dinkes / UPT (Tidak
2
3

7
6

Ada Pembaharuan Berita minimal 2 (dua) bulan sekali.

NO KEAMANAN WEB
1 Halaman broken link dimodifikasi (cek dengan mengetik

2

7

5

7
1
NILAI
7

disingkat) pada Halaman Beranda
Struktur URL halaman website harus SEO Friendly

7
7

Struktur Penamaan Foto dan Video yang ditampilkan pada

168

4

halaman website harus SEO friendly atau memiliki kode ALT
tag di setiap gambar sehingga bisa dibaca oleh mesin pencari.
Cek Jumlah Backlink & Referring Domain SEO di
https://ahrefs.com/backlink-checker , semakin banyak
semakin baik.

0
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4.4. Balai Besar Laboratorium Kesehatan
Surabaya
Skor Penilaian
Peringkat Tahun 2019 : 03
Peringkat Tahun 2018 : Peringkat Tahun 2017 : Penjelasan




Tidak ada sama sekali fitur print dan
share
Gambar/foto di halaman depan
hanya 1 yang tidak proporsional
Tidak ada terlihat informasi infografis
di halaman beranda, menu utama,
pencarian dengan kata “infografis”

170

bblksurabaya.id

171

NO ARSITEKTUR WEB
1 Otomatis desain website menyesuaikan dengan perangkat
2
3
4
5
6
7
8

yang digunakan (Mobile, Tablet, Desktop PC). URL :
https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/
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)
Produk dan Penjelasan Layanan cepat dan mudah ditemukan
di menu utama atau halaman depan.
Terdapat Identitas Nama Dinkes / UPT (Tidak Disingkat) di
Header Website.
DESAIN ANTAR MUKA

NO
1 Tidak menggunakan HURUF BESAR pada seluruh judul atau
2
3
4

NILAI
7
1
1
4
6
6
6
6
NILAI

7

deskripsi.
Jarak antara konten harus memiliki jarak yang cukup dan tidak
terkesan saling berdempetan sehingga sulit untuk dibaca oleh
pengunjung.
Tulisan harus jelas dan kontras dengan latar belakang
sehingga mudah dibaca.
Gambar atau foto tidak blur, tidak gelap, harus proporsional
atau tidak ditarik (gepeng) ke samping atau ke atas.

NO TATA KELOLA
1 Ada form kontak yang bisa digunakan untuk menghubungi.
2 Ada autoresponse yang tampil di website dan dikirim ke email

7
7
7
NILAI

5

pengunjung ketika pengunjung menghubungi berupa ucapan
terimakasih, waktu response yang dibutuhkan untuk
menjawab pengunjung, dan tautan terkait yang berhubungan

3

172

3
4
5
6
7
8
9
10
11

dengan pertanyaan yang diajukan oleh pengunjung.
Terdapat keterangan pada gambar yang berisi informasi
berita.
Terdapat keterangan tanggal pada semua berita.

3

Terdapat Infografis mengenai kinerja sesuai Tupoksi Unit
Kerja.
Konten unduh (download) seperti pdf, zip harus disertai judul,
deskripsi/abstrak yang jelas dan mudah dipahami pengunjung
sebelum mereka mengunduh.

1

Tidak ada Broken Link (www.brokenlinkcheck.com)
Tersedia Konten Profil (Tusi, Struktur Organisasi, Tata
Kerja/SOTK)

7

Tersedia Konten Publikasi : Profil Kesehatan (PDF), Lakip
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.

5

6

2

5
NILAI

http://namadomainanda/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 internal dan login ke data kepegawaian.
URL Admin CMS (Content Management System) tidak mudah
ditebak seperti menggunakan folder admin, administrator,
wp-admin.

NO SEARCH ENGINE OPTIMIZATION (SEO)
1 Judul Halaman (Page Title) terdapat Nama Dinkes / UPT (Tidak
2
3

7
6

Ada Pembaharuan Berita minimal 2 (dua) bulan sekali.

NO KEAMANAN WEB
1 Halaman broken link dimodifikasi (cek dengan mengetik

2

2

7

7
7
NILAI
7

disingkat) pada Halaman Beranda
Struktur URL halaman website harus SEO Friendly

7
1

Struktur Penamaan Foto dan Video yang ditampilkan pada
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4

halaman website harus SEO friendly atau memiliki kode ALT
tag di setiap gambar sehingga bisa dibaca oleh mesin pencari.
Cek Jumlah Backlink & Referring Domain SEO di
https://ahrefs.com/backlink-checker , semakin banyak
semakin baik.

4

174

4.5. Politeknik Kesehatan Kementerian
Kesehatan Aceh
Skor Penilaian
Peringkat Tahun 2019 : 17
Peringkat Tahun 2018 : Peringkat Tahun 2017 : Penjelasan





Tidak ada Peta Situs atau ada
tetapi broken link (tidak bertaut)
atau tidak ada isinya
Gambar/foto di halaman depan
hanya 1 yang tidak proporsional
URL Admin CMS mudah ditebak

175

www.poltekkesaceh.ac.id

176

NO ARSITEKTUR WEB
1 Otomatis desain website menyesuaikan dengan perangkat
2
3
4
5
6
7
8

yang digunakan (Mobile, Tablet, Desktop PC). URL :
https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/
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)
Produk dan Penjelasan Layanan cepat dan mudah ditemukan
di menu utama atau halaman depan.
Terdapat Identitas Nama Dinkes / UPT (Tidak Disingkat) di
Header Website.
DESAIN ANTAR MUKA

NO
1 Tidak menggunakan HURUF BESAR pada seluruh judul atau
2
3
4

deskripsi.
Jarak antara konten harus memiliki jarak yang cukup dan tidak
terkesan saling berdempetan sehingga sulit untuk dibaca oleh
pengunjung.
Tulisan harus jelas dan kontras dengan latar belakang
sehingga mudah dibaca.
Gambar atau foto tidak blur, tidak gelap, harus proporsional
atau tidak ditarik (gepeng) ke samping atau ke atas.
TATA KELOLA

NO
1 Ada form kontak yang bisa digunakan untuk menghubungi.
2 Ada autoresponse yang tampil di website dan dikirim ke email

NILAI
7
7
2
1
1
7
3
6
NILAI

4
7
7
3
NILAI

2

pengunjung ketika pengunjung menghubungi berupa ucapan
terimakasih, waktu response yang dibutuhkan untuk
menjawab pengunjung, dan tautan terkait yang berhubungan

3

177

3
4
5
6
7
8
9
10
11

dengan pertanyaan yang diajukan oleh pengunjung.
Terdapat keterangan pada gambar yang berisi informasi
berita.
Terdapat keterangan tanggal pada semua berita.

3

Terdapat Infografis mengenai kinerja sesuai Tupoksi Unit
Kerja.
Konten unduh (download) seperti pdf, zip harus disertai judul,
deskripsi/abstrak yang jelas dan mudah dipahami pengunjung
sebelum mereka mengunduh.

1

Tidak ada Broken Link (www.brokenlinkcheck.com)
Tersedia Konten Profil (Tusi, Struktur Organisasi, Tata
Kerja/SOTK)

1

Tersedia Konten Publikasi : Profil Kesehatan (PDF), Lakip
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.

1

5

2

1
NILAI

http://namadomainanda/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 internal dan login ke data kepegawaian.
URL Admin CMS (Content Management System) tidak mudah
ditebak seperti menggunakan folder admin, administrator,
wp-admin.

NO SEARCH ENGINE OPTIMIZATION (SEO)
1 Judul Halaman (Page Title) terdapat Nama Dinkes / UPT (Tidak
2
3

7
7

Ada Pembaharuan Berita minimal 2 (dua) bulan sekali.

NO KEAMANAN WEB
1 Halaman broken link dimodifikasi (cek dengan mengetik

2

2

6

7
1
NILAI
6

disingkat) pada Halaman Beranda
Struktur URL halaman website harus SEO Friendly

7
7

Struktur Penamaan Foto dan Video yang ditampilkan pada

178

4

halaman website harus SEO friendly atau memiliki kode ALT
tag di setiap gambar sehingga bisa dibaca oleh mesin pencari.
Cek Jumlah Backlink & Referring Domain SEO di
https://ahrefs.com/backlink-checker , semakin banyak
semakin baik.

4

179

4.6. Balai Besar Pelatihan Kesehatan
Jakarta
Skor Penilaian
Peringkat Tahun 2019 : 06
Peringkat Tahun 2018 : Peringkat Tahun 2017 : Penjelasan






Hanya menampilkan tampilan
selamat datang saja.
Tidak ada informasi apapun
Ada halaman error, tetapi hanya
informasi salah masuk dengan
desain biasa saja.
Semua Struktur URL Tidak SEO
Friendly

180

bbpkjakarta.bppsdmk.kemkes.go.id
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NO ARSITEKTUR WEB
1 Otomatis desain website menyesuaikan dengan perangkat
2
3
4
5
6
7
8

yang digunakan (Mobile, Tablet, Desktop PC). URL :
https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/
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)
Produk dan Penjelasan Layanan cepat dan mudah ditemukan
di menu utama atau halaman depan.
Terdapat Identitas Nama Dinkes / UPT (Tidak Disingkat) di
Header Website.
DESAIN ANTAR MUKA

NO
1 Tidak menggunakan HURUF BESAR pada seluruh judul atau
2
3
4

deskripsi.
Jarak antara konten harus memiliki jarak yang cukup dan tidak
terkesan saling berdempetan sehingga sulit untuk dibaca oleh
pengunjung.
Tulisan harus jelas dan kontras dengan latar belakang
sehingga mudah dibaca.
Gambar atau foto tidak blur, tidak gelap, harus proporsional
atau tidak ditarik (gepeng) ke samping atau ke atas.
TATA KELOLA

NO
1 Ada form kontak yang bisa digunakan untuk menghubungi.
2 Ada autoresponse yang tampil di website dan dikirim ke email

NILAI
7
4
6
6
4
7
1
6
NILAI

7
3
7
7
NILAI

7

pengunjung ketika pengunjung menghubungi berupa ucapan
terimakasih, waktu response yang dibutuhkan untuk
menjawab pengunjung, dan tautan terkait yang berhubungan

2

182

3
4
5
6
7
8
9
10
11

dengan pertanyaan yang diajukan oleh pengunjung.
Terdapat keterangan pada gambar yang berisi informasi
berita.
Terdapat keterangan tanggal pada semua berita.

3

Terdapat Infografis mengenai kinerja sesuai Tupoksi Unit
Kerja.
Konten unduh (download) seperti pdf, zip harus disertai judul,
deskripsi/abstrak yang jelas dan mudah dipahami pengunjung
sebelum mereka mengunduh.

6

Tidak ada Broken Link (www.brokenlinkcheck.com)
Tersedia Konten Profil (Tusi, Struktur Organisasi, Tata
Kerja/SOTK)

7

Tersedia Konten Publikasi : Profil Kesehatan (PDF), Lakip
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.

1

5

3

5
NILAI

http://namadomainanda/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 internal dan login ke data kepegawaian.
URL Admin CMS (Content Management System) tidak mudah
ditebak seperti menggunakan folder admin, administrator,
wp-admin.

NO SEARCH ENGINE OPTIMIZATION (SEO)
1 Judul Halaman (Page Title) terdapat Nama Dinkes / UPT (Tidak
2
3

7
7

Ada Pembaharuan Berita minimal 2 (dua) bulan sekali.

NO KEAMANAN WEB
1 Halaman broken link dimodifikasi (cek dengan mengetik

2

2

5

7
7
NILAI
7

disingkat) pada Halaman Beranda
Struktur URL halaman website harus SEO Friendly

1
1

Struktur Penamaan Foto dan Video yang ditampilkan pada

183

4

halaman website harus SEO friendly atau memiliki kode ALT
tag di setiap gambar sehingga bisa dibaca oleh mesin pencari.
Cek Jumlah Backlink & Referring Domain SEO di
https://ahrefs.com/backlink-checker , semakin banyak
semakin baik.

3

184

4.7 Politeknik Kesehatan Kementerian
Kesehatan Jakarta III
Skor Penilaian
Peringkat Tahun 2019 : 12
Peringkat Tahun 2018 : 19
Peringkat Tahun 2017 : Penjelasan





Tidak ada F.A.Q
Tanpa autoresponse, langsung blank
page / masih di kontak form / kembali ke
halaman beranda
Ada halaman error, tetapi hanya
informasi salah masuk dengan desain
biasa saja
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NO ARSITEKTUR WEB
1 Otomatis desain website menyesuaikan dengan perangkat
2
3
4
5
6
7
8

yang digunakan (Mobile, Tablet, Desktop PC). URL :
https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/
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)
Produk dan Penjelasan Layanan cepat dan mudah ditemukan
di menu utama atau halaman depan.
Terdapat Identitas Nama Dinkes / UPT (Tidak Disingkat) di
Header Website.
DESAIN ANTAR MUKA

NO
1 Tidak menggunakan HURUF BESAR pada seluruh judul atau
2
3
4

deskripsi.
Jarak antara konten harus memiliki jarak yang cukup dan tidak
terkesan saling berdempetan sehingga sulit untuk dibaca oleh
pengunjung.
Tulisan harus jelas dan kontras dengan latar belakang
sehingga mudah dibaca.
Gambar atau foto tidak blur, tidak gelap, harus proporsional
atau tidak ditarik (gepeng) ke samping atau ke atas.
TATA KELOLA

NO
1 Ada form kontak yang bisa digunakan untuk menghubungi.
2 Ada autoresponse yang tampil di website dan dikirim ke email

NILAI
7
1
1
1
1
7
6
5
NILAI

7
3
7
7
NILAI

7

pengunjung ketika pengunjung menghubungi berupa ucapan
terimakasih, waktu response yang dibutuhkan untuk
menjawab pengunjung, dan tautan terkait yang berhubungan

1
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3
4
5
6
7
8
9
10
11

dengan pertanyaan yang diajukan oleh pengunjung.
Terdapat keterangan pada gambar yang berisi informasi
berita.
Terdapat keterangan tanggal pada semua berita.

3

Terdapat Infografis mengenai kinerja sesuai Tupoksi Unit
Kerja.
Konten unduh (download) seperti pdf, zip harus disertai judul,
deskripsi/abstrak yang jelas dan mudah dipahami pengunjung
sebelum mereka mengunduh.

1

Tidak ada Broken Link (www.brokenlinkcheck.com)
Tersedia Konten Profil (Tusi, Struktur Organisasi, Tata
Kerja/SOTK)

1

Tersedia Konten Publikasi : Profil Kesehatan (PDF), Lakip
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.

5

5

5

5
NILAI

http://namadomainanda/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 internal dan login ke data kepegawaian.
URL Admin CMS (Content Management System) tidak mudah
ditebak seperti menggunakan folder admin, administrator,
wp-admin.

NO SEARCH ENGINE OPTIMIZATION (SEO)
1 Judul Halaman (Page Title) terdapat Nama Dinkes / UPT (Tidak
2
3

4
3

Ada Pembaharuan Berita minimal 2 (dua) bulan sekali.

NO KEAMANAN WEB
1 Halaman broken link dimodifikasi (cek dengan mengetik

2

2

5

7
7
NILAI
7

disingkat) pada Halaman Beranda
Struktur URL halaman website harus SEO Friendly

7
1

Struktur Penamaan Foto dan Video yang ditampilkan pada
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4

halaman website harus SEO friendly atau memiliki kode ALT
tag di setiap gambar sehingga bisa dibaca oleh mesin pencari.
Cek Jumlah Backlink & Referring Domain SEO di
https://ahrefs.com/backlink-checker , semakin banyak
semakin baik.

5
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4.8. Balai Kesehatan Mata Masyarakat
Cikampek
Skor Penilaian
Peringkat Tahun 2019 : 19
Peringkat Tahun 2018 : Peringkat Tahun 2017 : Penjelasan







Tidak ada sama sekali fitur print dan
share
Tanpa autoresponse, langsung blank
page / masih di kontak form / kembali ke
halaman beranda
Tidak ada halaman error dan
memperlihatkan informasi sistem
sehingga sangat membahayakan
Tidak ada di halaman #1 Google.co.id

190
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NO ARSITEKTUR WEB
1 Otomatis desain website menyesuaikan dengan perangkat
2
3
4
5
6
7
8

yang digunakan (Mobile, Tablet, Desktop PC). URL :
https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/
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)
Produk dan Penjelasan Layanan cepat dan mudah ditemukan
di menu utama atau halaman depan.
Terdapat Identitas Nama Dinkes / UPT (Tidak Disingkat) di
Header Website.
DESAIN ANTAR MUKA

NO
1 Tidak menggunakan HURUF BESAR pada seluruh judul atau
2
3
4

deskripsi.
Jarak antara konten harus memiliki jarak yang cukup dan tidak
terkesan saling berdempetan sehingga sulit untuk dibaca oleh
pengunjung.
Tulisan harus jelas dan kontras dengan latar belakang
sehingga mudah dibaca.
Gambar atau foto tidak blur, tidak gelap, harus proporsional
atau tidak ditarik (gepeng) ke samping atau ke atas.
TATA KELOLA

NO
1 Ada form kontak yang bisa digunakan untuk menghubungi.
2 Ada autoresponse yang tampil di website dan dikirim ke email

NILAI
7
4
1
1
6
7
7
7
NILAI

7
3
7
7
NILAI

3

pengunjung ketika pengunjung menghubungi berupa ucapan
terimakasih, waktu response yang dibutuhkan untuk
menjawab pengunjung, dan tautan terkait yang berhubungan

1
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3
4
5
6
7
8
9
10
11

dengan pertanyaan yang diajukan oleh pengunjung.
Terdapat keterangan pada gambar yang berisi informasi
berita.
Terdapat keterangan tanggal pada semua berita.

3

Terdapat Infografis mengenai kinerja sesuai Tupoksi Unit
Kerja.
Konten unduh (download) seperti pdf, zip harus disertai judul,
deskripsi/abstrak yang jelas dan mudah dipahami pengunjung
sebelum mereka mengunduh.

1

Tidak ada Broken Link (www.brokenlinkcheck.com)
Tersedia Konten Profil (Tusi, Struktur Organisasi, Tata
Kerja/SOTK)

6

Tersedia Konten Publikasi : Profil Kesehatan (PDF), Lakip
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.

7

6

2

1
NILAI

http://namadomainanda/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 internal dan login ke data kepegawaian.
URL Admin CMS (Content Management System) tidak mudah
ditebak seperti menggunakan folder admin, administrator,
wp-admin.

NO SEARCH ENGINE OPTIMIZATION (SEO)
1 Judul Halaman (Page Title) terdapat Nama Dinkes / UPT (Tidak
2
3

7
7

Ada Pembaharuan Berita minimal 2 (dua) bulan sekali.

NO KEAMANAN WEB
1 Halaman broken link dimodifikasi (cek dengan mengetik

2

1

1

7
2
NILAI
1

disingkat) pada Halaman Beranda
Struktur URL halaman website harus SEO Friendly

1
1

Struktur Penamaan Foto dan Video yang ditampilkan pada

193

4

halaman website harus SEO friendly atau memiliki kode ALT
tag di setiap gambar sehingga bisa dibaca oleh mesin pencari.
Cek Jumlah Backlink & Referring Domain SEO di
https://ahrefs.com/backlink-checker , semakin banyak
semakin baik.

0
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4.9. Politeknik Kesehatan Kementerian
Kesehatan Riau
Skor Penilaian
Peringkat Tahun 2019 : 20
Peringkat Tahun 2018 : Peringkat Tahun 2017 : Penjelasan






Tidak ada F.A.Q
Semua Judul dan Deskripsi HURUF BESAR
Tidak ada informasi publik dimanapun
Ada Login ke Webmail
Tidak ada halaman error dan
memperlihatkan informasi sistem
sehingga sangat membahayakan
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NO ARSITEKTUR WEB
1 Otomatis desain website menyesuaikan dengan perangkat
2
3
4
5
6
7
8

yang digunakan (Mobile, Tablet, Desktop PC). URL :
https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/
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)
Produk dan Penjelasan Layanan cepat dan mudah ditemukan
di menu utama atau halaman depan.
Terdapat Identitas Nama Dinkes / UPT (Tidak Disingkat) di
Header Website.
DESAIN ANTAR MUKA

NO
1 Tidak menggunakan HURUF BESAR pada seluruh judul atau
2
3
4

deskripsi.
Jarak antara konten harus memiliki jarak yang cukup dan tidak
terkesan saling berdempetan sehingga sulit untuk dibaca oleh
pengunjung.
Tulisan harus jelas dan kontras dengan latar belakang
sehingga mudah dibaca.
Gambar atau foto tidak blur, tidak gelap, harus proporsional
atau tidak ditarik (gepeng) ke samping atau ke atas.
TATA KELOLA

NO
1 Ada form kontak yang bisa digunakan untuk menghubungi.
2 Ada autoresponse yang tampil di website dan dikirim ke email

NILAI
7
4
2
1
1
7
3
5
NILAI

4
7
7
7
NILAI

3

pengunjung ketika pengunjung menghubungi berupa ucapan
terimakasih, waktu response yang dibutuhkan untuk
menjawab pengunjung, dan tautan terkait yang berhubungan

1

197

3
4
5
6
7
8
9
10
11

dengan pertanyaan yang diajukan oleh pengunjung.
Terdapat keterangan pada gambar yang berisi informasi
berita.
Terdapat keterangan tanggal pada semua berita.

3

7
7

Ada Pembaharuan Berita minimal 2 (dua) bulan sekali.
Terdapat Infografis mengenai kinerja sesuai Tupoksi Unit
Kerja.
Konten unduh (download) seperti pdf, zip harus disertai judul,
deskripsi/abstrak yang jelas dan mudah dipahami pengunjung
sebelum mereka mengunduh.

6

Tidak ada Broken Link (www.brokenlinkcheck.com)
Tersedia Konten Profil (Tusi, Struktur Organisasi, Tata
Kerja/SOTK)

4

Tersedia Konten Publikasi : Profil Kesehatan (PDF), Lakip
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.

1

NO KEAMANAN WEB
1 Halaman broken link dimodifikasi (cek dengan mengetik

2

2

6

2

1
NILAI

http://namadomainanda/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 internal dan login ke data kepegawaian.
URL Admin CMS (Content Management System) tidak mudah
ditebak seperti menggunakan folder admin, administrator,
wp-admin.

7

1
1

NO SEARCH ENGINE OPTIMIZATION (SEO)
1 Judul Halaman (Page Title) terdapat Nama Dinkes / UPT (Tidak
2
3

7

disingkat) pada Halaman Beranda
Struktur URL halaman website harus SEO Friendly

7
1

Struktur Penamaan Foto dan Video yang ditampilkan pada

198

4

halaman website harus SEO friendly atau memiliki kode ALT
tag di setiap gambar sehingga bisa dibaca oleh mesin pencari.
Cek Jumlah Backlink & Referring Domain SEO di
https://ahrefs.com/backlink-checker , semakin banyak
semakin baik.

4

199

4.10. Politeknik Kesehatan Kementerian
Kesehatan Jakarta I
Skor Penilaian
Peringkat Tahun 2019 : 15
Peringkat Tahun 2018 : 29
Peringkat Tahun 2017 : Penjelasan





Page is not mobile friendly, menandakan
situs tidak mo bile friendly
Antar konten terlihat berdempetan
(kurang berjarak) atau terlalu banyak
jarak sehingga terkesan tidak rapi dan
sulit dibaca
URL Admin CMS mudah ditebak

200

www.poltekkesjakarta1.ac.id
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NO ARSITEKTUR WEB
1 Otomatis desain website menyesuaikan dengan perangkat
2
3
4
5
6
7
8

yang digunakan (Mobile, Tablet, Desktop PC). URL :
https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/
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)
Produk dan Penjelasan Layanan cepat dan mudah ditemukan
di menu utama atau halaman depan.
Terdapat Identitas Nama Dinkes / UPT (Tidak Disingkat) di
Header Website.
DESAIN ANTAR MUKA

NO
1 Tidak menggunakan HURUF BESAR pada seluruh judul atau
2
3
4

deskripsi.
Jarak antara konten harus memiliki jarak yang cukup dan tidak
terkesan saling berdempetan sehingga sulit untuk dibaca oleh
pengunjung.
Tulisan harus jelas dan kontras dengan latar belakang
sehingga mudah dibaca.
Gambar atau foto tidak blur, tidak gelap, harus proporsional
atau tidak ditarik (gepeng) ke samping atau ke atas.
TATA KELOLA

NO
1 Ada form kontak yang bisa digunakan untuk menghubungi.
2 Ada autoresponse yang tampil di website dan dikirim ke email

NILAI
1
7
7
1
1
7
6
5
NILAI

4
3
7
7
NILAI

7

pengunjung ketika pengunjung menghubungi berupa ucapan
terimakasih, waktu response yang dibutuhkan untuk
menjawab pengunjung, dan tautan terkait yang berhubungan

3

202

3
4
5
6
7
8
9
10
11

dengan pertanyaan yang diajukan oleh pengunjung.
Terdapat keterangan pada gambar yang berisi informasi
berita.
Terdapat keterangan tanggal pada semua berita.

3

Terdapat Infografis mengenai kinerja sesuai Tupoksi Unit
Kerja.
Konten unduh (download) seperti pdf, zip harus disertai judul,
deskripsi/abstrak yang jelas dan mudah dipahami pengunjung
sebelum mereka mengunduh.

6

Tidak ada Broken Link (www.brokenlinkcheck.com)
Tersedia Konten Profil (Tusi, Struktur Organisasi, Tata
Kerja/SOTK)

1

Tersedia Konten Publikasi : Profil Kesehatan (PDF), Lakip
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.

1

6

2

5
NILAI

http://namadomainanda/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 internal dan login ke data kepegawaian.
URL Admin CMS (Content Management System) tidak mudah
ditebak seperti menggunakan folder admin, administrator,
wp-admin.

NO SEARCH ENGINE OPTIMIZATION (SEO)
1 Judul Halaman (Page Title) terdapat Nama Dinkes / UPT (Tidak
2
3

4
7

Ada Pembaharuan Berita minimal 2 (dua) bulan sekali.

NO KEAMANAN WEB
1 Halaman broken link dimodifikasi (cek dengan mengetik

2

2

2

1
1
NILAI
7

disingkat) pada Halaman Beranda
Struktur URL halaman website harus SEO Friendly

7
1

Struktur Penamaan Foto dan Video yang ditampilkan pada

203

4

halaman website harus SEO friendly atau memiliki kode ALT
tag di setiap gambar sehingga bisa dibaca oleh mesin pencari.
Cek Jumlah Backlink & Referring Domain SEO di
https://ahrefs.com/backlink-checker , semakin banyak
semakin baik.

4

204

4.11. Politeknik Kesehatan Kementerian
Kesehatan Jakarta II
Skor Penilaian
Peringkat Tahun 2019 : 24
Peringkat Tahun 2018 : Peringkat Tahun 2017 : Penjelasan







Tidak ada F.A.Q
Antar konten terlihat berdempetan
(kurang berjarak) atau terlalu banyak
jarak sehingga terkesan tidak rapi dan
sulit dibaca.
Banyak Broken Link (≥6)
URL Admin CMS sudah diamankan, tetapi
error 404
Semua Struktur URL Tidak SEO Friendly

205
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NO ARSITEKTUR WEB
1 Otomatis desain website menyesuaikan dengan perangkat
2
3
4
5
6
7
8

yang digunakan (Mobile, Tablet, Desktop PC). URL :
https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/
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)
Produk dan Penjelasan Layanan cepat dan mudah ditemukan
di menu utama atau halaman depan.
Terdapat Identitas Nama Dinkes / UPT (Tidak Disingkat) di
Header Website.
DESAIN ANTAR MUKA

NO
1 Tidak menggunakan HURUF BESAR pada seluruh judul atau
2
3
4

deskripsi.
Jarak antara konten harus memiliki jarak yang cukup dan tidak
terkesan saling berdempetan sehingga sulit untuk dibaca oleh
pengunjung.
Tulisan harus jelas dan kontras dengan latar belakang
sehingga mudah dibaca.
Gambar atau foto tidak blur, tidak gelap, harus proporsional
atau tidak ditarik (gepeng) ke samping atau ke atas.
TATA KELOLA

NO
1 Ada form kontak yang bisa digunakan untuk menghubungi.
2 Ada autoresponse yang tampil di website dan dikirim ke email

NILAI
7
1
1
1
1
7
3
6
NILAI

7
3
7
7
NILAI

3

pengunjung ketika pengunjung menghubungi berupa ucapan
terimakasih, waktu response yang dibutuhkan untuk
menjawab pengunjung, dan tautan terkait yang berhubungan

1

207

3
4
5
6
7
8
9
10
11

dengan pertanyaan yang diajukan oleh pengunjung.
Terdapat keterangan pada gambar yang berisi informasi
berita.
Terdapat keterangan tanggal pada semua berita.

3

Terdapat Infografis mengenai kinerja sesuai Tupoksi Unit
Kerja.
Konten unduh (download) seperti pdf, zip harus disertai judul,
deskripsi/abstrak yang jelas dan mudah dipahami pengunjung
sebelum mereka mengunduh.

1

Tidak ada Broken Link (www.brokenlinkcheck.com)
Tersedia Konten Profil (Tusi, Struktur Organisasi, Tata
Kerja/SOTK)

1

Tersedia Konten Publikasi : Profil Kesehatan (PDF), Lakip
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.

7

7

2

5
NILAI

http://namadomainanda/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 internal dan login ke data kepegawaian.
URL Admin CMS (Content Management System) tidak mudah
ditebak seperti menggunakan folder admin, administrator,
wp-admin.

NO SEARCH ENGINE OPTIMIZATION (SEO)
1 Judul Halaman (Page Title) terdapat Nama Dinkes / UPT (Tidak
2
3

3
1

Ada Pembaharuan Berita minimal 2 (dua) bulan sekali.

NO KEAMANAN WEB
1 Halaman broken link dimodifikasi (cek dengan mengetik

2

1

1

7
2
NILAI
7

disingkat) pada Halaman Beranda
Struktur URL halaman website harus SEO Friendly

1
1

Struktur Penamaan Foto dan Video yang ditampilkan pada

208

4

halaman website harus SEO friendly atau memiliki kode ALT
tag di setiap gambar sehingga bisa dibaca oleh mesin pencari.
Cek Jumlah Backlink & Referring Domain SEO di
https://ahrefs.com/backlink-checker , semakin banyak
semakin baik.

6

209

4.12. Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan
Dan Pengendalian Penyakit Surabaya
Skor Penilaian
Peringkat Tahun 2019 : 21
Peringkat Tahun 2018 : Peringkat Tahun 2017 : Penjelasan




Page is not mobile friendly, menandakan
situs tidak mobile friendly
Banyak Broken Link (≥6)
Tidak ada informasi publik dimanapun
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http://btklsby.go.id/
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NO ARSITEKTUR WEB
1 Otomatis desain website menyesuaikan dengan perangkat
2
3
4
5
6
7
8

yang digunakan (Mobile, Tablet, Desktop PC). URL :
https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/
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)
Produk dan Penjelasan Layanan cepat dan mudah ditemukan
di menu utama atau halaman depan.
Terdapat Identitas Nama Dinkes / UPT (Tidak Disingkat) di
Header Website.
DESAIN ANTAR MUKA

NO
1 Tidak menggunakan HURUF BESAR pada seluruh judul atau
2
3
4

deskripsi.
Jarak antara konten harus memiliki jarak yang cukup dan tidak
terkesan saling berdempetan sehingga sulit untuk dibaca oleh
pengunjung.
Tulisan harus jelas dan kontras dengan latar belakang
sehingga mudah dibaca.
Gambar atau foto tidak blur, tidak gelap, harus proporsional
atau tidak ditarik (gepeng) ke samping atau ke atas.
TATA KELOLA

NO
1 Ada form kontak yang bisa digunakan untuk menghubungi.
2 Ada autoresponse yang tampil di website dan dikirim ke email

NILAI
1
4
1
1
1
7
7
6
NILAI

7
7
7
7
NILAI

3

pengunjung ketika pengunjung menghubungi berupa ucapan
terimakasih, waktu response yang dibutuhkan untuk
menjawab pengunjung, dan tautan terkait yang berhubungan

1
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3
4
5
6
7
8
9
10
11

dengan pertanyaan yang diajukan oleh pengunjung.
Terdapat keterangan pada gambar yang berisi informasi
berita.
Terdapat keterangan tanggal pada semua berita.

3

Terdapat Infografis mengenai kinerja sesuai Tupoksi Unit
Kerja.
Konten unduh (download) seperti pdf, zip harus disertai judul,
deskripsi/abstrak yang jelas dan mudah dipahami pengunjung
sebelum mereka mengunduh.

7

Tidak ada Broken Link (www.brokenlinkcheck.com)
Tersedia Konten Profil (Tusi, Struktur Organisasi, Tata
Kerja/SOTK)

1

Tersedia Konten Publikasi : Profil Kesehatan (PDF), Lakip
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.

1

6

3

1
NILAI

http://namadomainanda/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 internal dan login ke data kepegawaian.
URL Admin CMS (Content Management System) tidak mudah
ditebak seperti menggunakan folder admin, administrator,
wp-admin.

NO SEARCH ENGINE OPTIMIZATION (SEO)
1 Judul Halaman (Page Title) terdapat Nama Dinkes / UPT (Tidak
2
3

1
1

Ada Pembaharuan Berita minimal 2 (dua) bulan sekali.

NO KEAMANAN WEB
1 Halaman broken link dimodifikasi (cek dengan mengetik

2

2

7

7
7
NILAI
7

disingkat) pada Halaman Beranda
Struktur URL halaman website harus SEO Friendly

1
7

Struktur Penamaan Foto dan Video yang ditampilkan pada
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4

halaman website harus SEO friendly atau memiliki kode ALT
tag di setiap gambar sehingga bisa dibaca oleh mesin pencari.
Cek Jumlah Backlink & Referring Domain SEO di
https://ahrefs.com/backlink-checker , semakin banyak
semakin baik.

4
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4.13. Politeknik Kesehatan Kementerian
Kesehatan Makassar
Skor Penilaian
Peringkat Tahun 2019 : 10
Peringkat Tahun 2018 : Peringkat Tahun 2017 : Penjelasan








Tidak ada Peta Situs
Gambar/foto di halaman depan hanya 1
yang tidak proporsional
Tanpa autoresponse, langsung blank
page / masih di kontak form / kembali ke
halaman beranda
Ada halaman error, tetapi hanya
informasi salah masuk dengan desain
biasa saja
Backlink 0 dan refering 0
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poltekkes-mks.ac.id/portal/
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NO ARSITEKTUR WEB
1 Otomatis desain website menyesuaikan dengan perangkat
2
3
4
5
6
7
8

yang digunakan (Mobile, Tablet, Desktop PC). URL :
https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/
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)
Produk dan Penjelasan Layanan cepat dan mudah ditemukan
di menu utama atau halaman depan.
Terdapat Identitas Nama Dinkes / UPT (Tidak Disingkat) di
Header Website.
DESAIN ANTAR MUKA

NO
1 Tidak menggunakan HURUF BESAR pada seluruh judul atau
2
3
4

deskripsi.
Jarak antara konten harus memiliki jarak yang cukup dan tidak
terkesan saling berdempetan sehingga sulit untuk dibaca oleh
pengunjung.
Tulisan harus jelas dan kontras dengan latar belakang
sehingga mudah dibaca.
Gambar atau foto tidak blur, tidak gelap, harus proporsional
atau tidak ditarik (gepeng) ke samping atau ke atas.
TATA KELOLA

NO
1 Ada form kontak yang bisa digunakan untuk menghubungi.
2 Ada autoresponse yang tampil di website dan dikirim ke email

NILAI
7
4
7
1
1
7
3
7
NILAI

7
7
7
3
NILAI

5

pengunjung ketika pengunjung menghubungi berupa ucapan
terimakasih, waktu response yang dibutuhkan untuk
menjawab pengunjung, dan tautan terkait yang berhubungan

1
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3
4
5
6
7
8
9
10
11

dengan pertanyaan yang diajukan oleh pengunjung.
Terdapat keterangan pada gambar yang berisi informasi
berita.
Terdapat keterangan tanggal pada semua berita.

3

Terdapat Infografis mengenai kinerja sesuai Tupoksi Unit
Kerja.
Konten unduh (download) seperti pdf, zip harus disertai judul,
deskripsi/abstrak yang jelas dan mudah dipahami pengunjung
sebelum mereka mengunduh.

1

Tidak ada Broken Link (www.brokenlinkcheck.com)
Tersedia Konten Profil (Tusi, Struktur Organisasi, Tata
Kerja/SOTK)

4

Tersedia Konten Publikasi : Profil Kesehatan (PDF), Lakip
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.

7

5

3

5
NILAI

http://namadomainanda/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 internal dan login ke data kepegawaian.
URL Admin CMS (Content Management System) tidak mudah
ditebak seperti menggunakan folder admin, administrator,
wp-admin.

NO SEARCH ENGINE OPTIMIZATION (SEO)
1 Judul Halaman (Page Title) terdapat Nama Dinkes / UPT (Tidak
2
3

7
7

Ada Pembaharuan Berita minimal 2 (dua) bulan sekali.

NO KEAMANAN WEB
1 Halaman broken link dimodifikasi (cek dengan mengetik

2

1

2

7
7
NILAI
5

disingkat) pada Halaman Beranda
Struktur URL halaman website harus SEO Friendly

7
1

Struktur Penamaan Foto dan Video yang ditampilkan pada

218

4

halaman website harus SEO friendly atau memiliki kode ALT
tag di setiap gambar sehingga bisa dibaca oleh mesin pencari.
Cek Jumlah Backlink & Referring Domain SEO di
https://ahrefs.com/backlink-checker , semakin banyak
semakin baik.

0
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4.14. Politeknik Kesehatan Kementerian
Kesehatan Surakarta
Skor Penilaian
Peringkat Tahun 2019 : 25
Peringkat Tahun 2018 : 15
Peringkat Tahun 2017 : Penjelasan







Page is not mobile friendly, menandakan
situs tidak mobile friendly
Judul dan Deskripsi Campur HURUF
BESAR dan Huruf Kecil/Normal
Tidak ada terlihat informasi infografis di
halaman beranda, menu utama,
pencarian dengan kata “infografis”
Ada Login ke Webmail
Semua Struktur URL Tidak SEO Friendly
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.poltekkes-solo.ac.id
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NO ARSITEKTUR WEB
1 Otomatis desain website menyesuaikan dengan perangkat
2
3
4
5
6
7
8

yang digunakan (Mobile, Tablet, Desktop PC). URL :
https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/
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)
Produk dan Penjelasan Layanan cepat dan mudah ditemukan
di menu utama atau halaman depan.
Terdapat Identitas Nama Dinkes / UPT (Tidak Disingkat) di
Header Website.
DESAIN ANTAR MUKA

NO
1 Tidak menggunakan HURUF BESAR pada seluruh judul atau
2
3
4

NILAI
1
4
1
1
1
7
3
6
NILAI

4

deskripsi.
Jarak antara konten harus memiliki jarak yang cukup dan tidak
terkesan saling berdempetan sehingga sulit untuk dibaca oleh
pengunjung.
Tulisan harus jelas dan kontras dengan latar belakang
sehingga mudah dibaca.
Gambar atau foto tidak blur, tidak gelap, harus proporsional
atau tidak ditarik (gepeng) ke samping atau ke atas.

NO TATA KELOLA
1 Ada form kontak yang bisa digunakan untuk menghubungi.
2 Ada autoresponse yang tampil di website dan dikirim ke email

3
7
7
NILAI

2

pengunjung ketika pengunjung menghubungi berupa ucapan
terimakasih, waktu response yang dibutuhkan untuk
menjawab pengunjung, dan tautan terkait yang berhubungan

1
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3
4
5
6
7
8
9
10
11

dengan pertanyaan yang diajukan oleh pengunjung.
Terdapat keterangan pada gambar yang berisi informasi
berita.
Terdapat keterangan tanggal pada semua berita.

3

Terdapat Infografis mengenai kinerja sesuai Tupoksi Unit
Kerja.
Konten unduh (download) seperti pdf, zip harus disertai judul,
deskripsi/abstrak yang jelas dan mudah dipahami pengunjung
sebelum mereka mengunduh.

1

Tidak ada Broken Link (www.brokenlinkcheck.com)
Tersedia Konten Profil (Tusi, Struktur Organisasi, Tata
Kerja/SOTK)

4

Tersedia Konten Publikasi : Profil Kesehatan (PDF), Lakip
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.

7

5

2

1
NILAI

http://namadomainanda/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 internal dan login ke data kepegawaian.
URL Admin CMS (Content Management System) tidak mudah
ditebak seperti menggunakan folder admin, administrator,
wp-admin.

NO SEARCH ENGINE OPTIMIZATION (SEO)
1 Judul Halaman (Page Title) terdapat Nama Dinkes / UPT (Tidak
2
3

7
6

Ada Pembaharuan Berita minimal 2 (dua) bulan sekali.

NO KEAMANAN WEB
1 Halaman broken link dimodifikasi (cek dengan mengetik

2

1

1

1
2
NILAI
7

disingkat) pada Halaman Beranda
Struktur URL halaman website harus SEO Friendly

1
7

Struktur Penamaan Foto dan Video yang ditampilkan pada
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4

halaman website harus SEO friendly atau memiliki kode ALT
tag di setiap gambar sehingga bisa dibaca oleh mesin pencari.
Cek Jumlah Backlink & Referring Domain SEO di
https://ahrefs.com/backlink-checker , semakin banyak
semakin baik.

6

224

4.15. Balai Penelitian dan Pengembangan
Kesehatan Aceh
Skor Penilaian
Peringkat Tahun 2019 : 08
Peringkat Tahun 2018 : Peringkat Tahun 2017 : Penjelasan





Page is not mobile friendly, menandakan
situs tidak mobile friendly
Tanpa autoresponse, langsung blank
page / masih di kontak form / kembali ke
halaman beranda
Tidak ada di halaman #1 Google.co.id

225

www.balaiaceh.litbang.kemkes.go.id
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NO ARSITEKTUR WEB
1 Otomatis desain website menyesuaikan dengan perangkat
2
3
4
5
6
7
8

yang digunakan (Mobile, Tablet, Desktop PC). URL :
https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/
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)
Produk dan Penjelasan Layanan cepat dan mudah ditemukan
di menu utama atau halaman depan.
Terdapat Identitas Nama Dinkes / UPT (Tidak Disingkat) di
Header Website.
DESAIN ANTAR MUKA

NO
1 Tidak menggunakan HURUF BESAR pada seluruh judul atau
2
3
4

deskripsi.
Jarak antara konten harus memiliki jarak yang cukup dan tidak
terkesan saling berdempetan sehingga sulit untuk dibaca oleh
pengunjung.
Tulisan harus jelas dan kontras dengan latar belakang
sehingga mudah dibaca.
Gambar atau foto tidak blur, tidak gelap, harus proporsional
atau tidak ditarik (gepeng) ke samping atau ke atas.
TATA KELOLA

NO
1 Ada form kontak yang bisa digunakan untuk menghubungi.
2 Ada autoresponse yang tampil di website dan dikirim ke email

NILAI
3
4
7
7
4
7
3
5
NILAI

7
7
7
7
NILAI

1

pengunjung ketika pengunjung menghubungi berupa ucapan
terimakasih, waktu response yang dibutuhkan untuk
menjawab pengunjung, dan tautan terkait yang berhubungan

1
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3
4
5
6
7
8
9
10
11

dengan pertanyaan yang diajukan oleh pengunjung.
Terdapat keterangan pada gambar yang berisi informasi
berita.
Terdapat keterangan tanggal pada semua berita.

3

Terdapat Infografis mengenai kinerja sesuai Tupoksi Unit
Kerja.
Konten unduh (download) seperti pdf, zip harus disertai judul,
deskripsi/abstrak yang jelas dan mudah dipahami pengunjung
sebelum mereka mengunduh.

1

Tidak ada Broken Link (www.brokenlinkcheck.com)
Tersedia Konten Profil (Tusi, Struktur Organisasi, Tata
Kerja/SOTK)

1

Tersedia Konten Publikasi : Profil Kesehatan (PDF), Lakip
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.

5

5

1

7
NILAI

http://namadomainanda/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 internal dan login ke data kepegawaian.
URL Admin CMS (Content Management System) tidak mudah
ditebak seperti menggunakan folder admin, administrator,
wp-admin.

NO SEARCH ENGINE OPTIMIZATION (SEO)
1 Judul Halaman (Page Title) terdapat Nama Dinkes / UPT (Tidak
2
3

7
7

Ada Pembaharuan Berita minimal 2 (dua) bulan sekali.

NO KEAMANAN WEB
1 Halaman broken link dimodifikasi (cek dengan mengetik

2

2

7

7
7
NILAI
1

disingkat) pada Halaman Beranda
Struktur URL halaman website harus SEO Friendly

7
7

Struktur Penamaan Foto dan Video yang ditampilkan pada
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4

halaman website harus SEO friendly atau memiliki kode ALT
tag di setiap gambar sehingga bisa dibaca oleh mesin pencari.
Cek Jumlah Backlink & Referring Domain SEO di
https://ahrefs.com/backlink-checker , semakin banyak
semakin baik.

3

229

4.16. Politeknik Kesehatan Kementerian
Kesehatan Sorong
Skor Penilaian
Peringkat Tahun 2019 : 16
Peringkat Tahun 2018 : Peringkat Tahun 2017 : Penjelasan






Tidak ada F.A.Q
Tanpa autoresponse, langsung blank
page / masih di kontak form / kembali ke
halaman beranda
URL Admin CMS mudah ditebak
Ada di halaman #1 Google.co.id bukan
peringkat #1
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poltekkessorong.ac.id
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NO ARSITEKTUR WEB
1 Otomatis desain website menyesuaikan dengan perangkat
2
3
4
5
6
7
8

yang digunakan (Mobile, Tablet, Desktop PC). URL :
https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/
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)
Produk dan Penjelasan Layanan cepat dan mudah ditemukan
di menu utama atau halaman depan.
Terdapat Identitas Nama Dinkes / UPT (Tidak Disingkat) di
Header Website.
DESAIN ANTAR MUKA

NO
1 Tidak menggunakan HURUF BESAR pada seluruh judul atau
2
3
4

NILAI
7
6
7
1
1
7
1
5
NILAI

4

deskripsi.
Jarak antara konten harus memiliki jarak yang cukup dan tidak
terkesan saling berdempetan sehingga sulit untuk dibaca oleh
pengunjung.
Tulisan harus jelas dan kontras dengan latar belakang
sehingga mudah dibaca.
Gambar atau foto tidak blur, tidak gelap, harus proporsional
atau tidak ditarik (gepeng) ke samping atau ke atas.

NO TATA KELOLA
1 Ada form kontak yang bisa digunakan untuk menghubungi.
2 Ada autoresponse yang tampil di website dan dikirim ke email

7
7
7
NILAI

3

pengunjung ketika pengunjung menghubungi berupa ucapan
terimakasih, waktu response yang dibutuhkan untuk
menjawab pengunjung, dan tautan terkait yang berhubungan

1
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3
4
5
6
7
8
9
10
11

dengan pertanyaan yang diajukan oleh pengunjung.
Terdapat keterangan pada gambar yang berisi informasi
berita.
Terdapat keterangan tanggal pada semua berita.

3

Terdapat Infografis mengenai kinerja sesuai Tupoksi Unit
Kerja.
Konten unduh (download) seperti pdf, zip harus disertai judul,
deskripsi/abstrak yang jelas dan mudah dipahami pengunjung
sebelum mereka mengunduh.

1

Tidak ada Broken Link (www.brokenlinkcheck.com)
Tersedia Konten Profil (Tusi, Struktur Organisasi, Tata
Kerja/SOTK)

1

Tersedia Konten Publikasi : Profil Kesehatan (PDF), Lakip
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.

7

5

2

5
NILAI

http://namadomainanda/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 internal dan login ke data kepegawaian.
URL Admin CMS (Content Management System) tidak mudah
ditebak seperti menggunakan folder admin, administrator,
wp-admin.

NO SEARCH ENGINE OPTIMIZATION (SEO)
1 Judul Halaman (Page Title) terdapat Nama Dinkes / UPT (Tidak
2
3

1
1

Ada Pembaharuan Berita minimal 2 (dua) bulan sekali.

NO KEAMANAN WEB
1 Halaman broken link dimodifikasi (cek dengan mengetik

2

4

7

7
1
NILAI
5

disingkat) pada Halaman Beranda
Struktur URL halaman website harus SEO Friendly

7
7

Struktur Penamaan Foto dan Video yang ditampilkan pada
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4

halaman website harus SEO friendly atau memiliki kode ALT
tag di setiap gambar sehingga bisa dibaca oleh mesin pencari.
Cek Jumlah Backlink & Referring Domain SEO di
https://ahrefs.com/backlink-checker , semakin banyak
semakin baik.

4
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4.17. Balai Besar Penelitian dan
Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit
Skor Penilaian
Peringkat Tahun 2019 : 01
Peringkat Tahun 2018 : Peringkat Tahun 2017 : Penjelasan






Performa website grade D yang diuji
dengan tools.pingdom.com dari
Melbourne, Australia
Antar konten terlihat berdempetan
(kurang berjarak) atau terlalu banyak
jarak sehingga terkesan tidak rapi dan
sulit dibaca
Tidak ada informasi apapun
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www.b2p2vrp.litbang.kemkes.go.id
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NO ARSITEKTUR WEB
1 Otomatis desain website menyesuaikan dengan perangkat
2
3
4
5
6
7
8

yang digunakan (Mobile, Tablet, Desktop PC). URL :
https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/
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)
Produk dan Penjelasan Layanan cepat dan mudah ditemukan
di menu utama atau halaman depan.
Terdapat Identitas Nama Dinkes / UPT (Tidak Disingkat) di
Header Website.
DESAIN ANTAR MUKA

NO
1 Tidak menggunakan HURUF BESAR pada seluruh judul atau
2
3
4

NILAI
7
6
7
7
7
7
7
5
NILAI

7

deskripsi.
Jarak antara konten harus memiliki jarak yang cukup dan tidak
terkesan saling berdempetan sehingga sulit untuk dibaca oleh
pengunjung.
Tulisan harus jelas dan kontras dengan latar belakang
sehingga mudah dibaca.
Gambar atau foto tidak blur, tidak gelap, harus proporsional
atau tidak ditarik (gepeng) ke samping atau ke atas.

NO TATA KELOLA
1 Ada form kontak yang bisa digunakan untuk menghubungi.
2 Ada autoresponse yang tampil di website dan dikirim ke email

3
7
7
NILAI

5

pengunjung ketika pengunjung menghubungi berupa ucapan
terimakasih, waktu response yang dibutuhkan untuk
menjawab pengunjung, dan tautan terkait yang berhubungan

7

237

3
4
5
6
7
8
9
10
11

dengan pertanyaan yang diajukan oleh pengunjung.
Terdapat keterangan pada gambar yang berisi informasi
berita.
Terdapat keterangan tanggal pada semua berita.

3

Terdapat Infografis mengenai kinerja sesuai Tupoksi Unit
Kerja.
Konten unduh (download) seperti pdf, zip harus disertai judul,
deskripsi/abstrak yang jelas dan mudah dipahami pengunjung
sebelum mereka mengunduh.

7

Tidak ada Broken Link (www.brokenlinkcheck.com)
Tersedia Konten Profil (Tusi, Struktur Organisasi, Tata
Kerja/SOTK)

6

Tersedia Konten Publikasi : Profil Kesehatan (PDF), Lakip
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.

1

5

3

5
NILAI

http://namadomainanda/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 internal dan login ke data kepegawaian.
URL Admin CMS (Content Management System) tidak mudah
ditebak seperti menggunakan folder admin, administrator,
wp-admin.

NO SEARCH ENGINE OPTIMIZATION (SEO)
1 Judul Halaman (Page Title) terdapat Nama Dinkes / UPT (Tidak
2
3

7
7

Ada Pembaharuan Berita minimal 2 (dua) bulan sekali.

NO KEAMANAN WEB
1 Halaman broken link dimodifikasi (cek dengan mengetik

2

7

7

7
7
NILAI
6

disingkat) pada Halaman Beranda
Struktur URL halaman website harus SEO Friendly

7
7

Struktur Penamaan Foto dan Video yang ditampilkan pada
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4

halaman website harus SEO friendly atau memiliki kode ALT
tag di setiap gambar sehingga bisa dibaca oleh mesin pencari.
Cek Jumlah Backlink & Referring Domain SEO di
https://ahrefs.com/backlink-checker , semakin banyak
semakin baik.

3
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4.18 Balai Penelitian dan Pengembangan
Kesehatan Papua
Skor Penilaian
Peringkat Tahun 2019 :
Peringkat Tahun 2018 :
Peringkat Tahun 2017 :
Penjelasan





Tidak ada Peta Situs
Tanpa autoresponse, langsung blank
page
URL Admin CMS sudah diamankan, tetapi
error 404
Ada di halaman #1 Google.co.id bukan
peringkat #1

240

www.biomedispapua.litbang.kemkes.go.id
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NO ARSITEKTUR WEB
1 Otomatis desain website menyesuaikan dengan perangkat
2
3
4
5
6
7
8

yang digunakan (Mobile, Tablet, Desktop PC). URL :
https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/
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)
Produk dan Penjelasan Layanan cepat dan mudah ditemukan
di menu utama atau halaman depan.
Terdapat Identitas Nama Dinkes / UPT (Tidak Disingkat) di
Header Website.
DESAIN ANTAR MUKA

NO
1 Tidak menggunakan HURUF BESAR pada seluruh judul atau
2
3
4

NILAI
7
4
2
1
4
5
7
6
NILAI

7

deskripsi.
Jarak antara konten harus memiliki jarak yang cukup dan tidak
terkesan saling berdempetan sehingga sulit untuk dibaca oleh
pengunjung.
Tulisan harus jelas dan kontras dengan latar belakang
sehingga mudah dibaca.
Gambar atau foto tidak blur, tidak gelap, harus proporsional
atau tidak ditarik (gepeng) ke samping atau ke atas.

NO TATA KELOLA
1 Ada form kontak yang bisa digunakan untuk menghubungi.
2 Ada autoresponse yang tampil di website dan dikirim ke email

7
7
1
NILAI

4

pengunjung ketika pengunjung menghubungi berupa ucapan
terimakasih, waktu response yang dibutuhkan untuk
menjawab pengunjung, dan tautan terkait yang berhubungan

1

242

3
4
5
6
7
8
9
10
11

dengan pertanyaan yang diajukan oleh pengunjung.
Terdapat keterangan pada gambar yang berisi informasi
berita.
Terdapat keterangan tanggal pada semua berita.

3

Terdapat Infografis mengenai kinerja sesuai Tupoksi Unit
Kerja.
Konten unduh (download) seperti pdf, zip harus disertai judul,
deskripsi/abstrak yang jelas dan mudah dipahami pengunjung
sebelum mereka mengunduh.

5

Tidak ada Broken Link (www.brokenlinkcheck.com)
Tersedia Konten Profil (Tusi, Struktur Organisasi, Tata
Kerja/SOTK)

6

Tersedia Konten Publikasi : Profil Kesehatan (PDF), Lakip
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.

1

6

2

7
NILAI

http://namadomainanda/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 internal dan login ke data kepegawaian.
URL Admin CMS (Content Management System) tidak mudah
ditebak seperti menggunakan folder admin, administrator,
wp-admin.

NO SEARCH ENGINE OPTIMIZATION (SEO)
1 Judul Halaman (Page Title) terdapat Nama Dinkes / UPT (Tidak
2
3

7
7

Ada Pembaharuan Berita minimal 2 (dua) bulan sekali.

NO KEAMANAN WEB
1 Halaman broken link dimodifikasi (cek dengan mengetik

2

4

5

7
1
NILAI
5

disingkat) pada Halaman Beranda
Struktur URL halaman website harus SEO Friendly

7
7

Struktur Penamaan Foto dan Video yang ditampilkan pada

243

4

halaman website harus SEO friendly atau memiliki kode ALT
tag di setiap gambar sehingga bisa dibaca oleh mesin pencari.
Cek Jumlah Backlink & Referring Domain SEO di
https://ahrefs.com/backlink-checker , semakin banyak
semakin baik.

2
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4.19. Politeknik Kesehatan Kementerian
Kesehatan Palangka Raya
Skor Penilaian
Peringkat Tahun 2019 : 07
Peringkat Tahun 2018 : Peringkat Tahun 2017 : Penjelasan





Tidak ada F.A.Q
Tidak ada informasi publik dimanapun
Banyak Broken Link (≥6)
URL Admin CMS mudah ditebak

245

poltekkes-palangkaraya.ac.id

246

NO ARSITEKTUR WEB
1 Otomatis desain website menyesuaikan dengan perangkat
2
3
4
5
6
7
8

yang digunakan (Mobile, Tablet, Desktop PC). URL :
https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/
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)
Produk dan Penjelasan Layanan cepat dan mudah ditemukan
di menu utama atau halaman depan.
Terdapat Identitas Nama Dinkes / UPT (Tidak Disingkat) di
Header Website.
DESAIN ANTAR MUKA

NO
1 Tidak menggunakan HURUF BESAR pada seluruh judul atau
2
3
4

NILAI
7
6
2
1
1
7
6
6
NILAI

4

deskripsi.
Jarak antara konten harus memiliki jarak yang cukup dan tidak
terkesan saling berdempetan sehingga sulit untuk dibaca oleh
pengunjung.
Tulisan harus jelas dan kontras dengan latar belakang
sehingga mudah dibaca.
Gambar atau foto tidak blur, tidak gelap, harus proporsional
atau tidak ditarik (gepeng) ke samping atau ke atas.

NO TATA KELOLA
1 Ada form kontak yang bisa digunakan untuk menghubungi.
2 Ada autoresponse yang tampil di website dan dikirim ke email

7
7
7
NILAI

5

pengunjung ketika pengunjung menghubungi berupa ucapan
terimakasih, waktu response yang dibutuhkan untuk
menjawab pengunjung, dan tautan terkait yang berhubungan

3

247

3
4
5
6
7
8
9
10
11

dengan pertanyaan yang diajukan oleh pengunjung.
Terdapat keterangan pada gambar yang berisi informasi
berita.
Terdapat keterangan tanggal pada semua berita.

3

Terdapat Infografis mengenai kinerja sesuai Tupoksi Unit
Kerja.
Konten unduh (download) seperti pdf, zip harus disertai judul,
deskripsi/abstrak yang jelas dan mudah dipahami pengunjung
sebelum mereka mengunduh.

1

Tidak ada Broken Link (www.brokenlinkcheck.com)
Tersedia Konten Profil (Tusi, Struktur Organisasi, Tata
Kerja/SOTK)

1

Tersedia Konten Publikasi : Profil Kesehatan (PDF), Lakip
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.

5

5

3

1
NILAI

http://namadomainanda/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 internal dan login ke data kepegawaian.
URL Admin CMS (Content Management System) tidak mudah
ditebak seperti menggunakan folder admin, administrator,
wp-admin.

NO SEARCH ENGINE OPTIMIZATION (SEO)
1 Judul Halaman (Page Title) terdapat Nama Dinkes / UPT (Tidak
2
3

7
7

Ada Pembaharuan Berita minimal 2 (dua) bulan sekali.

NO KEAMANAN WEB
1 Halaman broken link dimodifikasi (cek dengan mengetik

2

7

7

7
1
NILAI
7

disingkat) pada Halaman Beranda
Struktur URL halaman website harus SEO Friendly

7
7

Struktur Penamaan Foto dan Video yang ditampilkan pada

248

4

halaman website harus SEO friendly atau memiliki kode ALT
tag di setiap gambar sehingga bisa dibaca oleh mesin pencari.
Cek Jumlah Backlink & Referring Domain SEO di
https://ahrefs.com/backlink-checker , semakin banyak
semakin baik.

4

249

4.20. Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan
Pengendalian Penyakit Kelas I Batam
Skor Penilaian
Peringkat Tahun 2019 : 18
Peringkat Tahun 2018 : Peringkat Tahun 2017 : Penjelasan





Tidak ada sama sekali fitur print dan
share
Warna/corak tulisan dan latar belakang
hampir sama sehingga sulit dibaca
Tidak ada informasi publik dimanapun
Ada Login ke Webmail

250

btklppbatam.kemkes.go.id

251

NO ARSITEKTUR WEB
1 Otomatis desain website menyesuaikan dengan perangkat
2
3
4
5
6
7
8

yang digunakan (Mobile, Tablet, Desktop PC). URL :
https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/
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)
Produk dan Penjelasan Layanan cepat dan mudah ditemukan
di menu utama atau halaman depan.
Terdapat Identitas Nama Dinkes / UPT (Tidak Disingkat) di
Header Website.
DESAIN ANTAR MUKA

NO
1 Tidak menggunakan HURUF BESAR pada seluruh judul atau
2
3
4

NILAI
7
4
1
4
1
7
6
6
NILAI

4

deskripsi.
Jarak antara konten harus memiliki jarak yang cukup dan tidak
terkesan saling berdempetan sehingga sulit untuk dibaca oleh
pengunjung.
Tulisan harus jelas dan kontras dengan latar belakang
sehingga mudah dibaca.
Gambar atau foto tidak blur, tidak gelap, harus proporsional
atau tidak ditarik (gepeng) ke samping atau ke atas.

NO TATA KELOLA
1 Ada form kontak yang bisa digunakan untuk menghubungi.
2 Ada autoresponse yang tampil di website dan dikirim ke email

3
4
7
NILAI

5

pengunjung ketika pengunjung menghubungi berupa ucapan
terimakasih, waktu response yang dibutuhkan untuk
menjawab pengunjung, dan tautan terkait yang berhubungan

3

252

3
4
5
6
7
8
9
10
11

dengan pertanyaan yang diajukan oleh pengunjung.
Terdapat keterangan pada gambar yang berisi informasi
berita.
Terdapat keterangan tanggal pada semua berita.

3

Terdapat Infografis mengenai kinerja sesuai Tupoksi Unit
Kerja.
Konten unduh (download) seperti pdf, zip harus disertai judul,
deskripsi/abstrak yang jelas dan mudah dipahami pengunjung
sebelum mereka mengunduh.

1

Tidak ada Broken Link (www.brokenlinkcheck.com)
Tersedia Konten Profil (Tusi, Struktur Organisasi, Tata
Kerja/SOTK)

2

Tersedia Konten Publikasi : Profil Kesehatan (PDF), Lakip
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.

5

5

2

1
NILAI

http://namadomainanda/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 internal dan login ke data kepegawaian.
URL Admin CMS (Content Management System) tidak mudah
ditebak seperti menggunakan folder admin, administrator,
wp-admin.

NO SEARCH ENGINE OPTIMIZATION (SEO)
1 Judul Halaman (Page Title) terdapat Nama Dinkes / UPT (Tidak
2
3

7
7

Ada Pembaharuan Berita minimal 2 (dua) bulan sekali.

NO KEAMANAN WEB
1 Halaman broken link dimodifikasi (cek dengan mengetik

2

4

2

7
1
NILAI
7

disingkat) pada Halaman Beranda
Struktur URL halaman website harus SEO Friendly

7
1

Struktur Penamaan Foto dan Video yang ditampilkan pada

253

4

halaman website harus SEO friendly atau memiliki kode ALT
tag di setiap gambar sehingga bisa dibaca oleh mesin pencari.
Cek Jumlah Backlink & Referring Domain SEO di
https://ahrefs.com/backlink-checker , semakin banyak
semakin baik.

0
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2.21. Politeknik Kesehatan Kementerian
Kesehatan Tanjungkarang
Skor Penilaian
Peringkat Tahun 2019 : 22
Peringkat Tahun 2018 : 28
Peringkat Tahun 2017 : Penjelasan




Page is not mobile friendly, menandakan
situs tidak mobile friendly
Tanpa autoresponse, langsung blank
page
Ada Login ke Webmail

255

poltekkes-tjk.ac.id

256

NO ARSITEKTUR WEB
1 Otomatis desain website menyesuaikan dengan perangkat
2
3
4
5
6
7
8

yang digunakan (Mobile, Tablet, Desktop PC). URL :
https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/
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)
Produk dan Penjelasan Layanan cepat dan mudah ditemukan
di menu utama atau halaman depan.
Terdapat Identitas Nama Dinkes / UPT (Tidak Disingkat) di
Header Website.
DESAIN ANTAR MUKA

NO
1 Tidak menggunakan HURUF BESAR pada seluruh judul atau
2
3
4

NILAI
1
1
1
1
1
7
6
6
NILAI

7

deskripsi.
Jarak antara konten harus memiliki jarak yang cukup dan tidak
terkesan saling berdempetan sehingga sulit untuk dibaca oleh
pengunjung.
Tulisan harus jelas dan kontras dengan latar belakang
sehingga mudah dibaca.
Gambar atau foto tidak blur, tidak gelap, harus proporsional
atau tidak ditarik (gepeng) ke samping atau ke atas.

NO TATA KELOLA
1 Ada form kontak yang bisa digunakan untuk menghubungi.
2 Ada autoresponse yang tampil di website dan dikirim ke email

5
7
7
NILAI

3

pengunjung ketika pengunjung menghubungi berupa ucapan
terimakasih, waktu response yang dibutuhkan untuk
menjawab pengunjung, dan tautan terkait yang berhubungan

1

257

3
4
5
6
7
8
9
10
11

dengan pertanyaan yang diajukan oleh pengunjung.
Terdapat keterangan pada gambar yang berisi informasi
berita.
Terdapat keterangan tanggal pada semua berita.

3

Terdapat Infografis mengenai kinerja sesuai Tupoksi Unit
Kerja.
Konten unduh (download) seperti pdf, zip harus disertai judul,
deskripsi/abstrak yang jelas dan mudah dipahami pengunjung
sebelum mereka mengunduh.

1

Tidak ada Broken Link (www.brokenlinkcheck.com)
Tersedia Konten Profil (Tusi, Struktur Organisasi, Tata
Kerja/SOTK)

3

Tersedia Konten Publikasi : Profil Kesehatan (PDF), Lakip
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.

1

5

2

6
NILAI

http://namadomainanda/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 internal dan login ke data kepegawaian.
URL Admin CMS (Content Management System) tidak mudah
ditebak seperti menggunakan folder admin, administrator,
wp-admin.

NO SEARCH ENGINE OPTIMIZATION (SEO)
1 Judul Halaman (Page Title) terdapat Nama Dinkes / UPT (Tidak
2
3

7
7

Ada Pembaharuan Berita minimal 2 (dua) bulan sekali.

NO KEAMANAN WEB
1 Halaman broken link dimodifikasi (cek dengan mengetik

2

2

1

1
2
NILAI
7

disingkat) pada Halaman Beranda
Struktur URL halaman website harus SEO Friendly

7
7

Struktur Penamaan Foto dan Video yang ditampilkan pada

258

4

halaman website harus SEO friendly atau memiliki kode ALT
tag di setiap gambar sehingga bisa dibaca oleh mesin pencari.
Cek Jumlah Backlink & Referring Domain SEO di
https://ahrefs.com/backlink-checker , semakin banyak
semakin baik.

6

259

4.22. Balai Penelitian dan Pengembangan
Kesehatan Tanah Bumbu
Skor Penilaian
Peringkat Tahun 2019 : 13
Peringkat Tahun 2018 : Peringkat Tahun 2017 : Penjelasan






Page is not mobile friendly, menandakan
situs tidak mobile friendly
Antar konten terlihat berdempetan
(kurang berjarak) atau terlalu banyak
jarak sehingga terkesan tidak rapi dan
sulit dibaca.
Banyak Broken Link (≥6)
Ada halaman error, tetapi hanya
informasi salah masuk dengan desain
biasa saja

260

www.bp4b2tanahbumbu.litbang.depkes.go.id

261

NO ARSITEKTUR WEB
1 Otomatis desain website menyesuaikan dengan perangkat
2
3
4
5
6
7
8

yang digunakan (Mobile, Tablet, Desktop PC). URL :
https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/
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)
Produk dan Penjelasan Layanan cepat dan mudah ditemukan
di menu utama atau halaman depan.
Terdapat Identitas Nama Dinkes / UPT (Tidak Disingkat) di
Header Website.
DESAIN ANTAR MUKA

NO
1 Tidak menggunakan HURUF BESAR pada seluruh judul atau
2
3
4

NILAI
1
1
1
1
1
7
7
5
NILAI

7

deskripsi.
Jarak antara konten harus memiliki jarak yang cukup dan tidak
terkesan saling berdempetan sehingga sulit untuk dibaca oleh
pengunjung.
Tulisan harus jelas dan kontras dengan latar belakang
sehingga mudah dibaca.
Gambar atau foto tidak blur, tidak gelap, harus proporsional
atau tidak ditarik (gepeng) ke samping atau ke atas.

NO TATA KELOLA
1 Ada form kontak yang bisa digunakan untuk menghubungi.
2 Ada autoresponse yang tampil di website dan dikirim ke email

3
7
7
NILAI

3

pengunjung ketika pengunjung menghubungi berupa ucapan
terimakasih, waktu response yang dibutuhkan untuk
menjawab pengunjung, dan tautan terkait yang berhubungan

1

262

3
4
5
6
7
8
9
10
11

dengan pertanyaan yang diajukan oleh pengunjung.
Terdapat keterangan pada gambar yang berisi informasi
berita.
Terdapat keterangan tanggal pada semua berita.

3

Terdapat Infografis mengenai kinerja sesuai Tupoksi Unit
Kerja.
Konten unduh (download) seperti pdf, zip harus disertai judul,
deskripsi/abstrak yang jelas dan mudah dipahami pengunjung
sebelum mereka mengunduh.

7

Tidak ada Broken Link (www.brokenlinkcheck.com)
Tersedia Konten Profil (Tusi, Struktur Organisasi, Tata
Kerja/SOTK)

1

Tersedia Konten Publikasi : Profil Kesehatan (PDF), Lakip
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.

5

5

1

5
NILAI

http://namadomainanda/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 internal dan login ke data kepegawaian.
URL Admin CMS (Content Management System) tidak mudah
ditebak seperti menggunakan folder admin, administrator,
wp-admin.

NO SEARCH ENGINE OPTIMIZATION (SEO)
1 Judul Halaman (Page Title) terdapat Nama Dinkes / UPT (Tidak
2
3

7
7

Ada Pembaharuan Berita minimal 2 (dua) bulan sekali.

NO KEAMANAN WEB
1 Halaman broken link dimodifikasi (cek dengan mengetik

2

2

3

7
5
NILAI
7

disingkat) pada Halaman Beranda
Struktur URL halaman website harus SEO Friendly

7
7

Struktur Penamaan Foto dan Video yang ditampilkan pada
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4

halaman website harus SEO friendly atau memiliki kode ALT
tag di setiap gambar sehingga bisa dibaca oleh mesin pencari.
Cek Jumlah Backlink & Referring Domain SEO di
https://ahrefs.com/backlink-checker , semakin banyak
semakin baik.

3

264

4.23. Balai Penelitian dan Pengembangan
Kesehatan Magelang
Skor Penilaian
Peringkat Tahun 2019 : 05
Peringkat Tahun 2018 : Peringkat Tahun 2017 : Penjelasan





Performa website grade C yang diuji
dengan tools.pingdom.com dari
Melbourne, Australia
Tidak ada informasi apapun
Ada halaman error, tetapi hanya
informasi salah masuk dengan desain
biasa saja

265

www.balitbangkesmagelang.litbang.kemkes.go.id
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NO ARSITEKTUR WEB
1 Otomatis desain website menyesuaikan dengan perangkat
2
3
4
5
6
7
8

yang digunakan (Mobile, Tablet, Desktop PC). URL :
https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/
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)
Produk dan Penjelasan Layanan cepat dan mudah ditemukan
di menu utama atau halaman depan.
Terdapat Identitas Nama Dinkes / UPT (Tidak Disingkat) di
Header Website.
DESAIN ANTAR MUKA

NO
1 Tidak menggunakan HURUF BESAR pada seluruh judul atau
2
3
4

NILAI
7
6
6
7
7
7
7
6
NILAI

7

deskripsi.
Jarak antara konten harus memiliki jarak yang cukup dan tidak
terkesan saling berdempetan sehingga sulit untuk dibaca oleh
pengunjung.
Tulisan harus jelas dan kontras dengan latar belakang
sehingga mudah dibaca.
Gambar atau foto tidak blur, tidak gelap, harus proporsional
atau tidak ditarik (gepeng) ke samping atau ke atas.

NO TATA KELOLA
1 Ada form kontak yang bisa digunakan untuk menghubungi.
2 Ada autoresponse yang tampil di website dan dikirim ke email

7
7
7
NILAI

3

pengunjung ketika pengunjung menghubungi berupa ucapan
terimakasih, waktu response yang dibutuhkan untuk
menjawab pengunjung, dan tautan terkait yang berhubungan

1

267

3
4
5
6
7
8
9
10
11

dengan pertanyaan yang diajukan oleh pengunjung.
Terdapat keterangan pada gambar yang berisi informasi
berita.
Terdapat keterangan tanggal pada semua berita.

3

Terdapat Infografis mengenai kinerja sesuai Tupoksi Unit
Kerja.
Konten unduh (download) seperti pdf, zip harus disertai judul,
deskripsi/abstrak yang jelas dan mudah dipahami pengunjung
sebelum mereka mengunduh.

5

Tidak ada Broken Link (www.brokenlinkcheck.com)
Tersedia Konten Profil (Tusi, Struktur Organisasi, Tata
Kerja/SOTK)

5

Tersedia Konten Publikasi : Profil Kesehatan (PDF), Lakip
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.

1

6

2

5
NILAI

http://namadomainanda/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 internal dan login ke data kepegawaian.
URL Admin CMS (Content Management System) tidak mudah
ditebak seperti menggunakan folder admin, administrator,
wp-admin.

NO SEARCH ENGINE OPTIMIZATION (SEO)
1 Judul Halaman (Page Title) terdapat Nama Dinkes / UPT (Tidak
2
3

7
6

Ada Pembaharuan Berita minimal 2 (dua) bulan sekali.

NO KEAMANAN WEB
1 Halaman broken link dimodifikasi (cek dengan mengetik

2

1

3

7
7
NILAI
7

disingkat) pada Halaman Beranda
Struktur URL halaman website harus SEO Friendly

7
1

Struktur Penamaan Foto dan Video yang ditampilkan pada
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4

halaman website harus SEO friendly atau memiliki kode ALT
tag di setiap gambar sehingga bisa dibaca oleh mesin pencari.
Cek Jumlah Backlink & Referring Domain SEO di
https://ahrefs.com/backlink-checker , semakin banyak
semakin baik.

2
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4.24. Balai Besar Penelitian dan
Pengembangan Tanaman Obat dan Obat
Tradisional
Skor Penilaian
Peringkat Tahun 2019 : 02
Peringkat Tahun 2018 : 26
Peringkat Tahun 2017 : Penjelasan






Ada berita atau kegiatan tetapi hanya
untuk kegiatan Internal saja seperti
seminar, workshop, pertemuan,
pengguntingan pita
Judul dan Deskripsi Campur HURUF
BESAR dan Huruf Kecil/Normal
Banyak Broken Link (≥6)
Ada Login ke Webmail
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www.b2p2toot.litbang.kemkes.go.id
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NO ARSITEKTUR WEB
1 Otomatis desain website menyesuaikan dengan perangkat
2
3
4
5
6
7
8

yang digunakan (Mobile, Tablet, Desktop PC). URL :
https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/
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)
Produk dan Penjelasan Layanan cepat dan mudah ditemukan
di menu utama atau halaman depan.
Terdapat Identitas Nama Dinkes / UPT (Tidak Disingkat) di
Header Website.
DESAIN ANTAR MUKA

NO
1 Tidak menggunakan HURUF BESAR pada seluruh judul atau
2
3
4

NILAI
1
4
6
7
7
7
3
6
NILAI

4

deskripsi.
Jarak antara konten harus memiliki jarak yang cukup dan tidak
terkesan saling berdempetan sehingga sulit untuk dibaca oleh
pengunjung.
Tulisan harus jelas dan kontras dengan latar belakang
sehingga mudah dibaca.
Gambar atau foto tidak blur, tidak gelap, harus proporsional
atau tidak ditarik (gepeng) ke samping atau ke atas.

NO TATA KELOLA
1 Ada form kontak yang bisa digunakan untuk menghubungi.
2 Ada autoresponse yang tampil di website dan dikirim ke email

7
7
7
NILAI

7

pengunjung ketika pengunjung menghubungi berupa ucapan
terimakasih, waktu response yang dibutuhkan untuk
menjawab pengunjung, dan tautan terkait yang berhubungan

3

272

3
4
5
6
7
8
9
10
11

dengan pertanyaan yang diajukan oleh pengunjung.
Terdapat keterangan pada gambar yang berisi informasi
berita.
Terdapat keterangan tanggal pada semua berita.

3

Terdapat Infografis mengenai kinerja sesuai Tupoksi Unit
Kerja.
Konten unduh (download) seperti pdf, zip harus disertai judul,
deskripsi/abstrak yang jelas dan mudah dipahami pengunjung
sebelum mereka mengunduh.

7

Tidak ada Broken Link (www.brokenlinkcheck.com)
Tersedia Konten Profil (Tusi, Struktur Organisasi, Tata
Kerja/SOTK)

1

Tersedia Konten Publikasi : Profil Kesehatan (PDF), Lakip
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.

7

6

2

7
NILAI

http://namadomainanda/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 internal dan login ke data kepegawaian.
URL Admin CMS (Content Management System) tidak mudah
ditebak seperti menggunakan folder admin, administrator,
wp-admin.

NO SEARCH ENGINE OPTIMIZATION (SEO)
1 Judul Halaman (Page Title) terdapat Nama Dinkes / UPT (Tidak
2
3

7
7

Ada Pembaharuan Berita minimal 2 (dua) bulan sekali.

NO KEAMANAN WEB
1 Halaman broken link dimodifikasi (cek dengan mengetik

2

4

7

7
7
NILAI
7

disingkat) pada Halaman Beranda
Struktur URL halaman website harus SEO Friendly

7
1

Struktur Penamaan Foto dan Video yang ditampilkan pada
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4

halaman website harus SEO friendly atau memiliki kode ALT
tag di setiap gambar sehingga bisa dibaca oleh mesin pencari.
Cek Jumlah Backlink & Referring Domain SEO di
https://ahrefs.com/backlink-checker , semakin banyak
semakin baik.

2
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4.25. RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten
Skor Penilaian
Peringkat Tahun 2019 : 04
Peringkat Tahun 2018 : 09
Peringkat Tahun 2017 : Penjelasan




Tidak ada F.A.Q
Tanpa autoresponse kembali ke halaman
beranda
Ada Login ke Webmail

275

rsupsoeradji.id

276

NO ARSITEKTUR WEB
1 Otomatis desain website menyesuaikan dengan perangkat
2
3
4
5
6
7
8

yang digunakan (Mobile, Tablet, Desktop PC). URL :
https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/
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)
Produk dan Penjelasan Layanan cepat dan mudah ditemukan
di menu utama atau halaman depan.
Terdapat Identitas Nama Dinkes / UPT (Tidak Disingkat) di
Header Website.
DESAIN ANTAR MUKA

NO
1 Tidak menggunakan HURUF BESAR pada seluruh judul atau
2
3
4

NILAI
7
4
7
1
1
7
7
6
NILAI

7

deskripsi.
Jarak antara konten harus memiliki jarak yang cukup dan tidak
terkesan saling berdempetan sehingga sulit untuk dibaca oleh
pengunjung.
Tulisan harus jelas dan kontras dengan latar belakang
sehingga mudah dibaca.
Gambar atau foto tidak blur, tidak gelap, harus proporsional
atau tidak ditarik (gepeng) ke samping atau ke atas.

NO TATA KELOLA
1 Ada form kontak yang bisa digunakan untuk menghubungi.
2 Ada autoresponse yang tampil di website dan dikirim ke email

7
7
7
NILAI

3

pengunjung ketika pengunjung menghubungi berupa ucapan
terimakasih, waktu response yang dibutuhkan untuk
menjawab pengunjung, dan tautan terkait yang berhubungan

1

277

3
4
5
6
7
8
9
10
11

dengan pertanyaan yang diajukan oleh pengunjung.
Terdapat keterangan pada gambar yang berisi informasi
berita.
Terdapat keterangan tanggal pada semua berita.

3

Terdapat Infografis mengenai kinerja sesuai Tupoksi Unit
Kerja.
Konten unduh (download) seperti pdf, zip harus disertai judul,
deskripsi/abstrak yang jelas dan mudah dipahami pengunjung
sebelum mereka mengunduh.

7

Tidak ada Broken Link (www.brokenlinkcheck.com)
Tersedia Konten Profil (Tusi, Struktur Organisasi, Tata
Kerja/SOTK)

5

Tersedia Konten Publikasi : Profil Kesehatan (PDF), Lakip
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.

7

6

2

7
NILAI

http://namadomainanda/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 internal dan login ke data kepegawaian.
URL Admin CMS (Content Management System) tidak mudah
ditebak seperti menggunakan folder admin, administrator,
wp-admin.

NO SEARCH ENGINE OPTIMIZATION (SEO)
1 Judul Halaman (Page Title) terdapat Nama Dinkes / UPT (Tidak
2
3

7
7

Ada Pembaharuan Berita minimal 2 (dua) bulan sekali.

NO KEAMANAN WEB
1 Halaman broken link dimodifikasi (cek dengan mengetik

2

1

2

7
7
NILAI
7

disingkat) pada Halaman Beranda
Struktur URL halaman website harus SEO Friendly

7
1

Struktur Penamaan Foto dan Video yang ditampilkan pada
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4

halaman website harus SEO friendly atau memiliki kode ALT
tag di setiap gambar sehingga bisa dibaca oleh mesin pencari.
Cek Jumlah Backlink & Referring Domain SEO di
https://ahrefs.com/backlink-checker , semakin banyak
semakin baik.

3
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