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Dasar Hukum
• Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor
511/Menkes/SK/V/2002 tentang Kebijakan dan Strategi
Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Nasional
(SIKNAS);
• Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor
131/Menkes/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
• Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Kesehatan;
• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengenai
Keterbukaan Informasi Publik.
www.pusdatin.kemkes.go.id
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Website
⚫

⚫

⚫

Website dapat dikatakan sebagai perubahan bentuk
penggunaan “layanan” diseminasi informasi dengan
memanfaatkan teknologi informasi komunikasi (TIK).
Pengembangan website kementerian → merupakan
salah satu strategi Kebijakan dan Strategi Nasional
Pengembangan e-Government / G to C.
Sasaran pengembangan website → agar masyarakat
Indonesia dapat dengan mudah memperoleh akses
kepada informasi dan layanan pemerintah, dalam hal ini
website untuk diseminasi informasi kesehatan.
www.pusdatin.kemkes.go.id
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Website
⚫

⚫

Website ini diharapkan tidak hanya sebagai media
publikasi dan promosi, namun juga dapat diakses sebagai
sarana komunikasi interaktif, sehingga dapat
memberikan manfaat bagi banyak pihak.
Kemudahan mengakses berbagai macam informasi
dalam waktu yang sangat singkat. Gejala ini ditunjukan
oleh kehadiran internet sebagai salah satu media
komunikasi baik untuk kepentingan perseorangan
ataupun kelompok termasuk di dalamnya kepentingan
organisasi yang dikelola oleh pemerintah.

www.pusdatin.kemkes.go.id
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Konsep e-Government
Kementerian sebagai lembaga yang memiliki fungsi dan
tugas melayani kepentingan publik. Komunikasi
pemerintahan memiliki fungsi komunikasi publik di
samping komunikasi politik, public relation dan
komunikasi organisasi.
Upaya pemanfaatan dan pendayagunaan telematika untuk :
– Meningkatkan eﬁsiensi dan efektivitas pemerintahan;

– Menyediakan akses informasi kepada publik secara lebih
luas; dan
– Menjadikan penyelenggaraan pemerintahan lebih
bertanggung jawab (accountable) serta transparan kepada
masyarakat.
Sumber : web.worldbank.org
www.pusdatin.kemkes.go.id
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Capaian Indikator OGI 2016
•

•

•

•
•
•

Rencana aksi Keterbukaan Pemerintah (OGI / Open Goverment
Indonesia) diluncurkan pada 16 Desember 2016 oleh Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN / Kepala Bappenas).
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Bappenas dalam rangka peningkatan
pemanfaatan informasi publik melalui public awareness campaign
tentang ketersediaan dan pentingnya informasi publik yang disediakan
oleh Kementerian.
Ada 7 kementerian yang ditunjuk yang menjadi proyek percontohan
pada tahap awal, antara lain Kementerian Pendayaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian
Komunikasi dan Informatika, Kementerian Kesehatan, Kementerian
Keuangan.
Open Goverment Indonesia tahap awal dilaksanakan dalam kurun
waktu 2 tahun yaitu tahun 2016 dan 2017.
Kriteria keberhasilan dari Open Govement Indonesia adalah
peningkatan kesadaran masyarakat tentang keterbukaan informasi
publik.
Peningkatan jumlah pengunjung yang akses ke web Kementerian dan
peningkatan jumlah unduh merupakan bagian yang harus dinilai.

Aksi

Kriteria
Ukuran
Keberhas Keberhasilan 2017
ilan
(versi awal)

B3 / Q1

B6 / Q2

B9 / Q3

1. Tersedianya arsitektur dan 1. Tercapainya capaian
1. Tercapainya capaian
strategi komunikasi digital strategi komunikasi digital strategi komunikasi digital
1. Terlaksananya arsitektur untuk 2017 Q1 2017
untuk 2017 Q2 2017
untuk 2017 Q3 2017

Penguatan
keterbukaan
informasi publik
melalui Proyek
Percontohan
peningkatan
pemanfaatan
informasi publik
melalui public
awareness
campaign tentang
ketersediaan dan
pentingnya
informasi publik
yang disediakan
Kementerian
Kesehatan

komunikasi digital yang
mengatur strategi integrasi
dan konektivitas di seluruh
2. Meningkatnya
2. Meningkatnya
kanal informasi digital
performance konten
performance konten
Kemenkes;
komunikasi digital dengan
2. Terlaksananya strategi komunikasi digital dengan
komunikasi digital untuk target:
target:
meningkatkan performance a. Peningkatan jumlah
a. Peningkatan jumlah
konten komunikasi digital pengunjung website
pengunjung website
http://www.kemkes.go.id
minimal 25% dibanding
minimal 25% dibanding
dengan target:
pada
Q1
2016
pada Q2 2016
Peningkatan
• Peningkatan jumlah
b. Peningkatan unduh
b.
Peningkatan
unduh
kesadaran pengunjung website sebesar
informasi publik minmal
informasi
publik
minmal
25%
per-tahun
masyarakat
•
Peningkatan
unduh
sebesar 20% dibanding
sebesar
20%
dibanding
pada
terhadap
informasi publik di situs
pada Q2 2016
Q1
2016
ketersediaan
sebesar 20% per-tahun
c. Peningkatan jumlah
informasi (konten komunikasi digital) c. Peningkatan jumlah
followers
dan
like
page
pada
followers dan like page
publik yang
3. Peningkatan jumlah
media
sosial
minimal
pada media sosial minimal
disediakan khalayak sasaran (followers
sebesar
25%
per
tahun
sebesar 25% per tahun
dan
like
page)
sosial
media
Kementerian
dibanding
Q1
2016
dibanding Q2 2016
Kemenkes
sebesar
25%
perKesehatan
tahun;
4. Dapat diakses dan
3. Dapat diakses dan
3. Dapat diakses dan
berfungsinya seluruh link,
berfungsinya seluruh link, berfungsinya seluruh link,
informasi, dan aplikasi publik
informasi, dan aplikasi publik informasi, dan aplikasi
yang tersedia di website:
publik yang tersedia di
http://www.kemkes.go.id; yang tersedia di website:
http://www.kemkes.go.id;
website:
5. Tersedianya konten
http://www.kemkes.go.id;
informasi edukasi secara
periodik terbaru yang tersedia
4. Tersedianya konten
4. Tersedianya konten
di situs:
informasi
edukasi
secara
informasi edukasi secara
http://kemkes.go.id.

periodik terbaru yang
tersedia di situs:
http://kemkes.go.id.

periodik terbaru yang
tersedia di situs:
http://kemkes.go.id.

B12 / Q4
1. Tercapainya capaian
strategi komunikasi digital
untuk 2017 Q4 2017

2. Meningkatnya
2. Meningkatnya
performance konten
performance konten
komunikasi digital dengan komunikasi digital dengan
target:
target:
a. Peningkatan jumlah
a. Peningkatan jumlah
pengunjung website
pengunjung website
minimal 25% dibanding
minimal 25% dibanding
pada Q3 2016
pada Q4 2016
b. Peningkatan unduh
b. Peningkatan unduh
informasi publik minmal
informasi publik minmal
sebesar 20% dibanding pada sebesar 20% dibanding
Q3 2016
pada Q4 2016
c. Peningkatan jumlah
c. Peningkatan jumlah
followers dan like page pada followers dan like page
media sosial minimal
pada media sosial minimal
sebesar 25% per tahun
sebesar 25% per tahun
dibanding Q3 2016
dibanding Q4 2016

3. Dapat diakses dan
3. Dapat diakses dan
berfungsinya seluruh link, berfungsinya seluruh link,
informasi, dan aplikasi publik informasi, dan aplikasi
yang tersedia di website:
publik yang tersedia di
http://www.kemkes.go.id; website:
http://www.kemkes.go.id;
4. Tersedianya konten
informasi edukasi secara
periodik terbaru yang
tersedia di situs:
http://kemkes.go.id.

4. Tersedianya konten
informasi edukasi secara
periodik terbaru yang
tersedia di situs:
http://kemkes.go.id.

UU No 11 Tahun 2008 Tentang ITE –
Pasal 23
• (1) Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha,
dan/atau masyarakat berhak memiliki Nama Domain
berdasarkan prinsip pendaftar pertama.
• (2) Pemilikan dan penggunaan Nama harus didasarkan pada
iktikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara
sehat, dan tidak melanggar hak Orang lain.
• (3) Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, atau
masyarakat yang dirugikan karena penggunaan Nama Domain
secara tanpa hak oleh Orang lain, berhak mengajukan gugatan
pembatalan Nama Domain dimaksud.

www.pusdatin.kemkes.go.id
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Penilaian Website
Kementerian/Lembaga

Penilaian Situs 47
K/L oleh UKP4, KIP,
dan Paramadina
(Periode 2012-2014)

• Tahun 2012: 29th
• Tahun 2013: 10th
• Tahun 2014: 3rd

Penilaian Web di Lingkungan
Kementerian Kesehatan Tahun
2014-2018
Dalam Rangka Peringatan HKN

Kegiatan Penilaian Website
•
•
•
•
•
•

Menunjuk konsultan penilaian website
Membuat/menyusun kriteria penilaian
Membuat pertemuan dlm rangka briefing penilaian website
Mengirimkan surat pengumuman penilaian website
Mengkonfirmasi peserta yang akan mengikuti penilaian
Menyerahkan proses penilaian kepada konsultan / juri
penilai
• Mendapatkan progres mingguan proses penilaian
• Menerima hasil penilaian konsultan / juri penilai
• Mengumumkan hasil penilaian dalam peringatan HKN 2016

www.pusdatin.kemkes.go.id
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E-ASPIRASI dari Tahun ke Tahun
Penyelenggaraan bagi unit-unit utama di Kementerian Kesehatan :
No

Tahun

Jumlah
Peserta

Pemenang I

1

2014

21

Promosi Kesehatan

Binfar Alkes

Puskes Haji

2

2015

26

Litbangkes

Pudatin

Binfar Alkes

3

2016

27

Farmalkes

Pusdatin

Litbangkes

4

2017

26

Itjen

Rokom

Farmalkes

5

2018

Pusat Krisis
Kesehatan

Farmalkes

38 – gugur Itjen
2

Pemenang II

Pemenang III

Penyelenggaraan bagi dinas kesehatan provinsi :
No

Tahun

Jumlah
Peserta

Pemenang I

Pemenang II

Pemenang III

3

2016

22

Aceh

Banten

Sumatera Utara

4

2017

30

Lampung

Sulawesi Utara

Aceh

5

2018

29

Aceh

Lampung

Sumatera Selatan

Harapan
• Kegiatan penilaian ini dapat memacu dan memicu para
pengelola website untuk lebih meningkatkan kualitas serta
cara penyajian informasi
• Meningkatkan kerjasama untuk memberikan kontribusi
dalam membangun dan mengembangkan website
Kementerian Kesehatan sehingga mendapatkan posisi yang
cukup membanggakan dalam jajaran website resmi
Kementerian dan Lembaga saat ini,
• di samping itu, website Kementerian Kesehatan dapat
memberikan khasanah lain dalam media diseminasi
informasi di lingkungan Kementerian Kesehatan dan dinas
kesehatan provinsi
www.pusdatin.kemkes.go.id
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Demikian, terimakasih
Semoga Sukses!!!

www.pusdatin.kemkes.go.id

