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1. Agenda Rapat

Hal yang ingin diskusikan yaitu :
•
•

Pengumpulan tim website Kementerian Kesehatan
Sosialisasi e-ASPIRASI 2018

2. Jalannya Rapat
Beberapa hal yang didiskusikan dalam rapat adalah :
Sambutan Pak Kapusdatin:
Website diperlukan sebagai media komunikasi antara lembaga dengan pihak luar.
Pengelolaan website merupakan kebijakan strategi nasional. Salah satu cara untuk
menggerakan peningkatan kualitas website kesehatan di Kementerian Kesehatan dan
dinas provinsi, diselenggarakan penilaian website kesehatan (e-ASPIRASI). e-ASPIRASI
telah dilaksanakan sejak tahun 2014 dengan cakupan peserta instiusi pemerintah bidang
kesehatan. Pada tahun 2018 ini, e-ASPIRASI diadakan untuk satker pusat dan UPT
Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi. Pada tahun kemarin cukup
variatif, terlihat pergerakan dan perkembangan website dari setiap unit yang
berpartisipasi.
•
•
•

•
•

Calon peserta E aspirasi 2018 sebanyak 197.
Mekanisme e-ASPIRASI pusat ada 2 tahap yaitu seleksi awal dan seleksi akhir.
Seleksi awal melalui: kelengkapan ketika mengisi registrasi online, domain (.go.id, .id,
ac.id), tes performa melalui tools pingdom dari Melbourne (server yang terdekat ke
Indonesia).
Seleksi akhir adalah penilaian bagi peserta yang sudah lolos tahap awal oleh tim
Babastudio.
Time line: 28 feb sosialisasi, 12-23 maret registrasi online, 23-30 Maret seleksi tahap
awal, 1 April pengumuman seleksi tahap awal, 2 april- 14 Juni seleksi tahap akhir oleh
tim Babastudio, 12 November pengumuman pemenang pada HKN ke 54

Paparan dari Zeembry (Babastudio)
• Kriteria tahun ini masih sama dengan tahun kemarin
• Terkait konten baru muncul di tahun 2017, bekerja sama dengan Magnitude consultant.
• Kategori: arsitektur web desain (30%), desain antar muka (10%), konten promosi &
publikasi (20%), konten informasi untuk memenuhi hak publik (30%), keamanan web
(5%), SEO (5%)
• https://goo.gl/dDdmU3 (materi e-ASPIRASI dari pak Zeembry)
• Template infografis: canva.com

•

Sosialisasi diupload ke web pusdatin dan kemkes.

Diskusi
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Itjen: RSS itu dibuat darimana?
Jawab: dibuat oleh programmer website masing-masing unit. Sehingga ketika akan
berbagi data/informasi ke unit lain bisa melalui RSS, ketika unit update data maka di
tempat berbaginya juga terupdate
Itjen: berkali kali tes pingdom, tapi hasilnya beda-beda. Penilaiannya bagaimana?
Jawab: tergantung load servernya. Untuk penilaiannya biasanya kita pada waktu pagi
atau siang sekitar jam 2an.
KKI: arsitektur web desain, jika hanya bisa memenuhi 7 dari 13 kriteria bagaimana?
Jawab: setiap penilaian ada skalanya 1-7. Nanti akan dijumlah seluruhnya dan
dikalikan dengan bobot
Bu Nuning: domain kan sudah masuk saringan pertama
Jawab: baik, totalnya akan 100% karena domainnya sudah masuk seleksi awal. Masih
ada waktu untuk memperbaiki sebelum registrasi online.
Laporan tahun lalu akan di share, di dalamnya sudah dipaparkan bagaimana
penilaian website unit masing-masing dan penjelasannya
Itjen: untuk form sebaiknya pakai captcha. Menurut bapak apakah dari google atau
buat sendiri?
Jawab: lebih baik dibuat sendiri oleh programmernya, atau beli script captcha.
Captcha tidak 100% menghilangkan spam tetapi hanya meminimalisasi aja.
Yankes: jika nama web nya bahasa inggris bagaimana?
Jawab: sementara ini masih berdasarkan nama domain saja. Diusahakan diubah
sesuai dengan domain goverment
Bu Nuning: Bagi UPT atau satker yang tidak bisa mendaftar karena domainnya belum
sesuai, kami akan memberkan feedback kenapa tidak dapat mengikuti seleksi
sebagai pembelajaran mereka. Surat secara resmi (tanda tangan pak Sekjen) akan
disebarkan setelah kegiatan sosialisasi ini

