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KATA PENGANTAR
Semakin pesatnya perkembangan teknologi serta kebutuhan
informasi saat ini membuat masyarakat melakukan banyak
cara untuk mendapatkan informasi lebih cepat. Teknologi
internet merupakan salah satu media yang paling banyak
digunakan untuk melakukan pertukaran informasi. Oleh
karena itu, lembaga, baik pemerintah maupun swasta,
organisasi, hingga masyarakat umum memanfaatkan media
web dalam penyajian informasi.
Sejalan dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 mengenai
Keterbukaan Informasi Publik, empat (4) manfaat utama yang
menjadi tujuan dari website 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 dituntut untuk
menyajikan informasi penting terkini yang dibutuhkan
masyarakat, namun juga harus memiliki desain yang menarik
serta memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi.
Pusat Data dan Informasi, Kementerian Kesehatan RI, bekerja
sama dengan tim konsultan penilai dari babastudio.com
menyelenggarakan penilaian website di lingkungan
Kementerian Kesehatan RI. Kegiatan ini diikuti oleh unit utama
setingkat eselon I dan eselon II di lingkungan Kementerian
Kesehatan yang memiliki website. Saat ini unit yang terdaftar
ikut serta dalam penilaian adalah sejumlah 21 unit. Kriteria
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penilaian didasarkan pada aksesibilitas dan penyajian
informatif, antara lain arsitektur informasi (information
architecture), desain antarmuka (interface design), user
experience, manajemen konten (content management) dan
optimasi pencarian (search engine optimization).
Dengan dilakukannya kegiatan penilaian website unit di
lingkungan Kementerian Kesehatan ini, diharapkan dapat
memacu dan memicu para pengelola web untuk lebih
meningkatkan kualitas serta cara penyajian informasi. Dengan
demikian, informasi melalui website di lingkungan
Kementerian Kesehatan tidak hanya selalu dicari oleh orang
dalam Kementerian Kesehatan sendiri, namun juga dicari dan
dibutuhkan oleh masyarakat luas.

Jakarta, 12 November 2014
Kepala Pusat Data dan Informasi
Kementerian Kesehatan RI

drg. Oscar Primadi, MPH
NIP. 196110201988031013
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BAB I
PENDAHULUAN
Dalam rangka menyambut Hari Kesehatan Nasional RI ke-50
(HKN), Kementerian Kesehatan RI dalam hal ini Pusat Data dan
Informasi sebagai pelaksana kegiatan penilaian web
bekerjasama dengan babastudio.com sebagai konsultan
website mengadakan penilaian untuk 21 (dua puluh satu)
website unit di lingkungan Kementerian Kesehatan yang
dimulai dari bulan Oktober sampai dengan November 2014.
babastudio.com selama 2 (dua) tahun, 2013-2014 telah
menjadi konsultan lomba e-Transparency untuk 47 (empat
puluh tujuh) website Kementerian dan Lembaga RI yang
bekerjasama dengan Paramadina Public Policy Institute (PPPI)
dan Open Government Indonesia (OGI) serta didukung oleh
Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian
Pembangunan (UKP4).
Tidak hanya itu, babastudio.com juga melakukan berbagai
konsultasi dan pelatihan terhadap 21 website unit yang
mengikut
ajang
penilaian
web
sehingga
dapat
menyempurnakan websitenya agar lebih baik.
Dan pelatihan tidak hanya membahas tentang desain, tetapi
juga Online Branding dan SEO (Search Engine Optimization)
sehingga website Kementerian Kesehatan RI dapat
membangun citra yang positif di mata masyarakat serta
menempati urutan nomor #1 di mesin pencari google.co.id
atau google.co.id dengan kata kunci tertentu sesuai dengan
website masing-masing unit.
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Briefing Lomba pada tanggal 24 September 2014 untuk 21
Website Unit Kemenkes RI

Pelatihan Website pada tanggal 2 Oktober 2014 di Hotel
Manhattan, foto bersama.
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Pelatihan Website pada tanggal 2 Oktober 2014 di Hotel
Manhattan. Para peserta latihan termasuk Kepala Pusat
Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI, drg. Oscar
Primadi, MPH terlihat sangat antusias dan menaruh
perhatian bila menyangkut bidang IT.

1.1. DAFTAR NAMA WEBSITE UNIT YANG
MENGIKUTI PENILAIAN
Adapun website unit yang mengikuti penilaian adalah sebagai
berikut :
1. Biro Perencanaan dan Anggaran
 URL: http://www.roren.depkes.go.id
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2. Biro Kepegawaian
 URL: https://ropeg-kemenkes.or.id
3. Biro Hukum dan Organisasi
 URL: http://www.hukor.depkes.go.id
4. Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan
 URL:
http://www.penanggulangankrisis.depke
s.go.id
5. Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
 URL: http://www.ppjk.depkes.go.id
6. Pusat Komunikasi Publik
 URL: http://sehatnegeriku.com
7. Pusat Promosi Kesehatan
 URL: http://www.promkes.depkes.go.id
8. Pusat Kesehatan Haji
 URL: http://puskeshaji.depkes.go.id/web
9. Konsil Kedokteran Indonesia
 URL: http://kki.go.id
10. Pusat Intelegensia Kesehatan
 URL: http://pusgenkes.depkes.go.id
11. Ditjen Bina Upaya Kesehatan
 URL: http://www.buk.kemkes.go.id
12. Ditjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan
Lingkungan (PP & PL)
 URL: http://www.pppl.kemkes.go.id
13. Ditjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
 URL: http://www.gizikia.kemkes.go.id
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14. Direktorat Bina Gizi
 URL: http://gizi.depkes.go.id
15. Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
 URL: http://binfar.kemkes.go.id
16. Inspektorat Jenderal
 URL: http://www.itjen.kemkes.go.id
17. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
 URL: http://www.litbang.kemkes.go.id
18. Badan Pengembangan dan Pemberdayaan
Sumber Daya Manusia Kesehatan (BPPSDMK)
 URL: http://www.bppsdmk.kemkes.go.id
19. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur
 URL: http://pusdiklat-aparaturkes.net
20. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga
Kesehatan
 URL:
http://bppsdmk.depkes.go.id/pusdiklatn
akes
21. Pusat Standarisasi dan Sertifikasi Pendidikan
Berkelanjutan



URL:
http://www.bppsdmk.depkes.go.id/pust
anserdik

1.2. KRITERIA PENILAIAN
Kriteria Lomba terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu
 Penilaian oleh Publik (10%) mempunyai 7
Kriteria
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Penilaian oleh Expert (80%) mempunyai 21
Kriteria
Penilaian oleh Undang-Undang tentang
penggunaan domain GO.id (10%) mempunyai
1 Kriteria saja.

1.2.1. PENILAIAN PUBLIK
Kriteria Penilaian Publik
1. Pengunjung langsung memahami dengan cepat
(tidak membutuhkan waktu lama) dan mudah
(tidak terlalu banyak berpikir) tentang pesan yang
ingin disampaikan oleh website tersebut.
2. Navigasi atau menu mudah ditemukan dan
dipahami (tidak membingungkan).
3. Jarak antara konten harus memiliki jarak yang
cukup dan tidak terkesan saling berdempetan
sehingga sulit untuk dibaca oleh pengunjung.
4. 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.
5. Tulisan harus jelas dan kontras dengan latar
belakang (tidak menggunakan warna/tekstur
yang sama dengan warna/tekstur tulisan)
sehingga mudah dibaca.
6. Desain dan Navigasi harus konsisten di setiap
halaman website.
7. Cek website menggunakan Mobile/Handphone.
Apakah desain langsung terlihat menu/tombol
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layanan, produk, berita atau informasi secara
baik.
Metodologi Penilaian
1

2

Setiap kriteria penilaian oleh Publik mempunyai
nilai 1 sampai dengan 3 dengan detil 1 adalah
kurang, 2 adalah cukup, dan 3 adalah baik.
Hasil dari pemberian nilai tersebut kemudian
diakumulasikan dan menjadi pemenang versi
publik.

Hasil Penilaian Publik Sementara
Berikut ini adalah hasil dari penilaian Publik, jumlah peserta
penilaian adalah 10 peserta dari mahasiswa dan karyawan.
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Rank
Website
1
Pusat Promosi Kesehatan

Nilai
180

2

Pusat Komunikasi Publik

171

3

Pusat Kesehatan Haji

154

4

Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan

152

5

Biro Kepegawaian

144

6

Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan

141

7

Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan

139

8

Konsil Kedokteran Indonesia

135

9

Ditjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak

134

10

Biro Hukum dan Organisasi

128

11

Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

128

12

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur

128

13

125

19

Direktorat Bina Gizi
Ditjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan
Lingkungan (PP & PL)
Inspektorat Jenderal
Badan Pengembangan dan Pemberdayaan
Sumber Daya Manusia Kesehatan (BPPSDMK)
Pusat Standarisasi dan Sertifikasi Pendidikan
Berkelanjutan
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga
Kesehatan
Ditjen Bina Upaya Kesehatan

20

Pusat Intelegensia Kesehatan

107

21

Biro Perencanaan dan Anggaran

74

14
15
16
17
18

123
123
123
119
116
108

8

1.2.2. PENILAIAN EXPERT
Kriteria Penilaian Expert
INFORMATION ARCHITECTURE
1

2

3

4
5
6
7

8

Otomatis desain website menyesuaikan
dengan perangkat yang digunakan (Mobile,
Tablet, Desktop PC).
Fitur pencarian tidak hanya diperuntukkan
untuk kategori tertentu saja, misalkan hanya
berita saja.
Tersedia fitur penyebaran ke media cetak
(print) atau media sosial (facebook, twitter,
dll).
Menyediakan Peta Situs (Sitemap) yang bisa
diakses dengan mudah oleh pengunjung .
Menyediakan F.A.Q yang bisa diakses dengan
mudah oleh pengunjung.
Tampilan website di browser (IE, Chrome,
Firefox, Opera) sama baiknya.
Informasi penting yang berhubungan dengan
layanan masyarakat diletakkan di halaman
depan dan mudah ditemukan maksimal
dalam 2 (dua) kali klik.
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
9

membantu pengunjung seperti F.A.Q atau
Sitemap atau Informasi lainnya yang sering
dicari.
INTERFACE DESIGN
1
2

3

4
5
6

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.
Ukuran, Jenis dan Warna Font jangan terlalu
banyak (maksimal 2 (dua) jenis font) dan
harus konsisten pembagiannya antara seperti
Kategori Artikel, Judul Artikel, Deskripsi, Isi
Artikel, Tanggal Artikel, dsb.
Tulisan harus jelas dan kontras dengan latar
belakang sehingga mudah dibaca.
Desain dan Navigasi harus konsisten di setiap
halaman website.
Tidak ada running text, pop-up atau banner
yang menganggu pengunjung seperti
menggunakan
animasi
yang
terlalu
berlebihan, warna yang menyakitkan mata
atau sebagainya.

TATA KELOLA
1

Ada form kontak yang bisa digunakan untuk
menghubungi Kementerian.
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2

3

4
5

6

Ada autoresponse yang tampil di website
ketika pengunjung menghubungi berupa
ucapan terimakasih, waktu response yang
dibutuhkan untuk menjawab pengunjung,
dan tautan terkait yang berhubungan dengan
pertanyaan yang diajukan oleh pengunjung.
Ada autoresponse yang dikirim ke email
dengan informasi yang sama yang
ditampilkan
oleh
autorespon
yang
ditampilkan di website.
Terdapat keterangan dan tanggal pada
gambar yang berisi informasi berita.
Terdapat Infografis untuk menampilkan
secara menarik dan mudah dipahami tentang
informasi kinerja, prestasi dan pencapaian
kementerian yang berhubungan dengan
kepentingan masyarakat.
Ada Pembaharuan Berita dan Kegiatan
disertai tanggal pembaharuannya minimal 1
(satu) bulan sekali.

SEARCH ENGINE OPTIMIZATION
1

Terdapat artikel, nama layanan, berita dengan
kata kunci (keywod) yang sesuai dengan unit
kerja.

Metodologi Penilaian
1

Setiap kriteria penilaian oleh Expert mempunyai
nilai 1 s/d 7.
11

2

Hasil dari pemberian nilai tersebut kemudian
diakumulasikan dan menjadi pemenang versi
expert.

Hasil Penilaian Expert Sementara
Berikut ini adalah hasil dari penilaian Expert dari Tim
babastudio.com.
Rank
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Website
Pusat Komunikasi Publik
Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Pusat Promosi Kesehatan
Pusat Kesehatan Haji
Ditjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
Direktorat Bina Gizi
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan
Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan
Konsil Kedokteran Indonesia
Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
Pusat Intelegensia Kesehatan
Ditjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan
Lingkungan (PP & PL)
Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya
Manusia Kesehatan (BPPSDMK)
Biro Kepegawaian
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur
Inspektorat Jenderal
Pusat Standarisasi dan Sertifikasi Pendidikan
Berkelanjutan
Biro Hukum dan Organisasi
Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
Ditjen Bina Upaya Kesehatan
Biro Perencanaan dan Anggaran

Nilai
119
113
110
108
97
91
89
86
82
81
80
73
73
71
71
68
68
66
64
63
0
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1.2.3. PENILAIAN DOMAIN MENURUT
PERATURAN
MENTERI
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23
TAHUN
2013
TENTANG
PENGELOLAAN NAMA DOMAIN
Penilaian ini hanya mempunyai nilai 1 yang artinya tidak
menggunakan domain go.id atau tidak terhubung dengan
domain induk kemkes.go.id serta 7 yang artinya
menggunakan domain kemkes.go.id atau terhubung
dengan domain induk kemkes.go.id.

1.2.4. TOTAL PENILAIAN FINAL
Setelah mendapat hasil Publik dengan konversi 10%, Expert
dengan konversi 80%, dan Undang-Undang dengan konversi
10%. Maka ini yang kemudian hasil final yang didapat.
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Rank
1

Website
Pusat Promosi Kesehatan

Nilai
78.43537415

2

Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan

78.11564626

3

Pusat Kesehatan Haji

76.10884354

4

Pusat Komunikasi Publik

74.33333333

5

Ditjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak

69.17006803

6

Direktorat Bina Gizi

65.47619048

7

64.04081633

15

Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga
Kesehatan
Badan Penelitian dan Pengembangan
Kesehatan
Pusat Intelegensia Kesehatan
Ditjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan
Lingkungan (PP & PL)
Badan Pengembangan dan Pemberdayaan
Sumber Daya Manusia Kesehatan (BPPSDMK)
Inspektorat Jenderal
Pusat Standarisasi dan Sertifikasi Pendidikan
Berkelanjutan
Konsil Kedokteran Indonesia

16

Biro Hukum dan Organisasi

52.01360544

17

Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan

51.54421769

18

Ditjen Bina Upaya Kesehatan

49.42857143

19

Biro Kepegawaian

46.92517007

20

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur

46.16326531

21

Biro Perencanaan dan Anggaran

13.52380952

8
9
10
11
12
13
14

63.95918367
60.17687075
58.63265306
55.58503401
55.58503401
52.86394558
52.67346939
52.4829932
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BAB II
PENILAIAN WEB DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL
2.1. Biro Perencanaan dan Anggaran
SKOR PENILAIAN






URL
:
http://www.roren.depkes.go.id
Posisi
: 21
Penilaian Undang-Undang : 7
Penilaian Publik
: 74
Penilaian Expert
:0

PENJELASAN


Website tidak dapat di akses semenjak tanggal 27
Oktober

Tampilan Halaman Beranda
dari tanggal 27 Oktober s/d
9 November 2014
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DETIL PENILAIAN EXPERT
NO
1

INFORMATION ARCHITECTURE
Otomatis desain website menyesuaikan dengan perangkat yang
diguankan (Mobile, Tablet, Desktop PC).

2

Fitur pencarian tidak hanya diperuntukkan untuk kategori tertentu
saja, misalkan hanya berita saja.

3

Tersedia fitur penyebaran ke media cetak (print) atau media sosial
(facebook, twitter, dll).
Menyediakan Peta Situs (Sitemap) yang bisa diakses dengan mudah
oleh pengunjung .
Menyediakan F.A.Q yang bisa diakses dengan mudah oleh
pengunjung.
Tampilan website di browser (IE, Chrome, Firefox, Opera) sama
baiknya.
Informasi penting yang berhubungan dengan layanan masyarakat
diletakkan di halaman depan dan mudah ditemukan maksimal dalam
2 (dua) kali klik.
Halaman broken link dimodifikasi (cek dengan mengetik
http://depkes.go.id/error) agar menampilkan pemberitahuan
kepada pengunjung kesalahan mereka sekaligus disediakan tautan
terkait yang akan membantu pengunjung seperti F.A.Q atau Sitemap
atau Informasi lainnya yang sering dicari.

4
5
6
7

8

NO

NILAI
0
0
0
0
0
0
0

0

INTERFACE DESIGN

NILAI

1

Tidak menggunakan HURUF BESAR pada seluruh judul atau deskripsi.

0

2

Jarak antara konten harus memiliki jarak yang cukup dan tidak
terkesan saling berdempetan sehingga sulit untuk dibaca oleh
pengunjung.
Ukuran, Jenis dan Warna Font jangan terlalu banyak (maksimal 2
(dua) jenis font) dan harus konsisten pembagiannya antara seperti
Kategori Artikel, Judul Artikel, Deskripsi, Isi Artikel, Tanggal Artikel,
dsb.
Tulisan harus jelas dan kontras dengan latar belakang sehingga
mudah dibaca.
Desain dan Navigasi harus konsisten di setiap halaman website.

3

4
5
6

0

0

0
0

Tidak ada running text, pop-up atau banner yang menganggu
pengunjung seperti menggunakan animasi yang terlalu berlebihan,
warna yang menyakitkan mata atau sebagainya.

0
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NO
1
2

3
4
5

6
NO
1

TATA KELOLA
Ada form kontak yang bisa digunakan untuk menghubungi
Kementerian
Ada autoresponse yang tampil di website ketika pengunjung
menghubungi berupa ucapan terimakasih, waktu response yang
dibutuhkan untuk menjawab pengunjung, dan tautan terkait yang
berhubungan dengan pertanyaan yang diajukan oleh pengunjung.
Ada autoresponse yang dikirim ke email dengan informasi yang sama
yang ditampilkan oleh autorespon yang ditampilkan di website.
Terdapat keterangan dan tanggal pada gambar yang berisi informasi
berita.
Terdapat Infografis untuk menampilkan secara menarik dan mudah
dipahami tentang informasi kinerja, prestasi dan pencapaian
kementerian yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat.
Ada Pembaharuan Berita dan Kegiatan disertai tanggal
pembaharuannya minimal 1 (satu) bulan sekali.
SEARCH ENGINE OPTIMIZATION
Terdapat artikel, nama layanan, berita dengan kata kunci (keywod)
yang sesuai dengan unit kerja.
TOTAL NILAI

NILAI
0

0

0
0
0
0

0
0

17

2.2. Biro Kepegawaian
SKOR PENILAIAN






URL
https://ropeg-kemenkes.or.id/
Posisi
Penilaian Undang-Undang
Penilaian Publik
Penilaian Expert

:
: 19
:1
: 144
: 71

PENJELASAN


Website hanya memiliki fitur untuk mempermudah
pengunjung mendapatkan
informasi melalui
pencarian. Fitur sitemap/ peta situs, halaman broken
link yang dimodifikasi dan layanan F.A.Q tidak
tersedia, bahkan fitur untuk menyebarkan informasi
di situs melalui email, jejaring sosial, print juga tidak
tersedia.



Penggunaan icon terlalu berlebihan karena akan
sangat menganggu dan seperti memaksa pengunjung
untuk mengklik semua. Bila memang ada “NEW!”
lebih baik satu atau dua berita yang benar-benar
penting saja sehingga pengunjung mau mengklik
hanya yang benar-benar special.

18

19

DETIL PENILAIAN EXPERT
NO
1

INFORMATION ARCHITECTURE
Otomatis desain website menyesuaikan dengan perangkat yang
diguankan (Mobile, Tablet, Desktop PC).

2

Fitur pencarian tidak hanya diperuntukkan untuk kategori tertentu
saja, misalkan hanya berita saja.

3

Tersedia fitur penyebaran ke media cetak (print) atau media sosial
(facebook, twitter, dll).
Menyediakan Peta Situs (Sitemap) yang bisa diakses dengan mudah
oleh pengunjung .
Menyediakan F.A.Q yang bisa diakses dengan mudah oleh
pengunjung.
Tampilan website di browser (IE, Chrome, Firefox, Opera) sama
baiknya.
Informasi penting yang berhubungan dengan layanan masyarakat
diletakkan di halaman depan dan mudah ditemukan maksimal dalam
2 (dua) kali klik.
Halaman broken link dimodifikasi (cek dengan mengetik
http://depkes.go.id/error) agar menampilkan pemberitahuan
kepada pengunjung kesalahan mereka sekaligus disediakan tautan
terkait yang akan membantu pengunjung seperti F.A.Q atau Sitemap
atau Informasi lainnya yang sering dicari.

4
5
6
7

8

NILAI
3
4
1
1
1
6
5

1

NO

INTERFACE DESIGN

NILAI

1

Tidak menggunakan HURUF BESAR pada seluruh judul atau deskripsi.

3

2

Jarak antara konten harus memiliki jarak yang cukup dan tidak
terkesan saling berdempetan sehingga sulit untuk dibaca oleh
pengunjung.
Ukuran, Jenis dan Warna Font jangan terlalu banyak (maksimal 2
(dua) jenis font) dan harus konsisten pembagiannya antara seperti
Kategori Artikel, Judul Artikel, Deskripsi, Isi Artikel, Tanggal Artikel,
dsb.
Tulisan harus jelas dan kontras dengan latar belakang sehingga
mudah dibaca.
Desain dan Navigasi harus konsisten di setiap halaman website.

3

4
5
6

Tidak ada running text, pop-up atau banner yang menganggu
pengunjung seperti menggunakan animasi yang terlalu berlebihan,
warna yang menyakitkan mata atau sebagainya.

4

3

4
5
4

20

NO
1
2

3
4
5

6
NO
1

TATA KELOLA
Ada form kontak yang bisa digunakan untuk menghubungi Kementerian
Ada autoresponse yang tampil di website ketika pengunjung
menghubungi berupa ucapan terimakasih, waktu response yang
dibutuhkan untuk menjawab pengunjung, dan tautan terkait yang
berhubungan dengan pertanyaan yang diajukan oleh pengunjung.
Ada autoresponse yang dikirim ke email dengan informasi yang sama
yang ditampilkan oleh autorespon yang ditampilkan di website.
Terdapat keterangan dan tanggal pada gambar yang berisi informasi
berita.
Terdapat Infografis untuk menampilkan secara menarik dan mudah
dipahami tentang informasi kinerja, prestasi dan pencapaian
kementerian yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat.
Ada Pembaharuan Berita dan Kegiatan disertai tanggal pembaharuannya
minimal 1 (satu) bulan sekali.
SEARCH ENGINE OPTIMIZATION
Terdapat artikel, nama layanan, berita dengan kata kunci (keywod) yang
sesuai dengan unit kerja.
TOTAL NILAI

NILAI
7
5

1
2
1
3
NILAI
7
71
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2.3. Biro Hukum dan Organisasi
SKOR PENILAIAN






URL
https://hukor.depkes.go.id/
Posisi
Penilaian Undang-Undang
Penilaian Publik
Penilaian Expert

:
: 16
:7
: 128
: 66

PENJELASAN


Website tidak memiliki fitur untuk mempermudah
pengunjung mendapatkan
informasi melalui
pencarian, sitemap/ peta situs, halaman broken link
yang dimodifikasi dan layanan F.A.Q. Website juga
tidak memiliki fitur untuk menyebarkan informasi di
situs melalui email, jejaring sosial, print.



Desain interface dalam website cukup baik, dimana
hal itu terlihat dalam penggunaan huruf besar untuk
seluruh judul atau deskripsi(lebih konsisten lagi),
Antar konten dan panel konten sangat konsisten
jaraknya sehingga desain terlihat elegan dan rapi,
penggunaan desain sudah rapi, tetapi bisa
disempurnakan lagi mengurangi font sehingga desain
bisa lebih harmonis dan tulisan sedikit kontras dengan
latar belakang.

22
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DETIL PENILAIAN EXPERT
INFORMATION ARCHITECTURE

NILAI

Otomatis desain website menyesuaikan dengan perangkat yang diguankan
(Mobile, Tablet, Desktop PC).

6

2

Fitur pencarian tidak hanya diperuntukkan untuk kategori tertentu saja,
misalkan hanya berita saja.

1

3

5

Tersedia fitur penyebaran ke media cetak (print) atau media sosial
(facebook, twitter, dll).
Menyediakan Peta Situs (Sitemap) yang bisa diakses dengan mudah oleh
pengunjung .
Menyediakan F.A.Q yang bisa diakses dengan mudah oleh pengunjung.

6

Tampilan website di browser (IE, Chrome, Firefox, Opera) sama baiknya.

7

Informasi penting yang berhubungan dengan layanan masyarakat
diletakkan di halaman depan dan mudah ditemukan maksimal dalam 2 (dua)
kali klik.
Halaman broken link dimodifikasi (cek dengan mengetik
http://depkes.go.id/error) agar menampilkan pemberitahuan kepada
pengunjung kesalahan mereka sekaligus disediakan tautan terkait yang
akan membantu pengunjung seperti F.A.Q atau Sitemap atau Informasi
lainnya yang sering dicari.

NO
1

4

8

NO

1
1
1
7

INTERFACE DESIGN

5

1

NILAI

1

Tidak menggunakan HURUF BESAR pada seluruh judul atau deskripsi.

5

2

Jarak antara konten harus memiliki jarak yang cukup dan tidak terkesan
saling berdempetan sehingga sulit untuk dibaca oleh pengunjung.

5

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
5
6

4

Tulisan harus jelas dan kontras dengan latar belakang sehingga mudah
dibaca.
Desain dan Navigasi harus konsisten di setiap halaman website.

4
3

Tidak ada running text, pop-up atau banner yang menganggu pengunjung
seperti menggunakan animasi yang terlalu berlebihan, warna yang
menyakitkan mata atau sebagainya.
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7

NO
1
2

3
4
5

6
NO
1

TATA KELOLA
Ada form kontak yang bisa digunakan untuk menghubungi Kementerian
Ada autoresponse yang tampil di website ketika pengunjung
menghubungi berupa ucapan terimakasih, waktu response yang
dibutuhkan untuk menjawab pengunjung, dan tautan terkait yang
berhubungan dengan pertanyaan yang diajukan oleh pengunjung.
Ada autoresponse yang dikirim ke email dengan informasi yang sama
yang ditampilkan oleh autorespon yang ditampilkan di website.
Terdapat keterangan dan tanggal pada gambar yang berisi informasi
berita.
Terdapat Infografis untuk menampilkan secara menarik dan mudah
dipahami tentang informasi kinerja, prestasi dan pencapaian
kementerian yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat.
Ada Pembaharuan Berita dan Kegiatan disertai tanggal
pembaharuannya minimal 1 (satu) bulan sekali.
SEARCH ENGINE OPTIMIZATION
Terdapat artikel, nama layanan, berita dengan kata kunci (keywod) yang
sesuai dengan unit kerja.
TOTAL NILAI

NILAI
3
1

1
2
1
1
NILAI
6
66
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2.4. Pusat

Penanggulangan

Krisis

Kesehatan
SKOR PENILAIAN






URL
:
http://www.penanggulangankrisis.depkes.go.id/
Posisi
:7
Penilaian Undang-Undang
:7
Penilaian Publik
: 152
Penilaian Expert
: 86

PENJELASAN


Website tidak memiliki fitur untuk mempermudah
pengunjung mendapatkan
informasi melalui
pencarian, sitemap/ peta situs, halaman broken link
yang dimodifikasi dan layanan F.A.Q. Website juga
tidak memiliki fitur untuk menyebarkan informasi di
situs melalui email, jejaring sosial, print.



Desain interface dalam website cukup, dimana hal itu
terlihat dalam penggunaan huruf besar untuk seluruh
judul atau deskripsi, jarak antar konten sudah bagus(
lebih disempurnakan agar tidak berdekatan),
penggunaan desain sudah rapi, tetapi bisa
disempurnakan lagi mengurangi font sehingga desain
bisa lebih harmonis dan tulisan kontras dengan latar
belakang sehingga mudah dibaca.
26
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DETIL PENILAIAN EXPERT
NO
1

INFORMATION ARCHITECTURE
Otomatis desain website menyesuaikan dengan perangkat yang
diguankan (Mobile, Tablet, Desktop PC).

2

Fitur pencarian tidak hanya diperuntukkan untuk kategori tertentu saja,
misalkan hanya berita saja.

3

5

Tersedia fitur penyebaran ke media cetak (print) atau media sosial
(facebook, twitter, dll).
Menyediakan Peta Situs (Sitemap) yang bisa diakses dengan mudah oleh
pengunjung .
Menyediakan F.A.Q yang bisa diakses dengan mudah oleh pengunjung.

6

Tampilan website di browser (IE, Chrome, Firefox, Opera) sama baiknya.

7

Informasi penting yang berhubungan dengan layanan masyarakat
diletakkan di halaman depan dan mudah ditemukan maksimal dalam 2
(dua) kali klik.
Halaman broken link dimodifikasi (cek dengan mengetik
http://depkes.go.id/error) agar menampilkan pemberitahuan kepada
pengunjung kesalahan mereka sekaligus disediakan tautan terkait yang
akan membantu pengunjung seperti F.A.Q atau Sitemap atau Informasi
lainnya yang sering dicari.

4

8

NO

INTERFACE DESIGN

NILAI
2
1
1
1
1
7
6

2

NILAI

1

Tidak menggunakan HURUF BESAR pada seluruh judul atau deskripsi.

6

2

Jarak antara konten harus memiliki jarak yang cukup dan tidak terkesan
saling berdempetan sehingga sulit untuk dibaca oleh pengunjung.

6

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
5
6

4

Tulisan harus jelas dan kontras dengan latar belakang sehingga mudah
dibaca.
Desain dan Navigasi harus konsisten di setiap halaman website.

7
6

Tidak ada running text, pop-up atau banner yang menganggu pengunjung
seperti menggunakan animasi yang terlalu berlebihan, warna yang
menyakitkan mata atau sebagainya.

7

28

NO
1
2

3
4
5

6
NO
1

TATA KELOLA
Ada form kontak yang bisa digunakan untuk menghubungi Kementerian
Ada autoresponse yang tampil di website ketika pengunjung
menghubungi berupa ucapan terimakasih, waktu response yang
dibutuhkan untuk menjawab pengunjung, dan tautan terkait yang
berhubungan dengan pertanyaan yang diajukan oleh pengunjung.
Ada autoresponse yang dikirim ke email dengan informasi yang sama
yang ditampilkan oleh autorespon yang ditampilkan di website.
Terdapat keterangan dan tanggal pada gambar yang berisi informasi
berita.
Terdapat Infografis untuk menampilkan secara menarik dan mudah
dipahami tentang informasi kinerja, prestasi dan pencapaian
kementerian yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat.
Ada Pembaharuan Berita dan Kegiatan disertai tanggal pembaharuannya
minimal 1 (satu) bulan sekali.
SEARCH ENGINE OPTIMIZATION
Terdapat artikel, nama layanan, berita dengan kata kunci (keywod) yang
sesuai dengan unit kerja.
TOTAL NILAI

NILAI
6
4

1
4
1
7
NILAI
6
86
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2.5. Pusat Pembiayaan dan

Jaminan

Kesehatan
SKOR PENILAIAN






URL
http://ppjk.depkes.go.id
Posisi
Penilaian Undang-Undang
Penilaian Publik
Penilaian Expert

:
: 17
:7
: 141
: 64

PENJELASAN


Website memiliki fitur untuk mempermudah
pengunjung mendapatkan informasi hanya melalui
pencarian, sedangkan fitur sitemap/ peta situs,
halaman broken link yang dimodifikasi dan layanan
F.A.Q tidak tersedia. Website juga tidak memiliki fitur
untuk menyebarkan informasi di situs melalui email,
jejaring sosial, print.



Desain interface dalam website cukup, hal itu terlihat
dalam penggunaan huruf besar untuk seluruh judul
atau deskripsi, jarak konten sudah bagus(sebaiknya
kerapatan karakter dan line spacing bisa lebih
dilonggarkan), meskipun penggunaan variasi font
terlalu banyak sehingga desain menjadi kurang
harmonis dan latar belakang tidak kontras.
30
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DETIL PENILAIAN EXPERT
NO
1

INFORMATION ARCHITECTURE
Otomatis desain website menyesuaikan dengan perangkat yang
diguankan (Mobile, Tablet, Desktop PC).

2

Fitur pencarian tidak hanya diperuntukkan untuk kategori tertentu saja,
misalkan hanya berita saja.

3

5

Tersedia fitur penyebaran ke media cetak (print) atau media sosial
(facebook, twitter, dll).
Menyediakan Peta Situs (Sitemap) yang bisa diakses dengan mudah
oleh pengunjung .
Menyediakan F.A.Q yang bisa diakses dengan mudah oleh pengunjung.

6

Tampilan website di browser (IE, Chrome, Firefox, Opera) sama baiknya.

7

Informasi penting yang berhubungan dengan layanan masyarakat
diletakkan di halaman depan dan mudah ditemukan maksimal dalam 2
(dua) kali klik.
Halaman broken link dimodifikasi (cek dengan mengetik
http://depkes.go.id/error) agar menampilkan pemberitahuan kepada
pengunjung kesalahan mereka sekaligus disediakan tautan terkait
yang akan membantu pengunjung seperti F.A.Q atau Sitemap atau
Informasi lainnya yang sering dicari.

4

8

NO

INTERFACE DESIGN

NILAI
2
6
1
1
1
7
4

1

NILAI

1

Tidak menggunakan HURUF BESAR pada seluruh judul atau deskripsi.

7

2

Jarak antara konten harus memiliki jarak yang cukup dan tidak terkesan
saling berdempetan sehingga sulit untuk dibaca oleh pengunjung.

5

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
5
6

3

Tulisan harus jelas dan kontras dengan latar belakang sehingga mudah
dibaca.
Desain dan Navigasi harus konsisten di setiap halaman website.

3
5

Tidak ada running text, pop-up atau banner yang menganggu
pengunjung seperti menggunakan animasi yang terlalu berlebihan,
warna yang menyakitkan mata atau sebagainya.

4

32

NO
1
2

3
4
5

6
NO
1

TATA KELOLA
Ada form kontak yang bisa digunakan untuk menghubungi Kementerian
Ada autoresponse yang tampil di website ketika pengunjung
menghubungi berupa ucapan terimakasih, waktu response yang
dibutuhkan untuk menjawab pengunjung, dan tautan terkait yang
berhubungan dengan pertanyaan yang diajukan oleh pengunjung.
Ada autoresponse yang dikirim ke email dengan informasi yang sama
yang ditampilkan oleh autorespon yang ditampilkan di website.
Terdapat keterangan dan tanggal pada gambar yang berisi informasi
berita.
Terdapat Infografis untuk menampilkan secara menarik dan mudah
dipahami tentang informasi kinerja, prestasi dan pencapaian
kementerian yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat.
Ada Pembaharuan Berita dan Kegiatan disertai tanggal pembaharuannya
minimal 1 (satu) bulan sekali.
SEARCH ENGINE OPTIMIZATION
Terdapat artikel, nama layanan, berita dengan kata kunci (keywod) yang
sesuai dengan unit kerja.
TOTAL NILAI

NILAI
6
3

1
1
1
1
NILAI
1
64
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2.6. Pusat Komunikasi Publik
SKOR PENILAIAN






URL
http://sehatnegeriku.com/
Posisi
Penilaian Undang-Undang
Penilaian Publik
Penilaian Expert

:
:4
:1
: 171
: 119

PENJELASAN


Website memiliki fitur untuk mempermudah
pengunjung mendapatkan
informasi melalui
pencarian, sitemap/ peta situs, halaman broken link
yang dimodifikasi dan layanan F.A.Q. Website juga
sudah memiliki fitur untuk menyebarkan informasi di
situs melalui email, jejaring sosial, print.



Desain interface dalam website cukup baik, dimana
hal itu terlihat dalam penggunaan huruf besar untuk
seluruh judul atau deskripsi, jarak antar konten yang
proporsional, penggunaan variasi font agak banyak
tetapi cukup harmonis untuk desain yang memilki
konten banyak serta tulisan yang jelas dan kontras
dengan latar belakang sehingga mudah dibaca.



Website memiliki 2 (dua) jenis template yang selalu
konsisten di setiap halaman.
34
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DETIL PENILAIAN EXPERT
INFORMATION ARCHITECTURE

NILAI

Otomatis desain website menyesuaikan dengan perangkat yang
diguankan (Mobile, Tablet, Desktop PC).

2

2

Fitur pencarian tidak hanya diperuntukkan untuk kategori tertentu saja,
misalkan hanya berita saja.

7

3

5

Tersedia fitur penyebaran ke media cetak (print) atau media sosial
(facebook, twitter, dll).
Menyediakan Peta Situs (Sitemap) yang bisa diakses dengan mudah oleh
pengunjung .
Menyediakan F.A.Q yang bisa diakses dengan mudah oleh pengunjung.

6

Tampilan website di browser (IE, Chrome, Firefox, Opera) sama baiknya.

7

Informasi penting yang berhubungan dengan layanan masyarakat
diletakkan di halaman depan dan mudah ditemukan maksimal dalam 2
(dua) kali klik.
Halaman broken link dimodifikasi (cek dengan mengetik
http://depkes.go.id/error) agar menampilkan pemberitahuan kepada
pengunjung kesalahan mereka sekaligus disediakan tautan terkait yang
akan membantu pengunjung seperti F.A.Q atau Sitemap atau Informasi
lainnya yang sering dicari.

NO
1

4

8

NO

INTERFACE DESIGN

5
7
7
7
7

7

NILAI

1

Tidak menggunakan HURUF BESAR pada seluruh judul atau deskripsi.

7

2

Jarak antara konten harus memiliki jarak yang cukup dan tidak terkesan
saling berdempetan sehingga sulit untuk dibaca oleh pengunjung.

7

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
5
6

6

Tulisan harus jelas dan kontras dengan latar belakang sehingga mudah
dibaca.
Desain dan Navigasi harus konsisten di setiap halaman website.

7
7

Tidak ada running text, pop-up atau banner yang menganggu pengunjung
seperti menggunakan animasi yang terlalu berlebihan, warna yang
menyakitkan mata atau sebagainya.

5

36

NO

TATA KELOLA

NILAI

1
2

Ada form kontak yang bisa digunakan untuk menghubungi Kementerian
Ada autoresponse yang tampil di website ketika pengunjung
menghubungi berupa ucapan terimakasih, waktu response yang
dibutuhkan untuk menjawab pengunjung, dan tautan terkait yang
berhubungan dengan pertanyaan yang diajukan oleh pengunjung.
Ada autoresponse yang dikirim ke email dengan informasi yang sama
yang ditampilkan oleh autorespon yang ditampilkan di website.
Terdapat keterangan dan tanggal pada gambar yang berisi informasi
berita.
Terdapat Infografis untuk menampilkan secara menarik dan mudah
dipahami tentang informasi kinerja, prestasi dan pencapaian
kementerian yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat.
Ada Pembaharuan Berita dan Kegiatan disertai tanggal
pembaharuannya minimal 1 (satu) bulan sekali.
SEARCH ENGINE OPTIMIZATION
Terdapat artikel, nama layanan, berita dengan kata kunci (keywod) yang
sesuai dengan unit kerja.
TOTAL NILAI

6

3
4
5

6
NO
1

6

7
3
1
7
NILAI
1
119
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2.7. Pusat Promosi Kesehatan
SKOR PENILAIAN






URL
:
http://www.promkes.depkes.go.id/
Posisi
:1
Penilaian Undang-Undang
:7
Penilaian Publik
: 180
Penilaian Expert
: 110

PENJELASAN


Website memiliki fitur untuk mempermudah
pengunjung mendapatkan informasi hanya melalui
pencarian dan fitur untuk menyebarkan informasi di
situs melalui email, jejaring sosial, print, tetapi fitur
sitemap/ peta situs, halaman broken link yang
dimodifikasi dan layanan F.A.Q tidak tersedia.



Desain interface dalam website cukup baik, dimana
hal itu terlihat dalam penggunaan huruf besar untuk
seluruh judul atau deskripsi, jarak antar konten dan
panel konten sangat konsisten jaraknya sehingga
desain terlihat elegan dan rapi, penggunaan variasi
font cukup sehingga desain terlihat bersih dan rapi
serta semua latar belakang dan tulisan kontras.



Di dalam website terdapat Slider dengan efek
bergerak yang cukup menarik.
38
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DETIL PENILAIAN EXPERT
NO
1

INFORMATION ARCHITECTURE
Otomatis desain website menyesuaikan dengan perangkat yang
diguankan (Mobile, Tablet, Desktop PC).

2

Fitur pencarian tidak hanya diperuntukkan untuk kategori tertentu saja,
misalkan hanya berita saja.

3

5

Tersedia fitur penyebaran ke media cetak (print) atau media sosial
(facebook, twitter, dll).
Menyediakan Peta Situs (Sitemap) yang bisa diakses dengan mudah oleh
pengunjung .
Menyediakan F.A.Q yang bisa diakses dengan mudah oleh pengunjung.

6

Tampilan website di browser (IE, Chrome, Firefox, Opera) sama baiknya.

7

Informasi penting yang berhubungan dengan layanan masyarakat
diletakkan di halaman depan dan mudah ditemukan maksimal dalam 2
(dua) kali klik.
Halaman broken link dimodifikasi (cek dengan mengetik
http://depkes.go.id/error) agar menampilkan pemberitahuan kepada
pengunjung kesalahan mereka sekaligus disediakan tautan terkait yang
akan membantu pengunjung seperti F.A.Q atau Sitemap atau Informasi
lainnya yang sering dicari.

4

8

NO

INTERFACE DESIGN

NILAI
2
7
5
1
1
7
7

7

NILAI

1

Tidak menggunakan HURUF BESAR pada seluruh judul atau deskripsi.

7

2

Jarak antara konten harus memiliki jarak yang cukup dan tidak terkesan
saling berdempetan sehingga sulit untuk dibaca oleh pengunjung.

7

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
5
6

7

Tulisan harus jelas dan kontras dengan latar belakang sehingga mudah
dibaca.
Desain dan Navigasi harus konsisten di setiap halaman website.

7
7

Tidak ada running text, pop-up atau banner yang menganggu pengunjung
seperti menggunakan animasi yang terlalu berlebihan, warna yang
menyakitkan mata atau sebagainya.

7

40

NO
1
2

3
4
5

6
NO
1

TATA KELOLA
Ada form kontak yang bisa digunakan untuk menghubungi Kementerian
Ada autoresponse yang tampil di website ketika pengunjung
menghubungi berupa ucapan terimakasih, waktu response yang
dibutuhkan untuk menjawab pengunjung, dan tautan terkait yang
berhubungan dengan pertanyaan yang diajukan oleh pengunjung.
Ada autoresponse yang dikirim ke email dengan informasi yang sama
yang ditampilkan oleh autorespon yang ditampilkan di website.
Terdapat keterangan dan tanggal pada gambar yang berisi informasi
berita.
Terdapat Infografis untuk menampilkan secara menarik dan mudah
dipahami tentang informasi kinerja, prestasi dan pencapaian
kementerian yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat.
Ada Pembaharuan Berita dan Kegiatan disertai tanggal
pembaharuannya minimal 1 (satu) bulan sekali.
SEARCH ENGINE OPTIMIZATION
Terdapat artikel, nama layanan, berita dengan kata kunci (keywod) yang
sesuai dengan unit kerja.
TOTAL NILAI

NILAI
6
4

1
1
5
7
NILAI
7
110
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2.8. Pusat Kesehatan Haji
SKOR PENILAIAN






URL
:
http://puskeshaji.depkes.go.id/web/
Posisi
:3
Penilaian Undang-Undang
:7
Penilaian Publik
: 154
Penilaian Expert
: 108

PENJELASAN


Versi mobile dari website sudah ada. Informasi utama
seperti Informasi Kesehatan Haji dan Informasi Arab
Saudi sebaiknya mudah ditemukan dengan tulisan
tombol yang eyecatching saat pengunjung mobile
membuka website tersebut.



Website memiliki fitur untuk mempermudah
pengunjung mendapatkan
informasi melalui
pencarian, dan fitur untuk menyebarkan informasi di
situs melalui email, jejaring sosial, print. Fitur
sitemap/ peta situs, halaman broken link yang
dimodifikasi dan layanan F.A.Q. Website tidak
tersedia pada website.



Desain interface dalam website cukup baik.
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DETIL PENILAIAN EXPERT
NO
1

INFORMATION ARCHITECTURE
Otomatis desain website menyesuaikan dengan perangkat yang diguankan
(Mobile, Tablet, Desktop PC).

2

Fitur pencarian tidak hanya diperuntukkan untuk kategori tertentu saja,
misalkan hanya berita saja.

3

5

Tersedia fitur penyebaran ke media cetak (print) atau media sosial
(facebook, twitter, dll).
Menyediakan Peta Situs (Sitemap) yang bisa diakses dengan mudah oleh
pengunjung .
Menyediakan F.A.Q yang bisa diakses dengan mudah oleh pengunjung.

6

Tampilan website di browser (IE, Chrome, Firefox, Opera) sama baiknya.

7

Informasi penting yang berhubungan dengan layanan masyarakat
diletakkan di halaman depan dan mudah ditemukan maksimal dalam 2 (dua)
kali klik.
Halaman broken link dimodifikasi (cek dengan mengetik
http://depkes.go.id/error) agar menampilkan pemberitahuan kepada
pengunjung kesalahan mereka sekaligus disediakan tautan terkait yang
akan membantu pengunjung seperti F.A.Q atau Sitemap atau Informasi
lainnya yang sering dicari.

4

8

NO

NILAI
6
6
7
1
1
7

INTERFACE DESIGN

6

2

NILAI

1

Tidak menggunakan HURUF BESAR pada seluruh judul atau deskripsi.

7

2

Jarak antara konten harus memiliki jarak yang cukup dan tidak terkesan
saling berdempetan sehingga sulit untuk dibaca oleh pengunjung.

7

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
5
6

Tulisan harus jelas dan kontras dengan latar belakang sehingga mudah
dibaca.
Desain dan Navigasi harus konsisten di setiap halaman website.
Tidak ada running text, pop-up atau banner yang menganggu pengunjung
seperti menggunakan animasi yang terlalu berlebihan, warna yang
menyakitkan mata atau sebagainya.
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7

7
7
7

NO
1
2

3
4
5

6
NO
1

TATA KELOLA
Ada form kontak yang bisa digunakan untuk menghubungi Kementerian
Ada autoresponse yang tampil di website ketika pengunjung
menghubungi berupa ucapan terimakasih, waktu response yang
dibutuhkan untuk menjawab pengunjung, dan tautan terkait yang
berhubungan dengan pertanyaan yang diajukan oleh pengunjung.
Ada autoresponse yang dikirim ke email dengan informasi yang sama
yang ditampilkan oleh autorespon yang ditampilkan di website.
Terdapat keterangan dan tanggal pada gambar yang berisi informasi
berita.
Terdapat Infografis untuk menampilkan secara menarik dan mudah
dipahami tentang informasi kinerja, prestasi dan pencapaian
kementerian yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat.
Ada Pembaharuan Berita dan Kegiatan disertai tanggal
pembaharuannya minimal 1 (satu) bulan sekali.
SEARCH ENGINE OPTIMIZATION
Terdapat artikel, nama layanan, berita dengan kata kunci (keywod)
yang sesuai dengan unit kerja.
TOTAL NILAI

NILAI
7
6

1
1
1
7
NILAI
7
108
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2.9. Konsil Kedokteran Indonesia
SKOR PENILAIAN






URL
Posisi
Penilaian Undang-Undang
Penilaian Publik
Penilaian Expert

: http://kki.go.id/
: 15
:1
: 135
: 82

PENJELASAN


Website memiliki fitur untuk mempermudah
pengunjung mendapatkan informasi hanya melalui
pencarian dan sitemap/ peta situs. Fitur halaman
broken link yang dimodifikasi, layanan F.A.Q, share
informasi melalui email, jejaring sosial, print tidak
tersedia.



Desain interface dalam website kurang, dimana hal itu
terlihat dalam penggunaan huruf besar ada di seluruh
judul atau deskripsi(beberapa berita), terdapat jarak
konten yang terlalu berdekatan, Terlalu banyak variasi
font sehingga terlihat kurang harmonis satu sama lain.



Desain website konsisten di setiap halamannya. Ada
breadcump, menu di kiri, judul halaman web dan judul
halaman artikel serta isinya. Penggunaan animasi
pada website juga cukup menarik dan tidak
menganggu.
46
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DETIL PENILAIAN EXPERT
NO
1

INFORMATION ARCHITECTURE
Otomatis desain website menyesuaikan dengan perangkat yang
diguankan (Mobile, Tablet, Desktop PC).

2

Fitur pencarian tidak hanya diperuntukkan untuk kategori tertentu saja,
misalkan hanya berita saja.

3

5

Tersedia fitur penyebaran ke media cetak (print) atau media sosial
(facebook, twitter, dll).
Menyediakan Peta Situs (Sitemap) yang bisa diakses dengan mudah oleh
pengunjung .
Menyediakan F.A.Q yang bisa diakses dengan mudah oleh pengunjung.

6

Tampilan website di browser (IE, Chrome, Firefox, Opera) sama baiknya.

7

Informasi penting yang berhubungan dengan layanan masyarakat
diletakkan di halaman depan dan mudah ditemukan maksimal dalam 2
(dua) kali klik.
Halaman broken link dimodifikasi (cek dengan mengetik
http://depkes.go.id/error) agar menampilkan pemberitahuan kepada
pengunjung kesalahan mereka sekaligus disediakan tautan terkait yang
akan membantu pengunjung seperti F.A.Q atau Sitemap atau Informasi
lainnya yang sering dicari.

4

8

NO

INTERFACE DESIGN

NILAI
2
7
1
7
1
7
6

2

NILAI

1

Tidak menggunakan HURUF BESAR pada seluruh judul atau deskripsi.

4

2

Jarak antara konten harus memiliki jarak yang cukup dan tidak terkesan
saling berdempetan sehingga sulit untuk dibaca oleh pengunjung.

4

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
5
6

3

Tulisan harus jelas dan kontras dengan latar belakang sehingga mudah
dibaca.
Desain dan Navigasi harus konsisten di setiap halaman website.

5
5

Tidak ada running text, pop-up atau banner yang menganggu pengunjung
seperti menggunakan animasi yang terlalu berlebihan, warna yang
menyakitkan mata atau sebagainya.

5
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NO
1
2

3
4
5

6
NO
1

TATA KELOLA
Ada form kontak yang bisa digunakan untuk menghubungi Kementerian
Ada autoresponse yang tampil di website ketika pengunjung
menghubungi berupa ucapan terimakasih, waktu response yang
dibutuhkan untuk menjawab pengunjung, dan tautan terkait yang
berhubungan dengan pertanyaan yang diajukan oleh pengunjung.
Ada autoresponse yang dikirim ke email dengan informasi yang sama
yang ditampilkan oleh autorespon yang ditampilkan di website.
Terdapat keterangan dan tanggal pada gambar yang berisi informasi
berita.
Terdapat Infografis untuk menampilkan secara menarik dan mudah
dipahami tentang informasi kinerja, prestasi dan pencapaian
kementerian yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat.
Ada Pembaharuan Berita dan Kegiatan disertai tanggal
pembaharuannya minimal 1 (satu) bulan sekali.
SEARCH ENGINE OPTIMIZATION
Terdapat artikel, nama layanan, berita dengan kata kunci (keywod) yang
sesuai dengan unit kerja.
TOTAL NILAI

NILAI
1
1

1
3
5
5
NILAI
7
82
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2.10. Pusat Intelegensia Kesehatan
SKOR PENILAIAN






URL
:
http://pusgenkes.depkes.go.id/
Posisi
: 10
Penilaian Undang-Undang
:7
Penilaian Publik
: 107
Penilaian Expert
: 80

PENJELASAN


Website memiliki fitur untuk mempermudah
pengunjung mendapatkan informasi hanya melalui
pencarian. Fitur sitemap/ peta situs, halaman broken
link yang dimodifikasi dan layanan F.A.Q tidak tersedia
dan website juga tidak memiliki fitur untuk
menyebarkan informasi di situs melalui email, jejaring
sosial, print.



Desain interface dalam website cukup baik, dimana
hal itu terlihat dalam penggunaan huruf besar untuk
seluruh judul atau deskripsi, jarak antar konten yang
proporsional, penggunaan variasi font cukup sehingga
seharusnya tidak terkesan ramai(hanya isi berita yang
terlalu panjang membuat kesan ramai), serta tulisan
yang jelas dan kontras dengan latar belakang(warna
hijau jangan terlalu terang) sehingga mudah dibaca.

50

51

DETIL PENILAIAN EXPERT
NO

INFORMATION ARCHITECTURE

NILAI

1

Otomatis desain website menyesuaikan dengan perangkat yang
diguankan (Mobile, Tablet, Desktop PC).

6

2

Fitur pencarian tidak hanya diperuntukkan untuk kategori tertentu saja,
misalkan hanya berita saja.

7

3

5

Tersedia fitur penyebaran ke media cetak (print) atau media sosial
(facebook, twitter, dll).
Menyediakan Peta Situs (Sitemap) yang bisa diakses dengan mudah oleh
pengunjung .
Menyediakan F.A.Q yang bisa diakses dengan mudah oleh pengunjung.

6

Tampilan website di browser (IE, Chrome, Firefox, Opera) sama baiknya.

7

Informasi penting yang berhubungan dengan layanan masyarakat
diletakkan di halaman depan dan mudah ditemukan maksimal dalam 2
(dua) kali klik.
Halaman broken link dimodifikasi (cek dengan mengetik
http://depkes.go.id/error) agar menampilkan pemberitahuan kepada
pengunjung kesalahan mereka sekaligus disediakan tautan terkait yang
akan membantu pengunjung seperti F.A.Q atau Sitemap atau Informasi
lainnya yang sering dicari.

4

8

NO

INTERFACE DESIGN

1
7
1
7
4

1

NILAI

1

Tidak menggunakan HURUF BESAR pada seluruh judul atau deskripsi.

7

2

Jarak antara konten harus memiliki jarak yang cukup dan tidak terkesan
saling berdempetan sehingga sulit untuk dibaca oleh pengunjung.

6

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
5
6

Tulisan harus jelas dan kontras dengan latar belakang sehingga mudah
dibaca.
Desain dan Navigasi harus konsisten di setiap halaman website.
Tidak ada running text, pop-up atau banner yang menganggu pengunjung
seperti menggunakan animasi yang terlalu berlebihan, warna yang
menyakitkan mata atau sebagainya.
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7

5
4
3

NO
1
2

3
4
5

6
NO
1

TATA KELOLA
Ada form kontak yang bisa digunakan untuk menghubungi Kementerian
Ada autoresponse yang tampil di website ketika pengunjung
menghubungi berupa ucapan terimakasih, waktu response yang
dibutuhkan untuk menjawab pengunjung, dan tautan terkait yang
berhubungan dengan pertanyaan yang diajukan oleh pengunjung.
Ada autoresponse yang dikirim ke email dengan informasi yang sama
yang ditampilkan oleh autorespon yang ditampilkan di website.
Terdapat keterangan dan tanggal pada gambar yang berisi informasi
berita.
Terdapat Infografis untuk menampilkan secara menarik dan mudah
dipahami tentang informasi kinerja, prestasi dan pencapaian
kementerian yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat.
Ada Pembaharuan Berita dan Kegiatan disertai tanggal
pembaharuannya minimal 1 (satu) bulan sekali.
SEARCH ENGINE OPTIMIZATION
Terdapat artikel, nama layanan, berita dengan kata kunci (keywod) yang
sesuai dengan unit kerja.
TOTAL NILAI

NILAI
1
1

1
4
1
5
NILAI
1
80
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BAB III
PENILAIAN WEB DI DITJEN BINA
UPAYA KESEHATAN
SKOR PENILAIAN






URL
http://www.buk.kemkes.go.id/
Posisi
Penilaian Undang-Undang
Penilaian Publik
Penilaian Expert

:
: 18
:7
: 108
: 63

PENJELASAN


Website tidak memiliki fitur untuk mempermudah
pengunjung
mendapatkan
informasi melalui
pencarian, sitemap/ peta situs, halaman broken link
yang dimodifikasi dan layanan F.A.Q. Website juga
tidak memiliki fitur untuk menyebarkan informasi di
situs melalui email, jejaring sosial, print.



Desain interface dalam website cukup, hal itu terlihat
dalam penggunaan huruf besar untuk seluruh judul
atau deskripsi, jarak antar konten yang proporsional
walaupun penggunaan variasi font terlalu ramai.

54

55

DETIL PENILAIAN EXPERT
NO
1

INFORMATION ARCHITECTURE
Otomatis desain website menyesuaikan dengan perangkat yang
diguankan (Mobile, Tablet, Desktop PC).

2

Fitur pencarian tidak hanya diperuntukkan untuk kategori tertentu saja,
misalkan hanya berita saja.

3

5

Tersedia fitur penyebaran ke media cetak (print) atau media sosial
(facebook, twitter, dll).
Menyediakan Peta Situs (Sitemap) yang bisa diakses dengan mudah
oleh pengunjung .
Menyediakan F.A.Q yang bisa diakses dengan mudah oleh pengunjung.

6

Tampilan website di browser (IE, Chrome, Firefox, Opera) sama baiknya.

7

Informasi penting yang berhubungan dengan layanan masyarakat
diletakkan di halaman depan dan mudah ditemukan maksimal dalam 2
(dua) kali klik.
Halaman broken link dimodifikasi (cek dengan mengetik
http://depkes.go.id/error) agar menampilkan pemberitahuan kepada
pengunjung kesalahan mereka sekaligus disediakan tautan terkait
yang akan membantu pengunjung seperti F.A.Q atau Sitemap atau
Informasi lainnya yang sering dicari.

4

8

NO

INTERFACE DESIGN

NILAI
2
1
1
1
1
7
4

1

NILAI

1

Tidak menggunakan HURUF BESAR pada seluruh judul atau deskripsi.

7

2

Jarak antara konten harus memiliki jarak yang cukup dan tidak terkesan
saling berdempetan sehingga sulit untuk dibaca oleh pengunjung.

6

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
5
6

3

Tulisan harus jelas dan kontras dengan latar belakang sehingga mudah
dibaca.
Desain dan Navigasi harus konsisten di setiap halaman website.

5
3

Tidak ada running text, pop-up atau banner yang menganggu
pengunjung seperti menggunakan animasi yang terlalu berlebihan,
warna yang menyakitkan mata atau sebagainya.

3
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NO
1
2

3
4
5

6
NO
1

TATA KELOLA
Ada form kontak yang bisa digunakan untuk menghubungi Kementerian
Ada autoresponse yang tampil di website ketika pengunjung
menghubungi berupa ucapan terimakasih, waktu response yang
dibutuhkan untuk menjawab pengunjung, dan tautan terkait yang
berhubungan dengan pertanyaan yang diajukan oleh pengunjung.
Ada autoresponse yang dikirim ke email dengan informasi yang sama
yang ditampilkan oleh autorespon yang ditampilkan di website.
Terdapat keterangan dan tanggal pada gambar yang berisi informasi
berita.
Terdapat Infografis untuk menampilkan secara menarik dan mudah
dipahami tentang informasi kinerja, prestasi dan pencapaian
kementerian yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat.
Ada Pembaharuan Berita dan Kegiatan disertai tanggal
pembaharuannya minimal 1 (satu) bulan sekali.
SEARCH ENGINE OPTIMIZATION
Terdapat artikel, nama layanan, berita dengan kata kunci (keywod) yang
sesuai dengan unit kerja.
TOTAL NILAI

NILAI
1
1

1
1
1
7
NILAI
6
63
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BAB IV
PENILAIAN WEB DI DITJEN
PENGENDALIAN PENYAKIT DAN
PENYEHATAN LINGKUNGAN (PP & PL)
SKOR PENILAIAN






URL
:
http://www.pppl.kemkes.go.id/
Posisi
: 11
Penilaian Undang-Undang
:7
Penilaian Publik
: 123
Penilaian Expert
: 73

PENJELASAN


Website belum memiliki fitur untuk mempermudah
pengunjung mendapatkan
informasi melalui
pencarian(hasilnya tidak sesuai antara kata kunci yang
dicari dengan hasil pencarian), sitemap/ peta situs,
halaman broken link yang dimodifikasi dan layanan
F.A.Q. Website juga belum memiliki fitur untuk
menyebarkan informasi di situs melalui email, jejaring
sosial(link Facebook hanya ke Facebook), print.



Desain interface dalam website cukup baik.
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DETIL PENILAIAN EXPERT
NO
1

INFORMATION ARCHITECTURE
Otomatis desain website menyesuaikan dengan perangkat yang
diguankan (Mobile, Tablet, Desktop PC).

2

Fitur pencarian tidak hanya diperuntukkan untuk kategori tertentu saja,
misalkan hanya berita saja.

3

5

Tersedia fitur penyebaran ke media cetak (print) atau media sosial
(facebook, twitter, dll).
Menyediakan Peta Situs (Sitemap) yang bisa diakses dengan mudah
oleh pengunjung .
Menyediakan F.A.Q yang bisa diakses dengan mudah oleh pengunjung.

6

Tampilan website di browser (IE, Chrome, Firefox, Opera) sama baiknya.

7

Informasi penting yang berhubungan dengan layanan masyarakat
diletakkan di halaman depan dan mudah ditemukan maksimal dalam 2
(dua) kali klik.
Halaman broken link dimodifikasi (cek dengan mengetik
http://depkes.go.id/error) agar menampilkan pemberitahuan kepada
pengunjung kesalahan mereka sekaligus disediakan tautan terkait
yang akan membantu pengunjung seperti F.A.Q atau Sitemap atau
Informasi lainnya yang sering dicari.

4

8

NO

INTERFACE DESIGN

NILAI
2
3
1
1
1
7
4

2

NILAI

1

Tidak menggunakan HURUF BESAR pada seluruh judul atau deskripsi.

7

2

Jarak antara konten harus memiliki jarak yang cukup dan tidak terkesan
saling berdempetan sehingga sulit untuk dibaca oleh pengunjung.

6

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
5
6

Tulisan harus jelas dan kontras dengan latar belakang sehingga mudah
dibaca.
Desain dan Navigasi harus konsisten di setiap halaman website.
Tidak ada running text, pop-up atau banner yang menganggu
pengunjung seperti menggunakan animasi yang terlalu berlebihan,
warna yang menyakitkan mata atau sebagainya.

6

5
5
6
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NO
1
2

3
4
5

6
NO
1

TATA KELOLA
Ada form kontak yang bisa digunakan untuk menghubungi Kementerian
Ada autoresponse yang tampil di website ketika pengunjung
menghubungi berupa ucapan terimakasih, waktu response yang
dibutuhkan untuk menjawab pengunjung, dan tautan terkait yang
berhubungan dengan pertanyaan yang diajukan oleh pengunjung.
Ada autoresponse yang dikirim ke email dengan informasi yang sama
yang ditampilkan oleh autorespon yang ditampilkan di website.
Terdapat keterangan dan tanggal pada gambar yang berisi informasi
berita.
Terdapat Infografis untuk menampilkan secara menarik dan mudah
dipahami tentang informasi kinerja, prestasi dan pencapaian
kementerian yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat.
Ada Pembaharuan Berita dan Kegiatan disertai tanggal
pembaharuannya minimal 1 (satu) bulan sekali.
SEARCH ENGINE OPTIMIZATION
Terdapat artikel, nama layanan, berita dengan kata kunci (keywod) yang
sesuai dengan unit kerja.
TOTAL NILAI

NILAI
1
1

1
1
1
7
NILAI
5
73
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BAB V
PENILAIAN WEB DI LINGKUNGAN
DITJEN BINA GIZI DAN KIA
5.1. Ditjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu
dan Anak
SKOR PENILAIAN






URL
:
http://www.gizikia.depkes.go.id/
Posisi
:5
Penilaian Undang-Undang
:7
Penilaian Publik
: 134
Penilaian Expert
: 97

PENJELASAN


Website memiliki fitur untuk mempermudah
pengunjung mendapatkan
informasi melalui
pencarian, sitemap/ peta situs, dan halaman broken
link yang dimodifikasi walaupun masih belum ada
layanan F.A.Q. Website juga sudah memiliki fitur
untuk menyebarkan informasi di situs melalui email,
jejaring sosial, print.
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DETIL PENILAIAN EXPERT
NO
1

INFORMATION ARCHITECTURE
Otomatis desain website menyesuaikan dengan perangkat yang
diguankan (Mobile, Tablet, Desktop PC).

2

Fitur pencarian tidak hanya diperuntukkan untuk kategori tertentu saja,
misalkan hanya berita saja.

3

5

Tersedia fitur penyebaran ke media cetak (print) atau media sosial
(facebook, twitter, dll).
Menyediakan Peta Situs (Sitemap) yang bisa diakses dengan mudah oleh
pengunjung .
Menyediakan F.A.Q yang bisa diakses dengan mudah oleh pengunjung.

6

Tampilan website di browser (IE, Chrome, Firefox, Opera) sama baiknya.

7

Informasi penting yang berhubungan dengan layanan masyarakat
diletakkan di halaman depan dan mudah ditemukan maksimal dalam 2
(dua) kali klik.
Halaman broken link dimodifikasi (cek dengan mengetik
http://depkes.go.id/error) agar menampilkan pemberitahuan kepada
pengunjung kesalahan mereka sekaligus disediakan tautan terkait yang
akan membantu pengunjung seperti F.A.Q atau Sitemap atau Informasi
lainnya yang sering dicari.

4

8

NO

INTERFACE DESIGN

NILAI
2
5
7
7
1
7
6

5

NILAI

1

Tidak menggunakan HURUF BESAR pada seluruh judul atau deskripsi.

7

2

Jarak antara konten harus memiliki jarak yang cukup dan tidak terkesan
saling berdempetan sehingga sulit untuk dibaca oleh pengunjung.

6

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
5
6

3

Tulisan harus jelas dan kontras dengan latar belakang sehingga mudah
dibaca.
Desain dan Navigasi harus konsisten di setiap halaman website.

5
4

Tidak ada running text, pop-up atau banner yang menganggu pengunjung
seperti menggunakan animasi yang terlalu berlebihan, warna yang
menyakitkan mata atau sebagainya.

6
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NO
1
2

3
4
5

6
NO
1

TATA KELOLA
Ada form kontak yang bisa digunakan untuk menghubungi Kementerian
Ada autoresponse yang tampil di website ketika pengunjung
menghubungi berupa ucapan terimakasih, waktu response yang
dibutuhkan untuk menjawab pengunjung, dan tautan terkait yang
berhubungan dengan pertanyaan yang diajukan oleh pengunjung.
Ada autoresponse yang dikirim ke email dengan informasi yang sama
yang ditampilkan oleh autorespon yang ditampilkan di website.
Terdapat keterangan dan tanggal pada gambar yang berisi informasi
berita.
Terdapat Infografis untuk menampilkan secara menarik dan mudah
dipahami tentang informasi kinerja, prestasi dan pencapaian
kementerian yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat.
Ada Pembaharuan Berita dan Kegiatan disertai tanggal
pembaharuannya minimal 1 (satu) bulan sekali.
SEARCH ENGINE OPTIMIZATION
Terdapat artikel, nama layanan, berita dengan kata kunci (keywod) yang
sesuai dengan unit kerja.
TOTAL NILAI

NILAI
6
5

1
6
1
6
NILAI
1
97
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5.2. Direktorat Bina Gizi
SKOR PENILAIAN






URL
http://gizi.depkes.go.id/
Posisi
Penilaian Undang-Undang
Penilaian Publik
Penilaian Expert

:
:6
:7
: 125
: 91

PENJELASAN


Website memiliki fitur untuk mempermudah
pengunjung mendapatkan
informasi melalui
pencarian, dan halaman broken link yang dimodifikasi
walaupun tidak ada fitur sitemap/ peta situs dan
layanan F.A.Q. Website juga sudah memiliki fitur
untuk menyebarkan informasi di situs melalui email,
jejaring sosial, print.



Desain interface dalam website cukup baik, dimana
hal itu terlihat dalam penggunaan huruf besar untuk
seluruh judul atau deskripsi, jarak antar konten yang
proporsional, penggunaan variasi font cukup sehingga
desain terlihat harmonis banyak, serta tulisan yang
jelas dan kontras dengan latar belakang sehingga
mudah dibaca.
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DETIL PENILAIAN EXPERT
INFORMATION ARCHITECTURE

NILAI

Otomatis desain website menyesuaikan dengan perangkat yang
diguankan (Mobile, Tablet, Desktop PC).

2

2

Fitur pencarian tidak hanya diperuntukkan untuk kategori tertentu
saja, misalkan hanya berita saja.

5

3

Tersedia fitur penyebaran ke media cetak (print) atau media sosial
(facebook, twitter, dll).
Menyediakan Peta Situs (Sitemap) yang bisa diakses dengan mudah
oleh pengunjung .
Menyediakan F.A.Q yang bisa diakses dengan mudah oleh
pengunjung.
Tampilan website di browser (IE, Chrome, Firefox, Opera) sama
baiknya.
Informasi penting yang berhubungan dengan layanan masyarakat
diletakkan di halaman depan dan mudah ditemukan maksimal dalam
2 (dua) kali klik.
Halaman broken link dimodifikasi (cek dengan mengetik
http://depkes.go.id/error) agar menampilkan pemberitahuan
kepada pengunjung kesalahan mereka sekaligus disediakan tautan
terkait yang akan membantu pengunjung seperti F.A.Q atau
Sitemap atau Informasi lainnya yang sering dicari.

NO
1

4
5
6
7

8

7
1
1
7
6

5

NO

INTERFACE DESIGN

NILAI

1

Tidak menggunakan HURUF BESAR pada seluruh judul atau deskripsi.

6

2

Jarak antara konten harus memiliki jarak yang cukup dan tidak
terkesan saling berdempetan sehingga sulit untuk dibaca oleh
pengunjung.
Ukuran, Jenis dan Warna Font jangan terlalu banyak (maksimal 2
(dua) jenis font) dan harus konsisten pembagiannya antara seperti
Kategori Artikel, Judul Artikel, Deskripsi, Isi Artikel, Tanggal Artikel,
dsb.
Tulisan harus jelas dan kontras dengan latar belakang sehingga
mudah dibaca.
Desain dan Navigasi harus konsisten di setiap halaman website.

3

4
5
6

6

5

6
5

Tidak ada running text, pop-up atau banner yang menganggu
pengunjung seperti menggunakan animasi yang terlalu berlebihan,
warna yang menyakitkan mata atau sebagainya.

5
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NO
1
2

3
4
5

6
NO
1

TATA KELOLA
Ada form kontak yang bisa digunakan untuk menghubungi Kementerian
Ada autoresponse yang tampil di website ketika pengunjung
menghubungi berupa ucapan terimakasih, waktu response yang
dibutuhkan untuk menjawab pengunjung, dan tautan terkait yang
berhubungan dengan pertanyaan yang diajukan oleh pengunjung.
Ada autoresponse yang dikirim ke email dengan informasi yang sama
yang ditampilkan oleh autorespon yang ditampilkan di website.
Terdapat keterangan dan tanggal pada gambar yang berisi informasi
berita.
Terdapat Infografis untuk menampilkan secara menarik dan mudah
dipahami tentang informasi kinerja, prestasi dan pencapaian
kementerian yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat.
Ada Pembaharuan Berita dan Kegiatan disertai tanggal
pembaharuannya minimal 1 (satu) bulan sekali.
SEARCH ENGINE OPTIMIZATION
Terdapat artikel, nama layanan, berita dengan kata kunci (keywod) yang
sesuai dengan unit kerja.
TOTAL NILAI

NILAI
6
1

1
1
1
7
NILAI
7
91
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BAB VI
PENILAIAN WEB DI DITJEN BINA
KEFARMASIAN DAN ALAT
KESEHATAN
SKOR PENILAIAN






URL
:
http://www.binfar.depkes.go.id/
Posisi
:2
Penilaian Undang-Undang
:7
Penilaian Publik
: 139
Penilaian Expert
: 113

PENJELASAN


Website hanya memiliki fitur untuk mempermudah
pengunjung mendapatkan
informasi melalui
pencarian, sitemap/ peta situs, halaman broken link
yang dimodifikasi dan layanan F.A.Q. Website juga
sudah memiliki fitur untuk menyebarkan informasi di
situs melalui email, jejaring sosial, print.



Desain interface dalam website cukup baik.



Di dalam website terdapat infografis untuk
menampilkan tentang informasi kinerja, prestasi dan
pencapaian kementerian yang berhubungan dengan
kepentingan masyarakat.
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DETIL PENILAIAN EXPERT
NO

INFORMATION ARCHITECTURE

NILAI

1

Otomatis desain website menyesuaikan dengan perangkat yang
diguankan (Mobile, Tablet, Desktop PC).

2

2

Fitur pencarian tidak hanya diperuntukkan untuk kategori tertentu saja,
misalkan hanya berita saja.

7

3

5

Tersedia fitur penyebaran ke media cetak (print) atau media sosial
(facebook, twitter, dll).
Menyediakan Peta Situs (Sitemap) yang bisa diakses dengan mudah
oleh pengunjung .
Menyediakan F.A.Q yang bisa diakses dengan mudah oleh pengunjung.

6

Tampilan website di browser (IE, Chrome, Firefox, Opera) sama baiknya.

7

Informasi penting yang berhubungan dengan layanan masyarakat
diletakkan di halaman depan dan mudah ditemukan maksimal dalam 2
(dua) kali klik.
Halaman broken link dimodifikasi (cek dengan mengetik
http://depkes.go.id/error) agar menampilkan pemberitahuan kepada
pengunjung kesalahan mereka sekaligus disediakan tautan terkait
yang akan membantu pengunjung seperti F.A.Q atau Sitemap atau
Informasi lainnya yang sering dicari.

4

8

NO

INTERFACE DESIGN

6
7
7
7
6

7

NILAI

1

Tidak menggunakan HURUF BESAR pada seluruh judul atau deskripsi.

7

2

Jarak antara konten harus memiliki jarak yang cukup dan tidak terkesan
saling berdempetan sehingga sulit untuk dibaca oleh pengunjung.

7

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
5
6

7

Tulisan harus jelas dan kontras dengan latar belakang sehingga mudah
dibaca.
Desain dan Navigasi harus konsisten di setiap halaman website.

7
7

Tidak ada running text, pop-up atau banner yang menganggu
pengunjung seperti menggunakan animasi yang terlalu berlebihan,
warna yang menyakitkan mata atau sebagainya.

7
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NO
1
2

3
4
5

6
NO
1

TATA KELOLA
Ada form kontak yang bisa digunakan untuk menghubungi Kementerian
Ada autoresponse yang tampil di website ketika pengunjung
menghubungi berupa ucapan terimakasih, waktu response yang
dibutuhkan untuk menjawab pengunjung, dan tautan terkait yang
berhubungan dengan pertanyaan yang diajukan oleh pengunjung.
Ada autoresponse yang dikirim ke email dengan informasi yang sama
yang ditampilkan oleh autorespon yang ditampilkan di website.
Terdapat keterangan dan tanggal pada gambar yang berisi informasi
berita.
Terdapat Infografis untuk menampilkan secara menarik dan mudah
dipahami tentang informasi kinerja, prestasi dan pencapaian
kementerian yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat.
Ada Pembaharuan Berita dan Kegiatan disertai tanggal
pembaharuannya minimal 1 (satu) bulan sekali.
SEARCH ENGINE OPTIMIZATION
Terdapat artikel, nama layanan, berita dengan kata kunci (keywod) yang
sesuai dengan unit kerja.
TOTAL NILAI

NILAI
6
1

1
1
5
7
NILAI
1
113
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BAB VII
PENILAIAN WEB DI INSPEKTORAT
JENDERAL
SKOR PENILAIAN






URL
:
http://www.itjen.kemkes.go.id/
Posisi
: 13
Penilaian Undang-Undang
:7
Penilaian Publik
: 123
Penilaian Expert
: 68

PENJELASAN


Dalam website juga belum ada fitur untuk
mempermudah pengunjung dalam hal mencari
informasi(pencarian, F.A.Q, halaman broken link
dimodifikasi dan peta situs/sitemap) dan fasilitas
untuk menyebarkan informasi di situs melalui email,
jejaring sosial, print.



Jarak antara konten sebagian besar sudah berjarak,
akan tetapi terdapat konten yang memberi jarak
berlebihan. Penggunaan variasi font dalam konten
diperbanyak untuk desain yang sederhana.
Pendeskripsian berita harus lebih kontras lagi (jangan
abu-abu) karena latar sudah hijau muda.
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DETIL PENILAIAN EXPERT
NO

INFORMATION ARCHITECTURE

NILAI

1

Otomatis desain website menyesuaikan dengan perangkat yang
diguankan (Mobile, Tablet, Desktop PC).

1

2

Fitur pencarian tidak hanya diperuntukkan untuk kategori tertentu saja,
misalkan hanya berita saja.

1

3

5

Tersedia fitur penyebaran ke media cetak (print) atau media sosial
(facebook, twitter, dll).
Menyediakan Peta Situs (Sitemap) yang bisa diakses dengan mudah oleh
pengunjung .
Menyediakan F.A.Q yang bisa diakses dengan mudah oleh pengunjung.

6

Tampilan website di browser (IE, Chrome, Firefox, Opera) sama baiknya.

7

Informasi penting yang berhubungan dengan layanan masyarakat
diletakkan di halaman depan dan mudah ditemukan maksimal dalam 2
(dua) kali klik.
Halaman broken link dimodifikasi (cek dengan mengetik
http://depkes.go.id/error) agar menampilkan pemberitahuan kepada
pengunjung kesalahan mereka sekaligus disediakan tautan terkait yang
akan membantu pengunjung seperti F.A.Q atau Sitemap atau Informasi
lainnya yang sering dicari.

4

8

NO

INTERFACE DESIGN

1
1
1
7
6

1

NILAI

1

Tidak menggunakan HURUF BESAR pada seluruh judul atau deskripsi.

6

2

Jarak antara konten harus memiliki jarak yang cukup dan tidak terkesan
saling berdempetan sehingga sulit untuk dibaca oleh pengunjung.

5

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
5
6

5

Tulisan harus jelas dan kontras dengan latar belakang sehingga mudah
dibaca.
Desain dan Navigasi harus konsisten di setiap halaman website.

5
5

Tidak ada running text, pop-up atau banner yang menganggu pengunjung
seperti menggunakan animasi yang terlalu berlebihan, warna yang
menyakitkan mata atau sebagainya.

5
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NO
1
2

3
4
5

6
NO
1

TATA KELOLA
Ada form kontak yang bisa digunakan untuk menghubungi Kementerian
Ada autoresponse yang tampil di website ketika pengunjung
menghubungi berupa ucapan terimakasih, waktu response yang
dibutuhkan untuk menjawab pengunjung, dan tautan terkait yang
berhubungan dengan pertanyaan yang diajukan oleh pengunjung.
Ada autoresponse yang dikirim ke email dengan informasi yang sama
yang ditampilkan oleh autorespon yang ditampilkan di website.
Terdapat keterangan dan tanggal pada gambar yang berisi informasi
berita.
Terdapat Infografis untuk menampilkan secara menarik dan mudah
dipahami tentang informasi kinerja, prestasi dan pencapaian
kementerian yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat.
Ada Pembaharuan Berita dan Kegiatan disertai tanggal
pembaharuannya minimal 1 (satu) bulan sekali.
SEARCH ENGINE OPTIMIZATION
Terdapat artikel, nama layanan, berita dengan kata kunci (keywod) yang
sesuai dengan unit kerja.
TOTAL NILAI

NILAI
1
1

1
1
1
7
NILAI
6
68
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BAB VIII
PENILAIAN WEB DI BADAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KESEHATAN
SKOR PENILAIAN






URL
:
http://www.litbang.kemkes.go.id/
Posisi
:9
Penilaian Undang-Undang
:7
Penilaian Publik
: 128
Penilaian Expert
: 81

PENJELASAN


Website belum memiliki versi mobile dan di dalamnya
tidak terdapat fasilitas untuk menyebarkan informasi
di situs melalui email, jejaring sosial, print.



Website menyediakan peta situs/sitemap yang bisa
diakses dan tampilannya bisa lebih kepada daftar isi
yang rapi. Terdapat halaman broken link dan fitur
pencarian yang berfungsi mempermudah pengunjung
dalam mencari informasi, akan tetapi website tidak
menyediakan layanan F.A.Q.
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DETIL PENILAIAN EXPERT
NO

INFORMATION ARCHITECTURE

NILAI

1

Otomatis desain website menyesuaikan dengan perangkat yang
diguankan (Mobile, Tablet, Desktop PC).

2

2

Fitur pencarian tidak hanya diperuntukkan untuk kategori tertentu saja,
misalkan hanya berita saja.

4

3

5

Tersedia fitur penyebaran ke media cetak (print) atau media sosial
(facebook, twitter, dll).
Menyediakan Peta Situs (Sitemap) yang bisa diakses dengan mudah
oleh pengunjung .
Menyediakan F.A.Q yang bisa diakses dengan mudah oleh pengunjung.

6

Tampilan website di browser (IE, Chrome, Firefox, Opera) sama baiknya.

7

Informasi penting yang berhubungan dengan layanan masyarakat
diletakkan di halaman depan dan mudah ditemukan maksimal dalam 2
(dua) kali klik.
Halaman broken link dimodifikasi (cek dengan mengetik
http://depkes.go.id/error) agar menampilkan pemberitahuan kepada
pengunjung kesalahan mereka sekaligus disediakan tautan terkait
yang akan membantu pengunjung seperti F.A.Q atau Sitemap atau
Informasi lainnya yang sering dicari.

4

8

NO

INTERFACE DESIGN

1
5
1
7
7

5

NILAI

1

Tidak menggunakan HURUF BESAR pada seluruh judul atau deskripsi.

6

2

Jarak antara konten harus memiliki jarak yang cukup dan tidak terkesan
saling berdempetan sehingga sulit untuk dibaca oleh pengunjung.

5

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
5
6

5

Tulisan harus jelas dan kontras dengan latar belakang sehingga mudah
dibaca.
Desain dan Navigasi harus konsisten di setiap halaman website.

5
5

Tidak ada running text, pop-up atau banner yang menganggu
pengunjung seperti menggunakan animasi yang terlalu berlebihan,
warna yang menyakitkan mata atau sebagainya.

5

80

NO
1
2

3
4
5

6
NO
1

TATA KELOLA
Ada form kontak yang bisa digunakan untuk menghubungi Kementerian
Ada autoresponse yang tampil di website ketika pengunjung
menghubungi berupa ucapan terimakasih, waktu response yang
dibutuhkan untuk menjawab pengunjung, dan tautan terkait yang
berhubungan dengan pertanyaan yang diajukan oleh pengunjung.
Ada autoresponse yang dikirim ke email dengan informasi yang sama
yang ditampilkan oleh autorespon yang ditampilkan di website.
Terdapat keterangan dan tanggal pada gambar yang berisi informasi
berita.
Terdapat Infografis untuk menampilkan secara menarik dan mudah
dipahami tentang informasi kinerja, prestasi dan pencapaian
kementerian yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat.
Ada Pembaharuan Berita dan Kegiatan disertai tanggal
pembaharuannya minimal 1 (satu) bulan sekali.
SEARCH ENGINE OPTIMIZATION
Terdapat artikel, nama layanan, berita dengan kata kunci (keywod) yang
sesuai dengan unit kerja.
TOTAL NILAI

NILAI
1
1

1
1
1
7
NILAI
6
81

81

BAB IX
PENILAIAN WEB DI LINGKUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN
PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA
MANUSIA KESEHATAN
9.1. Badan

Pengembangan

Pemberdayaan

Sumber

dan
Daya

Manusia Kesehatan (BPPSDMK)
SKOR PENILAIAN






URL
:
http://www.bppsdmk.kemkes.go.id/
Posisi
: 12
Penilaian Undang-Undang
:7
Penilaian Publik
: 123
Penilaian Expert
: 73

PENJELASAN


Website menyediakan peta situs/sitemap yang bisa
diakses di halaman depan untuk mempermudah
pengunjung dalam mencari informasi, akan tetapi
terdapat link di paling bawah yang tidak bisa di klik.
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DETIL PENILAIAN EXPERT
NO

INFORMATION ARCHITECTURE

NILAI

1

Otomatis desain website menyesuaikan dengan perangkat yang
diguankan (Mobile, Tablet, Desktop PC).

2

2

Fitur pencarian tidak hanya diperuntukkan untuk kategori tertentu saja,
misalkan hanya berita saja.

3

3

5

Tersedia fitur penyebaran ke media cetak (print) atau media sosial
(facebook, twitter, dll).
Menyediakan Peta Situs (Sitemap) yang bisa diakses dengan mudah
oleh pengunjung .
Menyediakan F.A.Q yang bisa diakses dengan mudah oleh pengunjung.

6

Tampilan website di browser (IE, Chrome, Firefox, Opera) sama baiknya.

7

Informasi penting yang berhubungan dengan layanan masyarakat
diletakkan di halaman depan dan mudah ditemukan maksimal dalam 2
(dua) kali klik.
Halaman broken link dimodifikasi (cek dengan mengetik
http://depkes.go.id/error) agar menampilkan pemberitahuan kepada
pengunjung kesalahan mereka sekaligus disediakan tautan terkait
yang akan membantu pengunjung seperti F.A.Q atau Sitemap atau
Informasi lainnya yang sering dicari.

4

8

NO

INTERFACE DESIGN

1
3
1
7
5

1

NILAI

1

Tidak menggunakan HURUF BESAR pada seluruh judul atau deskripsi.

4

2

Jarak antara konten harus memiliki jarak yang cukup dan tidak terkesan
saling berdempetan sehingga sulit untuk dibaca oleh pengunjung.

3

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
5
6

Tulisan harus jelas dan kontras dengan latar belakang sehingga mudah
dibaca.
Desain dan Navigasi harus konsisten di setiap halaman website.
Tidak ada running text, pop-up atau banner yang menganggu
pengunjung seperti menggunakan animasi yang terlalu berlebihan,
warna yang menyakitkan mata atau sebagainya.

7

7
6
5

84

NO
1
2

3
4
5

6
NO
1

TATA KELOLA
Ada form kontak yang bisa digunakan untuk menghubungi Kementerian
Ada autoresponse yang tampil di website ketika pengunjung
menghubungi berupa ucapan terimakasih, waktu response yang
dibutuhkan untuk menjawab pengunjung, dan tautan terkait yang
berhubungan dengan pertanyaan yang diajukan oleh pengunjung.
Ada autoresponse yang dikirim ke email dengan informasi yang sama
yang ditampilkan oleh autorespon yang ditampilkan di website.
Terdapat keterangan dan tanggal pada gambar yang berisi informasi
berita.
Terdapat Infografis untuk menampilkan secara menarik dan mudah
dipahami tentang informasi kinerja, prestasi dan pencapaian
kementerian yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat.
Ada Pembaharuan Berita dan Kegiatan disertai tanggal
pembaharuannya minimal 1 (satu) bulan sekali.
SEARCH ENGINE OPTIMIZATION
Terdapat artikel, nama layanan, berita dengan kata kunci (keywod) yang
sesuai dengan unit kerja.
TOTAL NILAI

NILAI
1
1

1
1
1
7
NILAI
6
73
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9.2. Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Aparatur
SKOR PENILAIAN






URL
:
http://pusdiklat-aparaturkes.net/
Posisi
: 20
Penilaian Undang-Undang
:1
Penilaian Publik
: 128
Penilaian Expert
: 71

PENJELASAN


Penggunaan variasi font pada website cukup, akan
tetapi jarak antar content yang sedikit berdekatan
membuat desain kurang harmonis dan terdapat
penggunaan warna yang kurang contrast(contohnya
link hijau pada hot link harusnya lebih gelap lagi agar
lebih jelas terbaca).



Animasi cukup menghibur untuk desain dan konten
yang sangat sederhana. Tetapi animasi yang sangat
terlalu banyak pada website sudah tidak trend lagi.



Terdapat form kontak yang bisa digunakan untuk
menghubungi Kementerian, tetapi pengguna harus
dua kali klik untuk masuk ke dalam form kontak
dimana hal itu menyebabkan kurang efektif.
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DETIL PENILAIAN EXPERT
NO

INFORMATION ARCHITECTURE

NILAI

1

Otomatis desain website menyesuaikan dengan perangkat yang
diguankan (Mobile, Tablet, Desktop PC).

2

2

Fitur pencarian tidak hanya diperuntukkan untuk kategori tertentu saja,
misalkan hanya berita saja.

3

3

5

Tersedia fitur penyebaran ke media cetak (print) atau media sosial
(facebook, twitter, dll).
Menyediakan Peta Situs (Sitemap) yang bisa diakses dengan mudah
oleh pengunjung .
Menyediakan F.A.Q yang bisa diakses dengan mudah oleh pengunjung.

6

Tampilan website di browser (IE, Chrome, Firefox, Opera) sama baiknya.

7

Informasi penting yang berhubungan dengan layanan masyarakat
diletakkan di halaman depan dan mudah ditemukan maksimal dalam 2
(dua) kali klik.
Halaman broken link dimodifikasi (cek dengan mengetik
http://depkes.go.id/error) agar menampilkan pemberitahuan kepada
pengunjung kesalahan mereka sekaligus disediakan tautan terkait
yang akan membantu pengunjung seperti F.A.Q atau Sitemap atau
Informasi lainnya yang sering dicari.

4

8

NO

INTERFACE DESIGN

3
1
1
7
4

2

NILAI

1

Tidak menggunakan HURUF BESAR pada seluruh judul atau deskripsi.

7

2

Jarak antara konten harus memiliki jarak yang cukup dan tidak terkesan
saling berdempetan sehingga sulit untuk dibaca oleh pengunjung.

4

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
5
6

Tulisan harus jelas dan kontras dengan latar belakang sehingga mudah
dibaca.
Desain dan Navigasi harus konsisten di setiap halaman website.
Tidak ada running text, pop-up atau banner yang menganggu
pengunjung seperti menggunakan animasi yang terlalu berlebihan,
warna yang menyakitkan mata atau sebagainya.

6

6
4
4
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NO
1
2

3
4
5

6
NO
1

TATA KELOLA
Ada form kontak yang bisa digunakan untuk menghubungi Kementerian
Ada autoresponse yang tampil di website ketika pengunjung
menghubungi berupa ucapan terimakasih, waktu response yang
dibutuhkan untuk menjawab pengunjung, dan tautan terkait yang
berhubungan dengan pertanyaan yang diajukan oleh pengunjung.
Ada autoresponse yang dikirim ke email dengan informasi yang sama
yang ditampilkan oleh autorespon yang ditampilkan di website.
Terdapat keterangan dan tanggal pada gambar yang berisi informasi
berita.
Terdapat Infografis untuk menampilkan secara menarik dan mudah
dipahami tentang informasi kinerja, prestasi dan pencapaian
kementerian yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat.
Ada Pembaharuan Berita dan Kegiatan disertai tanggal
pembaharuannya minimal 1 (satu) bulan sekali.
SEARCH ENGINE OPTIMIZATION
Terdapat artikel, nama layanan, berita dengan kata kunci (keywod) yang
sesuai dengan unit kerja.
TOTAL NILAI

NILAI
4
5

1
1
1
1
NILAI
4
71

89

9.3. Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Tenaga Kesehatan
SKOR PENILAIAN






URL
:
http://bppsdmk.depkes.go.id/pusdiklatnakes/
Posisi
:8
Penilaian Undang-Undang
:7
Penilaian Publik
: 116
Penilaian Expert
: 89

PENJELASAN


Penggunaan variasi font pada website sudah cukup,
akan tetapi ada penggunaan warna font yang terlalu
mencolok(contoh : warna merah yang digunakan
pada tanggal).



Desain pada websiste sudah konsisten, tetapi
penegasan terhadap JUDUL kurang jelas dan tidak
adanya navigasi seperti Breadcump untuk
memudahkan pengunjung mengetahui di mana
mereka berada saat ini.

90
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DETIL PENILAIAN EXPERT
NO

INFORMATION ARCHITECTURE

NILAI

1

Otomatis desain website menyesuaikan dengan perangkat yang
diguankan (Mobile, Tablet, Desktop PC).

2

2

Fitur pencarian tidak hanya diperuntukkan untuk kategori tertentu saja,
misalkan hanya berita saja.

4

3

5

Tersedia fitur penyebaran ke media cetak (print) atau media sosial
(facebook, twitter, dll).
Menyediakan Peta Situs (Sitemap) yang bisa diakses dengan mudah
oleh pengunjung .
Menyediakan F.A.Q yang bisa diakses dengan mudah oleh pengunjung.

6

Tampilan website di browser (IE, Chrome, Firefox, Opera) sama baiknya.

7

Informasi penting yang berhubungan dengan layanan masyarakat
diletakkan di halaman depan dan mudah ditemukan maksimal dalam 2
(dua) kali klik.
Halaman broken link dimodifikasi (cek dengan mengetik
http://depkes.go.id/error) agar menampilkan pemberitahuan kepada
pengunjung kesalahan mereka sekaligus disediakan tautan terkait
yang akan membantu pengunjung seperti F.A.Q atau Sitemap atau
Informasi lainnya yang sering dicari.

4

8

NO

INTERFACE DESIGN

1
7
1
7
4

1

NILAI

1

Tidak menggunakan HURUF BESAR pada seluruh judul atau deskripsi.

7

2

Jarak antara konten harus memiliki jarak yang cukup dan tidak terkesan
saling berdempetan sehingga sulit untuk dibaca oleh pengunjung.

6

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
5
6

Tulisan harus jelas dan kontras dengan latar belakang sehingga mudah
dibaca.
Desain dan Navigasi harus konsisten di setiap halaman website.
Tidak ada running text, pop-up atau banner yang menganggu
pengunjung seperti menggunakan animasi yang terlalu berlebihan,
warna yang menyakitkan mata atau sebagainya.

6

6
4
6
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NO
1
2

3
4
5

6
NO
1

TATA KELOLA
Ada form kontak yang bisa digunakan untuk menghubungi Kementerian
Ada autoresponse yang tampil di website ketika pengunjung
menghubungi berupa ucapan terimakasih, waktu response yang
dibutuhkan untuk menjawab pengunjung, dan tautan terkait yang
berhubungan dengan pertanyaan yang diajukan oleh pengunjung.
Ada autoresponse yang dikirim ke email dengan informasi yang sama
yang ditampilkan oleh autorespon yang ditampilkan di website.
Terdapat keterangan dan tanggal pada gambar yang berisi informasi
berita.
Terdapat Infografis untuk menampilkan secara menarik dan mudah
dipahami tentang informasi kinerja, prestasi dan pencapaian
kementerian yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat.
Ada Pembaharuan Berita dan Kegiatan disertai tanggal
pembaharuannya minimal 1 (satu) bulan sekali.
SEARCH ENGINE OPTIMIZATION
Terdapat artikel, nama layanan, berita dengan kata kunci (keywod) yang
sesuai dengan unit kerja.
TOTAL NILAI

NILAI
7
5

1
1
1
7
NILAI
5
89

93

9.4. Pusat Standarisasi dan Sertifikasi
Pendidikan Berkelanjutan
SKOR PENILAIAN






URL
:
http://www.bppsdmk.depkes.go.id/pustandserdik/
Posisi
: 14
Penilaian Undang-Undang
:7
Penilaian Publik
: 119
Penilaian Expert
: 68

PENJELASAN


Variasi font pada website terlalu ramai dan tidak
kontras dengan latar belakang yang digunakan.
Penggunaan variasi font paling banyak pada content
artikel seharusnya hanya dua jenis font(baik dari segi
ukuran, jenis dan warna font) dan harus konsisten
pembagiannya antara seperti Kategori Artikel, Judul
Artikel, Deskripsi, Isi Artikel, Tanggal Artikel, dan
sebagainya. Selain itu tulisan pada website harus jelas
dan kontras dengan latar belakang agar pengguna
dapat membaca dengan baik dan jelas.



Desain penempatan content website harus konsisten,
proporsional dalam bentuknya dan beri jarak antar
content agar tidak terkesan saling berdempetan
sehingga sulit dibaca oleh pengunjung.
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DETIL PENILAIAN EXPERT
NO

INFORMATION ARCHITECTURE

NILAI

1

Otomatis desain website menyesuaikan dengan perangkat yang
diguankan (Mobile, Tablet, Desktop PC).

2

2

Fitur pencarian tidak hanya diperuntukkan untuk kategori tertentu saja,
misalkan hanya berita saja.

6

3

5

Tersedia fitur penyebaran ke media cetak (print) atau media sosial
(facebook, twitter, dll).
Menyediakan Peta Situs (Sitemap) yang bisa diakses dengan mudah
oleh pengunjung .
Menyediakan F.A.Q yang bisa diakses dengan mudah oleh pengunjung.

6

Tampilan website di browser (IE, Chrome, Firefox, Opera) sama baiknya.

7

Informasi penting yang berhubungan dengan layanan masyarakat
diletakkan di halaman depan dan mudah ditemukan maksimal dalam 2
(dua) kali klik.
Halaman broken link dimodifikasi (cek dengan mengetik
http://depkes.go.id/error) agar menampilkan pemberitahuan kepada
pengunjung kesalahan mereka sekaligus disediakan tautan terkait
yang akan membantu pengunjung seperti F.A.Q atau Sitemap atau
Informasi lainnya yang sering dicari.

4

8

NO

INTERFACE DESIGN

1
1
4
7
6

1

NILAI

1

Tidak menggunakan HURUF BESAR pada seluruh judul atau deskripsi.

7

2

Jarak antara konten harus memiliki jarak yang cukup dan tidak terkesan
saling berdempetan sehingga sulit untuk dibaca oleh pengunjung.

6

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
5
6

Tulisan harus jelas dan kontras dengan latar belakang sehingga mudah
dibaca.
Desain dan Navigasi harus konsisten di setiap halaman website.
Tidak ada running text, pop-up atau banner yang menganggu
pengunjung seperti menggunakan animasi yang terlalu berlebihan,
warna yang menyakitkan mata atau sebagainya.

2

4
5
4
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NO
1
2

3
4
5

6
NO
1

TATA KELOLA
Ada form kontak yang bisa digunakan untuk menghubungi Kementerian
Ada autoresponse yang tampil di website ketika pengunjung
menghubungi berupa ucapan terimakasih, waktu response yang
dibutuhkan untuk menjawab pengunjung, dan tautan terkait yang
berhubungan dengan pertanyaan yang diajukan oleh pengunjung.
Ada autoresponse yang dikirim ke email dengan informasi yang sama
yang ditampilkan oleh autorespon yang ditampilkan di website.
Terdapat keterangan dan tanggal pada gambar yang berisi informasi
berita.
Terdapat Infografis untuk menampilkan secara menarik dan mudah
dipahami tentang informasi kinerja, prestasi dan pencapaian
kementerian yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat.
Ada Pembaharuan Berita dan Kegiatan disertai tanggal
pembaharuannya minimal 1 (satu) bulan sekali.
SEARCH ENGINE OPTIMIZATION
Terdapat artikel, nama layanan, berita dengan kata kunci (keywod) yang
sesuai dengan unit kerja.
TOTAL NILAI

NILAI
1
1

1
1
1
3
NILAI
4
68

97

