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Dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional ke-51 tahun 2015, Pusat Data dan Informasi mengadakan untuk kedua kalinya penilaian situs web di lingkungan
internal Kementerian Kesehatan, yang diberi nama e-ASPIRASI KEMENKES 2015 atau Anugerah Situs Inspirasi Sehat Indonesia Kementerian Kesehatan. E-ASPIRASI
KEMENKES 2015 merupakan kegiatan penilaian situs web unit Eselon 1 dan Eselon 2 di lingkungan Kementerian Kesehatan RI bekerja sama dengan tim konsultan
penilai dari babastudio.com. Pada tahun 2015 ini, unit eselon I dan eselon II yang terdaftar ikut serta dalam penilaian adalah sejumlah 26 unit, dibandingkan dengan
penilain situs web tahun lalu yang meliputi 21 situs web unit.
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Tujuan diselenggarakannya penilaian situs web di lingkungan Kementerian Kesehatan 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
internal Kementerian Kesehatan sendiri, namun juga dicari dan dibutuhkan oleh masyarakat luas.
Dibandingkan dengan penilaian web unit Kementerian Kesehatan tahun 2014 lalu, bobot penilaian kali ini agak berbeda karena e-ASPIRASI KEMENKES 2015 lebih
menekankan pada kerjasama tim dalam pengelolaan web (Team Work). Sebagus apapun disain web, secanggih apapun teknologi yang digunakan, bila pengelolaannya
tidak dilakukan dengan baik, maka situs web tersebut tidak akan bermanfaat secara maksimal dalam memberikan informasi dan melayani publik.
Kriteria penilaian ditetapkan berdasarkan 3 jenis, (1) Kriteria teknis, (2) Penilaian oleh Publik melalui survey, (3) Kriteria regulasi/undang-undang domain situs untuk
pemerintah (terkait KIP dan kebutuhan user terhadap informasi). Kriteria penilaian teknis didasarkan pada aksesibilitas dan penyajian yang informatif, antara lain arsitektur
informasi (information architecture), desain antarmuka (interface design), tata kelola (content management) dan optimasi mesin pencarian (search engine optimization).
Untuk kriteria regulasi/undang-undang, maka sejalan dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik, empat (4) manfaat utama menjadi tujuan
dari situs web 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 4 manfaat utama tersebut, situs web unit di
lingkungan Kementerian Kesehatan RI tidak hanya dituntut untuk menyajikan informasi penting terkini yang dibutuhkan masyarakat, namun juga harus memiliki disain
yang menarik serta memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi.
Untuk penilaian tahun ini, ada penilaian untuk situs web yang perkembangannya signifikan (Most Progresive) serta penilaian terhadap besaran kontribusi dari pengelolaan
masing-masing situs web unit terhadap pengelolaan konten situs web Kementerian Kesehatan www.kemenkes.go.id/www.depkes.go.id sebagai portal web Kementerian
Kesehatan (Most Conributive).
Kegiatan ini berjalan selama 2 bulan sejak awal bulan September hingga akhir bulan Oktober melalui beberapa tahap seperti pendaftaran situs web unit yang akan
mengikuti lomba tersebut, pengumpulan kuesioner dari pengelola situs web peserta penilaian, survei penilaian publik, serta penilaian dari para juri independent.
Penilaian situs web e_ASPIRASI KEMENKES 2015 ini memberikan hasil penilaian sebagai berikut:
●
●
●

Juara ke-1 adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (www.litbang.kemkes.go.id);
Juara ke-2 adalah Pusat Data dan Informasi, Sekretariat Jenderal (pusdatin.kemkes.go.id);
Juara ke-3 adalah Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (www.binfar.kemkes.go.id).

Di samping itu diberikan penilaian Most Progressive kepada pengelola situs web Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur, Badan PPSDMK, karena perkembangan situs
webnya yang sangat pesat dari peringkat ke-20 pada tahun 2014 meningkat menjadi peringkat ke-8 dalam penilaian situs web tahun 2015 ini. Penilaian Most Contributive
diberikan kepada pengelola situs web Pusat Data dan Informasi, Sekretariat Jenderal, berdasarkan kontribusinya dalam pemenuhan konten portal web Kementerian
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Kesehatan.
Kegiatan penilaian situs web ini direncanakan akan tetap berlanjut tahun depan dengan perluasan cakupan situs web yang akan dinilai, selain dari internal lingkungan
Kementerian Kesehatan juga akan melibatkan pengelola situs web Dinas Kesehatan Provinsi yang sudah berjalan selama ini. Tujuannya adalah untuk mendorong para
pengelola situs web di tingkat pemerintahan dapat meningkatkan kualitas situs webnya dari sisi penyajian informasi, disain dan regulasi.
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