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masi. Salah satu media digital yang dimanfaatkan dalam hal ini adalah website. Data dan informasi yang disajikan di dalam website tidak hanya harus terkini (up to date),
tetapi juga harus menarik dan mudah diakses sehingga website menjadi lebih komunikatif dan informatif.
Website di bidang kesehatan setidaknya memiliki empat 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 penyebaran informasi kesehatan.
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Untuk mencapai tujuan tersebut, diadakan workshop website bagi pengelola website kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan dan dinas kesehatan provinsi.
Workshop website ini dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan bagi pengelola website unit di lingkungan Kementerian kesehatan dan dinas
kesehatan provinsi yang sudah memiliki dan mengembangkan website dan sebagai wadah sosialisasi lomba e-ASPIRASI KEMENKES (Anugerah Situs Inspirasi Sehat
Indonesia Kementerian Kesehatan) tahun 2017.
Pada tahun ini, Workshop Website dilaksanakan di Bandung, Jawa Barat pada tanggal 8 10 Mei 2017. Workshop ini dihadiri oleh 42 orang peserta pusat dan 34 orang
pengelola website dinas kesehatan provinsi. Narasumber dalam workshop ini di antaranya Kepala Pusat Data dan Informasi selaku penanggung jawab Tim Pengelola
Terpadu Website Kementerian Kesehatan, Tim Penilai e-ASPIRASI KEMENKES, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Lembaga Kantor Berita Nasional
(LKBN) Antara.
Materi yang disampaikan dalam website ini adalah membangun kebersamaan dalam mengelola website Kementerian Kesehatan, pengelolaan website Kementerian
Kesehatan, kebijakan penggunaan domain web pemerintah, dukungan jaringan dan server web di daerah dan keamanan informasi, meningkatkan volume dan kualitas trafik
kunjungan website melalui Search Engine Optimization (SEO), proses penilaian dan hasil e-Aspirasi 2016, pengelolaan website oleh pemenang lomba e-ASPIRASI
KEMENKES tahun 2016, dan sosialisasi penilaian e-ASPIRASI KEMENKES untuk website dinas kesehatan provinsi tahun 2017.
Setelah workshop ini diharapkan pengelola website kesehatan dapat menyusun tata letak website sehingga informasi mudah ditemukan pengguna, mengelola website agar
lebih update, menarik, komunikatif, dan informatif, serta memanfaatkan search engine untuk meningkatkan volume dan trafik kunjungan website.
Tindak lanjut kegiatan ini bagi Pusdatin adalah menindaklanjuti penyelenggaraan e-ASPIRASI KEMENKES tahun 2017, meningkatkan kualitas konten dan tampilan
website kemkes.go.id, dan meningkatkan koordinasi dengan pengelola website di unit utama Kementerian Kesehatan dan dinas kesehatan provinsi. Tindak lanjut bagi
pengelola website unit utama Kementerian Kesehatan dan pengelola website dinas kesehatan provinsi adalah menyiapkan website untuk ikut serta dalam e-ASPIRASI,
membagi informasi yang diperoleh dari kegiatan workshop kepada tim website di unit masing-masing, dan berperan aktif terhadap pemantauan dan kontribusi konten
website Kementerian Kesehatan.
Berita ini dipublikasikan oleh Tim Web Pusat Data dan Informasi, Kementerian Kesehatan RI.
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