RAPAT PENGELOLAAN WEB
Jumat, 22 Juli 2016-07-22
RR. Orange

1. Tim pengelola web tahun 2016 ini merupakan formasi baru, berbeda dengan tim pada
tahun-tahun sebelumnya. Ini terkait juga dengan adanya re-organisasi total Kementerian
Kesehatan pada awal Januari 2016 lalu, sehingga selain nama unit berubah, terjadi pula
pergantian pengelola web di beberapa unit utama.
2. Pertemuan diawali dengan perkenalan sekilas mengenai pengelolaan Web Kemenkes yang
sedang berjalan. Situs www.kemkes.go.id merupakan situs portal di Kementerian Kesehatan.
Konten di dalamnya nerupakan informasi komprehensif dari unit-unit di lingkungan
Kementerian Kesehatan. Oleh sebab itu, pengelolaan web Kemenkes, baik konten maupun
tata letak, membutuhkan kerja sama dari seluruh unit utama.
3. E-Aspirasi merupakan penilaian web unit di lingkungan Kementerian Kesehatan yang
dilaksanakan setiap tahun menjelang peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN). Tahun 2016
merupakan tahun ke-3, setelah dimulai penilaian pada tahun 2014 lalu.
4. Pada e-Aspirasi tahun 2015 diikuti sebanyak 26 unit peserta, terdiri dari 7 unit eselon I dan
19 unit eselon II. Untuk e-Aspirasi 2016, akan dikirimkan terlebih dahulu surat
pemberitahuan pelaksanaan e-Aspirasi 2016 pada unit eselon I, dan meminta konfirmasi
pada unit eseon I mengenai keiikutsertaan web di unit eselon I dan eseon II
di lingkungannya. Surat akan dibuat dan dikirimkan Pusdatin pada Senin, 25 Juli 2016.
5. Tahapan penilaian dimulai dari sosialisasi pada hari ini, Jumat, 22 juli 2016:
22 Juli 2016 (briefing kompetisi)
23 Juli – 13 Agustus 2016 (perbaikan website unit)
14 agustus – 30 september 2016 (penilaian web)
1-15 oktober 2016 (proses penilaian web unit)
6. Kriteria e-aspirasi bukan hanya terpaku pada disain, namun juga tata kelolanya dan konten.
Sebuah web yang telah didisain, bila tidak diisi sama saja tidak bermanfaat.
7. Kriteria utama masih sama seperti sebelumnya:
 Arsitektur web disain (30%, 8 kriteria)  rapih, gampang dibaca, dan tidak norak
 Desain antarmuka (20%, 6 kriteria) dulu, makin banyak konten, web makin bagus.
Tapi sekarang, kalau semakin banyak konten, maka makin pusing dan tidak enak dilihat.
Sekarang pembaca ingin hanya melihat yang dibutuhkan.
 Tata kelola (35%, 8 kriteria) bagaimana mengelola tampilan web yang user-friendly
 Keamanan web (10%,
8. Arsitektur web yang baik adalah yang responsif. Bila device kecil atau layar dikecilkan, maka
tampilan web akan mengecil menjadi 1 kolom.
9. Pada berita yang menampilkan foto/gambar, walau sudah ada judul dan paragraf awal
berita, perlu ditambahkan dengan caption gambar. Caption dibutuhkan untuk menjelaskan
informasi mengenai aktifitas pada gambar yang ditampilkan.
10. Konten berupa infografis sudah sangat penting dalam menyampaikan informasi yang
menarik. Bila tidak memiliki banyak desainer, bisa gunakan aplikasi desain di canva.com

11. Untuk web yang menggunakan open source, jangan gunakan URL admin yang mudah ditebak
yang dapat mengundang para hacker.
12. builtwith.com/kemkes.go.id adalah cara melihat “dapur”-nya web, yaitu aplikasi atau
program apa saja yang digunakan di web kemkes.go.id
13. Tahapan awal penilaian e-Aspirasi adalah pengisian form survei. Ini untuk mengetaui
mengenai arsitektur web disain dari web unit utama, karena arsitektur web desain sangat
ditentukan pada prioritas target pengguna dan tupoksi unit. Secepatnya form survei akan
dikirimkan ke pengelola web unit melalui email.
14. Jumlah SDM pengelola web sangat penting karena mengelola web itu sudah sama dengan
mengelola koran/majalah
15. Sebaiknya semua unit bisa diinformasikan mengenai penilaian ini, sehingga semua unit
dapat tersosialisasikan.
16. Penilaian menggunakan checklist, dengan skoring. Penilaian ini hanya sebatas pada eselon I
dan eselon II saja, namun eselon II yang berupa balai besar masih belum diikutsertakan
dahulu pada penilaian saat ini.
17. Kita mengenal “SatuData”, dan kemenkes akan menerapkan pula kebijakan SatuData ini.
Dengan kebijakan ini, web site akan menjadi portal penyajian dan diseminasi informasi dan
peran ini sangat penting.
18. Hukor sedang ada perbaikan terkait perubahan organisasi. Tapi inshAlloh akan selesai dalam
masa 3 minggu perbaikan sehingga akan tetap berpartisipasi dalam e-aspirasi 2016.
19. Mengenai keamanan aplikasi, untuk aplikasi2 internal baiknya tidak ditampilkan di halaman
web. Namun, ini terkait kemudahan akses juga, karena banyak pihak yang menginginkan
segala aplikasi yang perlu diakses mudah ditemukan, salh satunya di web.
20. Mengenai keamanan aplikasi, web litbang pernah punya pengalaman. 1-2 bulan yang lalu,
situs ditjen PPP (IP sdh di kemkes) sudah kena hacked 3x.
21. (Pak Boga) Dari paparan bisa dilihat bahwa management konten dan IP adalah 2 hal
berbeda, dalam hal potensi di-hacked. Management konten adalah bagaimana kita
mengelola web sehingga tidak mudah di-hacked, salah satunya dengan mengganti
penamaan folder/modul.

