Pengembangan Website

Rapat Koordinasi Pengelolaan Website Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Bandung, 27 Februari 2020
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“Sebuah website akan mempromosikan organisasi atau
perusahaan anda 24/7; Tidak ada pegawai dimanapun
yang sanggup untuk melakukan hal tersebut.”

“

Website

Fungsi Website/Portal
Jika website adalah representasi dari kantor
di dunia digital, maka portal bisa dikatakan
sebagai sebuah kantor pusat
Website/Portal yang berkualitas adalah yang
mampu menyediakan ragam interaksi seperti
yang disediakan oleh kantor fisik
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Website

Komponen Website
Internet
Front End

Bagian yang dilihat
oleh pengunjung

Back End
Infrastructures

Bagian yang
dikelola oleh
admin

Hardware dan
software dari website
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Website

Front End
Kunci dari front end adalah kualitas konten dan aksesibilitas

Kualitas Konten
a. Mencantumkan konten penting atau yang
diwajibkan oleh ketentuan resmi (Profil,
Struktur, KIP, informasi layanan publik,
dsb);
b. Mencantumkan konten yang menarik
(berita, galeri, media sosial);
c. Konten harus akurat dan up-to-date;
d. Mencantumkan informasi dan kontak dari
penanggung jawab konten merupakan
nilai tambah.

Aksesibilitas
a. Tata letak (layout) harus memudahkan
navigasi pengunjung;
b. Pastikan agar tampilan desktop dan
mobile bisa setara baik dalam hal konten
maupun layout;
c. Mencantumkan informasi dan kontak dari
penanggung jawab teknis website
merupakan nilai tambah.
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Website

Back End
Kunci dari back end adalah fleksibilitas dan skalabilitas
Fleksibilitas
a. Proses penyesuaian tampilan dan tata
letak konten bisa dilakukan dengan
mudah;
b. Bisa memfasilitasi pemisahan atau
manajemen peran (role) dan kewenangan
(privilege) sesuai kebutuhan pengguna
back end;
c. Kemampuan memfasilitasi transaksi atau
integrasi data adalah nilai tambah.

Skalabilitas
a. Mampu mengakomodasi penambahan
fungsi yang bersifat major antara lain
seperti penerapan user account untuk
pengunjung, penambahan modul tanpa
perlu membongkar struktur website yang
sudah ada sebelumnya;

b. Penambahan fungsi major tidak
berdampak negatif terhadap kinerja
website secara umum.
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Website

Infrastruktur
Kunci dari infrastruktur adalah keamanan dan reliability
Keamanan
a. Menggunakan sistem operasi yang mampu
memfasilitasi protokol keamanan yang
kuat dan didukung patch keamanan
berkala;
b. Menerapkan security management
terhadap akses menuju sistem baik secara
software (uid/password) maupun secara
fisik.

Reliability
a. Infrastruktur sistem dirancang untuk
beroperasi 24/7 secara penuh;
b. Infrastruktur didukung oleh komponen
utama seperti suplai tenaga listrik dan
konektivitas jaringan internet yang
berkesinambungan;
c. Menerapkan skema tanggap darurat,
seperti suplai listrik cadangan atau
fasiiltas disaster recovery center (DRC).
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“Telekomunikasi adalah hasil dari penerapan
teknologi di sektor komunikasi”

“

Komunikasi

Peran Teknologi

Komunikasi
Komunikasi terjadi apabila pesan atau informasi yang dikirimkan
dapat diterima oleh alat indera dan dapat diterjemahkan oleh
kemampuan kognitif

Syarat Komunikasi
▪ Ada yang mengirimkan pesan (sender)
▪ Ada yang menerima pesan (receiver)
▪ Ada konten pesan yang dikirim (message)
▪ Ada media yang bisa memfasilitasi pergerakan pesan (medium of
propagation)
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Komunikasi Tradisional
Karakteristik

Keunggulan

▪ Mengandalkan kemampuan alat indera
atau dengan bantuan alat yang bersifat
sederhana

Murah dan mudah

▪ Pesan tidak mengalami perubahan dari
bentuk aslinya. Pesan suara akan
diterima dalam bentuk suara, dan
sejenisnya.

▪ Pesan dipropagasikan dalam bentuk
analog

Peran Teknologi

Kerugian
▪ Jangkauan terbatas
▪ Pesan tidak bisa diolah sesuai kebutuhan
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Komunikasi Modern

Peran Teknologi

Karakteristik

Keunggulan

▪ Pesan tetap diterima oleh alat indera,
namun propagasi pesan bisa didukung
menggunakan alat bantu.

▪ Jangkauan luas dan kecepatan propagasi
tinggi

▪ Pesan bisa dikonversi dari analog ke
digital dan begitu pula sebaliknya.
▪ Pesan bisa dipropagasikan dalam bentuk
dan media yang beraneka ragam

▪ Pesan bisa diolah dalam khususnya
untuk pesan bentuk digital

Kerugian
▪ Membutuhkan alat komunikasi
▪ Membutuhkan daya (listrik) untuk
pemrosesan data digital
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Peran Teknologi dalam
Komunikasi Modern

Peran Teknologi

Memperluas Jangkauan & Mempercepat Propagasi
Pengeras suara, komunikasi gelombang radio, internet, fiber optik

Membuka Peluang Post Processing
Konversi ke bentuk digital, text-to-speech, speech-to-text,
penerjemahan antar bahasa, auto tune, censorship, filtering
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Teknologi & KIP

Keterbukaan Informasi Publik
Pemerintah
Penyampaian
Informasi

Menjaring
Masukan
a. Media Massa;

a. Media Massa;

b. Website (form);

b. Website;

c. Media Sosial;

c. Media Sosial;

d. Call Center;

d. Kegiatan Tatap
Muka

Masyarakat
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“Pembangunan website hanya merupakan langkah
awal. Tahapan selanjutnya yang paling penting
adalah, bagaimana website dikembangkan secara
terus-menerus untuk memenuhi kebutuhan pengguna”

“

Strategic Slide

Pengembangan
Self driven
a. Menerapkan kebijakan content
management untuk menjamin kualitas
konten website;
b. Menerapkan teknik search engine
optimization (SEO) untuk meningkatkan
visibilitas website di peringkat mesin
pencari (search engine).
c. Melakukan integrasi data dengan sistem
lain untuk memperkaya perbendaharaan
informasi.

User driven
a. Menggunakan data website analytic
untuk melakukan perbaikan berdasarkan
pola interaksi yang dilakukan oleh
pengunjung website;
b. Menyediakan mekanisme untuk menjaring
opini pengunjung secara langsung melalui
kegiatan seperti survei atau dengan
menyediakan fasilitas kotak saran
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Strategic Slide

Content Management
a. Efektivitas, yaitu informasi yang dihasilkan haruslah relevan dan dapat memenuhi kebutuhan dari
stakeholder terkait dan tersedia secara tepat waktu, akurat, konsisten, dan dapat dengan mudah diakses

b. Efisiensi, yaitu informasi dapat diperoleh dan disediakan melalui cara yang ekonomis, terutama terkait
dengan konsumsi sumber daya yang dialokasikan;
c. Konfidensialitas (Confidentiality), yaitu informasi rahasia dan yang bersifat sensitif harus dapat
dilindungi atau dijamin keamanannya, terutama dari pihak-pihak yang tidak berhak mengetahuinya;
d. Integritas (Integrity), yaitu informasi yang dihasilkan haruslah lengkap, akurat, valid, dan sesuai
dengan harapan yang membutuhkannya;
e. Ketersediaan (Availability), yaitu informasi haruslah tersedia bilamana dibutuhkan dengan kinerja
waktu dan kapabilitas yang diharapkan;
f. Kepatuhan (Compliance), yaitu informasi yang dimiliki harus dapat dipertanggung-jawabkan
kebenarannya dan mengacu kepada hukum maupun regulasi yang berlaku, termasuk di dalamnya
mengikuti standar nasional atau internasional yang ada
g. Reliabilitas (Reliabilitas), yaitu informasi yang dihasilkan haruslah berasal dari sumber yang dapat
dipercaya sehingga tidak menyesatkan para pengambil keputusan yang menggunakan informasi tersebut.
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Strategic Slide

Teknik SEO
a. Untuk meningkatkan volume dan kualitas
trafik kunjungan melalui mesin pencari
menuju Portal Kemenhub.

b. Tujuan dari SEO adalah menempatkan
situs web pada posisi teratas, atau
setidaknya halaman pertama hasil
pencarian berdasarkan kata kunci
tertentu yang ditargetkan.
c. Secara logis, situs web yang menempati
posisi teratas pada hasil pencarian
memiliki peluang lebih besar untuk
mendapatkan pengunjung
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Strategic Slide

Integrasi Data
a. Merupakan proses menggabungkan atau
menyatukan dua atau lebih kelompok
data dari berbagai sumber database yang
berbeda ke dalam sebuah penyimpanan.
b. Beberapa keuntungan yang bisa kita
dapatkan :
- Mempermudah dalam proses analisa
untuk pendukung pengambilan
keputusan;
- Sharing data antar lingkungan kerja
bisa dilaksanakan secara lebih mudah
dan cepat;
- Menghindari terjadinya duplikasi data.
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Strategic Slide

Survei & Saran
a. Survei bisa digunakan untuk memperoleh
informasi yang sifatnya lebih spesifik
karena pertanyaannya bisa disesuaikan
dengan kebutuhan pengelola website.
b. Sementara itu, kotak saran bisa
dimanfaatkan untuk menjaring ide-ide
baru atau sebagai mekanisme notifikasi
yang efektif apabila pengunjung melihat
adanya permasalahan di sisi konten atau
teknis di website kita.

19

Strategic Slide

Website Analytic
https://www.similarweb.com/website/djka.dephub.go.id

Analytic belum maksimal karena traffic
terlalu rendah

a. Website analytic adalah laporan
mengenai pola interaksi
pengunjung website yang diolah
dari data kunjungan, Informasi
tersebut bisa digunakan untuk
pengembangan website.
b. Beberapa metrik yang penting
antara lain meliputi jumlah
pengunjung, rata-rata waktu
kunjungan, rata-rata page views,
keyword pencarian teratas.
c. Dari website analytic, bisa
didapatkan data penting seperti
konten apa yang paling sering
dikunjungi, situs asal dan tujuan,
dan topik apa yang menjadi
perhatian dari pengunjung website.
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Strategic Slide

Website Analytic

Potensi yang masih bisa dioptimalkan:
a. Jumlah referring site bisa ditingkatkan untuk mendorong jumlah pengunjung.
b. Jumlah traffic dari social media masih bisa ditingkatkan. Balitbang bisa melakukan sosialisasi di saluran

media sosial ternama lain di samping Instagram seperti Facebook dan Twitter.
c. Keyword search teratas sebagian besar terkait hasil penelitian. Konten hasil penelitian agar diperkuat.
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Call Center

Call Center 151
Arsitektur Sistem

Aplikasi CRM
K-Base
Wallboard

Perizinan
Sertifikasi
TIER 1

Informasi
Pendidikan dan
Sekolah
Transportasi

Eskalasi

Informasi Umum
Keluhan dan
Pengaduan

Masyarakat

Keluhan atau
Pengaduan
Pelayanan
Keluhan
Pengaduan
Pengawasan

Aplikasi CRM,
EMS, Socio
Medio,
SIMADU

TIER 2

ITJEN dan BKIP
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Call Center

Call Center 151
Kunci dari infrastruktur adalah keamanan dan reliability

a. Tier 1 dan Tier 2 harus memiliki kompetensi percakapan
interpersonal yang balik;
b. Sistem knowledge base harus terus diperbarui (update) secara
berkala dan disesuaikan dengan info terkini;
c. Tier 2 harus sigap dalam melayani/menyelesaikan
permsalahan yang dieskalasi oleh Tier 1.
d. Tier 2 harus memiliki network komunikasi yang luas dan
didukung oleh unit kerja teknis terkait
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Portal Kemenhub
24

Portal Kemenhub
Fitur Portal
1. Manajemen user back end
2. Fasilitas Website PPID
3. Pengelolaan Publikasi Berita
dan Artikel
4. Widget
Drag)

Dinamis

(Click

&

5. Dynamic Module
6. Dynamic Profile
7. Fasilitas Microsite
8. Fasilitas Galeri Multimedia
(Video Blog, Video, Foto)
9. Fasilitas Penampilan Feed
dari Media Sosial Kemenhub
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PPID Kemenhub
Contoh dari penerapan manajemen user back end
Website PPID
1. Website yang dibangun khusus untuk
memuat informasi yang diamanahkan
oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2008 Tentang Keterbukaan Informasi
Publik.
2. Website ini adalah salah satu contoh
penerapan manajemen user back end
karena
kegiatan
pengelolaannya
dilakukan terpisah dari pengelolaan
Portal Kemenhub.
3. Contoh lain dari penerapan manajemen
user back end adalah pembuatan user
khusus untuk mengelola publikasi
pemberitaan dan artikel.
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Dynamic Widget
Dynamic Widget
1. Admin bisa mengatur lokasi widget dan
menyesuaikan isi dari masing masing
widget dengan mudah.
2. Admin bisa melakukan setting pada
widget, menyimpan setting widget,
memasang
widget
dari
daftar
tersimpan, dan menghapus widget yang
tidak lagi diperlukan.
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Sub Portal Kemenhub
SUB PORTAL

Sub Portal

SUB PORTAL
SUB PORTAL

PORTAL WEB
SUB PORTAL
SUB PORTAL

SUB PORTAL
SUB PORTAL

1. Sub Portal adalah suatu website utuh
yang menjadi bagian dari Portal
Kementerian Perhubungan.
2. Sub
Portal
pada
umumnya
merepresentasikan ruang lingkup yang
lebih kecil dari ruang lingkup Portal,
sebagai contoh adalah website UPT
atau Balai.
3. Karena
scope
lebih
kecil,
pada
umumnya fungsi dan fitur yang dimiliki
lebih sederhana, namun tetap fleksibel
dan bisa disesuaikan
berdasarkan
kebutuhan pengelola Sub Portal.
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Galeri & Medsos
Galeri & Medsos
1. Galeri memuat file multimedia berupa
foto dan video, yang langsung bisa
dilihat dan diputar dengan skema
streaming tanpa harus melakukan
download terlebih dahulu.
2. Feed media sosial yang ditampilkan
yaitu dari Facebook Kemenhub, Twitter
Kemenhub, dan Government Public
Relation (GPR). Sifat dari feed ini
adalah real time sesuai dengan
aktivitas akun terkait.
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Rencana Mendatang
1. RPM Tata Kelola Web sedang dalam tahap finalisasi;
2. Integrasi data antar aplikasi baik di lingkungan internal maupun
dengan pihak eksternal;
3. Konsolidasi data sebagai bahan dukungan pengambilan kebijakan
baik dalam bentuk dashboard atau decision support system.
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Terima Kasih!
Kami berharap masukan dan saran untuk perbaikan
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