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Tips & Trik

Mengembangkan

Website Pemerintah



DISKOMINFO KARANGANYAR

Tulang punggung website adalah:
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KONTEN DAN DESAIN



DISKOMINFO KARANGANYAR

KONTEN & KONTEN

Pada umumnya, website resmi pemerintah merupakan website 
yang berupa profile dari instansi tersebut.

Konten website berfungsi seperti ETALASE pada sebuah toko.

• Memberikan gambaran ISI dari OPD itu sendiri.

• Mengemas ISI itu semenarik mungkin.

• Apa yang ditampilkan pada bagian depan website 
(frontpage - beranda) adalah ‘barang-barang’ terbaru yang 
menarik.

• Apa yang ada pada ‘etalase’ atau website tersebut harus 
dapat dilihat, ‘diraba’ dan ‘didapatkan’ secara langsung 
dengan mudah.

• Website pemerintah juga dapat berperan sebagai sarana 
berinteraksi dengan masyarakat umum.
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MENGELOLA KONTEN

Salah satu cara mudah membuat dan mengelola konten adalah 
dengan mengangap kita sebagai pengunjung website:

Sebagai orang awam yang berkunjung ke website, 
kira-kira apa yang ‘saya’ inginkan?

Misalnya:

- Jika butuh layanan A, apa yang harus saya persiapkan? 
(Informasi Layanan)

- Ini kantor apa sih? (Profil, Tupoksi OPD)

- Kalo mau cari informasi B, dimana ya? (Form Pencarian, 
Informasi, Berita, Statistik)

- Kalo mau nanya-nanya, kemana ya? (Kontak, Lokasi, Form 
Komentar/ Aduan)

Konten ini bisa berbeda antar OPD, disesuaikan dengan ruang 
lingkup tupoksi OPD tersebut.
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KONTEN PEMERINTAHAN

Sebagai bagian dari organisasi pemerintah, website pemerintah  
hendaknya memuat konten-konten harus ada. Antara lain:

- Daftar Informasi Publik

- Keterbukaan informasi publik (Anggaran, Kegiatan)

- Produk Hukum

- Layanan/ Form Aduan, Komentar atau Saran

- Open Data
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DISKOMINFO KARANGANYAR

KEMUDAHAN MENGAKSES KONTEN

Seperti sebuah toko, sebuah website juga harus dapat 
memberikan informasi yang dibutuhkan dengan mudah.

• Navigasi/ Menu yang jelas
Menu yang tersedia benar-benar menggambarkan isi yang 
ada di dalamnya.

• Meminimalisir KLIK
Usahakan konten dapat langsung diakses dengan 1-2 klik 
saja, tidak dalam satu menu bersarang yang mbulet. Untuk 
informasi yang banyak dalam satu kategori/ tema, dapat 
dibuat daftar link.

• Berikan Informasi Secara Langsung
Jangan membebani pengunjung dengan syarat atau 
ketentuan tertentu hanya untuk mendownload file. Kecuali 
untuk informasi-informasi tertentu yang memang 
dipersyaratkan.

6



DISKOMINFO KARANGANYAR

DESAIN TAMPILAN
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Menurut survei APJII (Asosiasi Penyedia 
Jasa Internet Indonesia) tahun 2016, 
perangkat yang paling banyak 
digunakan untuk mengakses internet 
adalah SMARTPHONE, yaitu 67,8 
persen (89,9 juta), sedangkan PC 
(desktop & laptop) hanya 27,3 persen 
(35,2 juta).

Karena itu, desain tampilan website 
sebisa mungkin juga harus disesuaikan 
agar dapat terlihat baik jika dilihat dari 
semua perangkat.
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TES TAMPILAN WEBSITE
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Klik kanan pada browser. Pilih menu Inspect Element. 
Windows akan terbagi dua. Pada windows, sebelah 
kanan, pada bagian atas, klik icon perangkat mobile 
(Toogle Device).
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KATA KUNCI DESAIN TAMPILAN
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1. RESPONSIVE
Dapat menyesuaikan dengan perangkat yang 
digunakan.

2. SIMPLE
Dibuat sederhana, jangan terlalu banyak komponen 
yang tidak perlu.

3. FOCUS
Saat membuka konten website, pengguna dapat 
fokus dengan isi yang ingin disampaikan.

4. LITE
Konten dapat ditampilkan dengan ringan dan cepat, 
dengan memperhatikan komponen pendukung yang 
disertakan.
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MEMBUAT DESAIN TAMPILAN

Ada 3 cara membuat tampilan website, yaitu:

1. Membuat (coding) sendiri

2. Menggunakan template atau tema yang sudah ada, baik 
yang gratis atau berbayar

3. Memodifikasi template atau tema yang sudah ada

Untuk mencari tema yang baik, dapat menggunakan beberapa 
kata kunci berikut:

- Responsive

- Simple

- Bootstrap

- Material/ Materialize

Jika diperlukan dapat membeli template atau tema full version di 
situs luar negeri dengan kartu kredit, atau bisa juga membeli di 
online store Indonesia seperti Tokopedia.
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MEMPROMOSIKAN WEBSITE

Setelah melengkapi konten dan desain, website yang 
dibangun perlu untuk dipromosikan sehingga dikenal 
banyak orang, atau bisa masuk halaman pertama mesin 
pencarian (search engine).

Mengaplikasikan SEO (Search Engine Optimization):

• Memaksimalkan meta name.

• Memperbanyak backlink.

• Sering sharing di medsos.

• Buat konten dan desain sebaik mungkin, sehingga 
pengunjung tertarik untuk kembali mengunjungi 
website anda.



DISKOMINFO KARANGANYAR

Peralatan Pendukung Pengembangan Website
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WORDPRESS THEMES 
(wordpress.org/themes)

Tempat mencari tema wordpress, biasanya gratis.

Daftar tema bisa diurutkan berdasakan 
popularitas, yang terbaru, atau berdasarkan 
pencarian dengan suatu kata kunci tertentu.
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Peralatan Pendukung Pengembangan Website
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WORDPRESS PLUGIN 
(wordpress.org/plugins)

Tempat mencari plugin wordpress, biasanya gratis.

Daftar plugin bisa diurutkan berdasakan 
popularitas, yang terbaru, atau berdasarkan 
pencarian dengan suatu kata kunci tertentu.

Carilah plugin sesuai kebutuhan.
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Peralatan Pendukung Pengembangan Website
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Akismet Anti-Spam
(wordpress.org/plugins/akismet)

Berfungsi sebagai penyaring spam yang masuk 
melalui form komentar.

Perlu mendaftar dengan email untuk 
memanfaatkan layanan ini.

Beberapa Plugin yang Sangat Berguna

IMSANITY
(wordpress.org/plugins/imsanity)

Berfungsi untuk mengurangi (compressed) secara 
otomatis ukuran file gambar yang diupload ke 
website.

Ukuran standar dapat ditentukan sesuai 
keperluan.

Jika pengguna mengupload file yang melebihi 
standar, otomatis akan dicompress oleh plugin ini.
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Peralatan Pendukung Pengembangan Website
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TINYPNG (tinypng.com)

Berfungsi untuk mengurangi (compressed) ukuran 
file gambar, dengan tetap menjaga kualitasnya.

Hampir semua file gambar untuk website dapat 
dikompres sampai 70% lebih.

Proses kompresi dapat dilakukan berulang pada 
satu file yang sama, untuk mendapat hasil 
maksimal.
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Peralatan Pendukung Pengembangan Website
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PIKTOCHART (piktochart.com)

Sebuah aplikasi online untuk membuat infografik, 
informasi yang berisi data grafik dan gambar.

Dapat membuat grafik yang menarik dengan 
upload data excell atau input manual.

Ada banyak clipart yang dapat digunakan untuk 
melengkapi infografik.

Hasilnya dapat didownload dalam format png.
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Peralatan Pendukung Pengembangan Website

17

FREEPIK (www.freepik.com)

Sumber gambar (clipart) yang bisa didownload 
dan digunakan secara gratis.

Ada sangat banyak stok gambar yang tersedia.

Masukkan kata kunci untuk mancari gambar yang 
diinginkan.

Gambar yang disediakan banyak yang berformat 
vektor (CorelDraw, Adobe Ilustrator), sehingga 
dapat diedit.
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Peralatan Pendukung Pengembangan Website
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HISTATS (www.histats.com)

Sebuah tools yang berguna untuk mencatat statistik 
kunjungan di website kita.

Catatan statistiknya cukup lengkap, antara lain: 
jumlah kunjungan perhari, per jam, per bulan, per 
tahun, lokasi pengunjung website, halaman yang 
paling sering dibuka, link referensi, dan lain 
sebagainya.

Untuk dapat menggunakanya dengan mendaftar 
pada situs ini, dan mengkopi skrip yang disediakan 
di bagian footer website.



KEPEDULIAN KEAMANAN
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1. Jangan memakai user ‘admin’ dan sejenisnya.

2. Jangan menggunakan password ‘pasaran’ atau 
yang mudah ditebak.

3. Jika punya akun ftp, jangan menset folder full 
access (777).

4. Memakai tema atau plugin yang di download 
dari situs terpercaya.

5. Perhatikan status bar saat loading website. Jika 
muncul alamat yang mencurigakan, silahkan 
melaporkan ke admin.

6. Cobalah tema & plugin yang ingin dipakai pada 
server lokal (PC/ laptop). Pastikan semua 
berjalan lancar, baru diuplod di websever.
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SARAN-SARAN

• Lihat website lain sebagai referensi (ATM: Amati, 
Tiru, Modifikasi).

• Googling saja. Hampir semua pertanyan bisa 
dijawab dengan googling.

• Jika sempat, belajarlah coding, minimal bahasa css, 
php dan html.

• Tingkatkan pengalaman dengan memberpanyak 
coba-coba baik, tema/ template, plugin, atau 
modifikasi lainnya.

• Sampai saat ini tidak ada batasan dan acuan baku 
dalam pengembangan website pemerintah, maka 
jangan membatasi diri. Berkreasilah.



FABRIKAM

“Hanya butuh imajinasi.”

- Spongebob
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