
Lakukan evaluasi pada website pemerintahan yang anda pilih dengan Instrument yang ditentuakan, 
hasil evaluasi dan evidence dilampirkan pada tugas ini dengan file yang berbeda 



INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Dimensi Code Indikator Penilaian Pertanyaan N

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

E1
Struktur situs/mobile app e-
gov ini jelas dan mudah 
diikuti

Apakah situs/mobile app 
menggunakan alamat/nama 
mobile apps yang mudah 
diingat, berekstensi go.id 
(untuk situs)/nama formil (untuk 
mobile app), tampilan antar 
muka (interface ) menarik  dan 
mudah untuk diikuti /ditelusuri?

E2
Mesin pencari (fitur search) 
dalam situs/mobile app e-
gov ini efektif

Apakah situs/mobile app 
menyediakan fitur mesin 
pencari (search) yang mudah 
ditemukan posisinya, 
digunakan dan memberikan 
tampilan hasil yang mudah 
dibaca/dipahami?

E3 Peta situs/mobile app e-gov 
ini terorganisir dengan baik

Apakah situs/mobile app 
memiliki peta navigasi, tidak 
mengandung halaman kosong, 
tata letak (layout) halaman 
yang konsisten dan transisi 
antar halaman terasa halus 
(smooth) dan lancar? 
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3
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3

2

1

4

Efficiency E4

Situs/mobile app e-gov ini 
disesuaikan dengan 
kebutuhan khusus masing-
masing pengguna

Apakah situs/mobile app 
memiliki fitur penyesuaian 
terkait karakteristik dan pola 
kebutuhan khusus pengguna 
seperti multi bahasa, 
Sumarisasi (frequently acces, 
top search, FAQ, dlsb), fitur 
pengingat & saran, dan fitur 
yang ramah pengguna 
disabilitas?

E5
Informasi yang ditampilkan 
pada situs/mobile app e-gov 
ini rinci dan sesuai 

Apakah informasi yang 
ditampilkan dalam situs/mobile 
app memiliki keterangan yang 
rinci dan sesuai dengan 
efisiensi? 

E6

Lama Informasi yang 
ditampilkan di situs e-gov 
setelah kejadian/peristiwa 
berlangsung

Seberapa lama informasi 
ditampilkan dari waktu kejadian  
berlangsung?
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2
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E7

Petunjuk dan/atau  
Informasi pengisian data 
dalam situs/mobile app e-
govt ini sudah memadai

Apakah petunjuk dan/atau 
informasi mengenai pengisian 
data dalam situs/mobile app ini 
sudah cukup 
memadai/informatif? 

T1 Penggunaan pasword dan 
username aman

Apakah keamanan 
penggunaan username dan 
password pada situs/mobile 
app ini terjamin? 

T2
Autentifikasi hanya 
menggunakan data yang 
diperlukan

Berapa jumlah item data 
pribadi pengguna yang harus 
dimasukkan untuk autentifikasi 
akses dalam situs/mobile app 
ini ? (Contoh data pribadi yang 
tidak perlu: Nomor Kartu 
Keluarga, NIK, nomor Kartu 
kredit, dlsb yang tidak 
diperlukan dalam akses situs )
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3

2

1

4

3

2

1

Trust

T3

Data yang diberikan oleh 
pengguna tersimpan dalam 
situs/mobile app dengan 
aman

Apakah data yang diberikankan 
pengguna dan tersimpan 
dalam sistem e-service ini 
aman?

T4

Data yang disediakan untuk 
e-service digunakan hanya 
untuk alasan yang 
dimaksudkan 

Apakah data pengguna yang 
disimpan dalam e-service ini 
hanya digunakan untuk alasan 
yg dimaksudkan oleh 
pengguna?

R1

Form dalam situs/mobile 
app e-service dapat 
diunduh/di-submit dengan 
cepat

Apakah form atau file dalam 
situs/mobile app ini dapat 
diunduh atau disubmit dengan 
cepat ?
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3

2

1

4

3

2

1

4

3

Reliability

R2
Situs/mobile app e-service 
dapat diakses dan tersedia 
kapan pun diperlukan

Apakah situs/mobile app ini 
dapat diakses kapan saja 
diperlukan?

R3
Situs/mobile app dapat 
beroperasi dengan baik 
sejak dibuka

Apakah situs/mobile app dapat 
beroperasi dengan baik dan 
responsif sejak dibuka?

R4
Situs/mobile app 
menyediakan layanan tepat 
waktu

Apakah layanan disediakan 
tepat waktu sesuai dengan 
kebutuhan?

R5
Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat dengan 

Apakah halaman situs/mobile 
app terunduh/termuat  dengan 
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R5
   

terunduh/termuat dengan 
cepat

   
app terunduh/termuat  dengan 
cepat?

R6
Situs e-service berjalan 
dengan baik menggunakan 
browser yang tersedia

Apakah semua browser  
umum/populer yang tersedia 
dapat digunakan untuk 
membuka situs ini?

 

CS1

Staf e-service menunjukkan 
minat yang tulus dalam 
memecahkan masalah 
pengguna, staf yang 
dimasukan adalah adanya 
HELP DESK utk eService.

Apakah staf e-service 
memberikan layanan yang 
tulus dalam menjawab 
pertanyaan dan penyelesaiaan 
masalah?

CS2
Staff e-service memberikan 
balasan secepatnya ke 
pertanyaan pengguna.

Apakah respon admin cepat 
dalam menjawab pertanyaan 
pengguna?
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3

2

1

4

3

2

Citizen Support

CS3

Staf e-service memiliki 
pengetahuan untuk 
menjawab pertanyaan 
pengguna.

Apakah staf memiliki 
pengetahuan untuk menjawab 
pertanyaan pengguna secara 
memuaskan?

CS4

Staf e-service memiliki 
kemampuan untuk 
menyampaikan 
kepercayaan dan keyakinan

Apakah kesan terpercaya 
terlihat pada staf e-service 
sehingga dapat meyakinkan 
pengguna?

U1 Mudah dipelajari untuk 
mengoperasikan

Apakah situs/mobile app dapat 
dengan mudah dipelajari dan 
dioperasikan saat 1 s/d 3 kali 
mengakses dengan dukungan 
fitur-fitur berikut?
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1

4
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2

1

4

3

2
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U2
Interaksi dengan 
situs/mobile app eservice 
jelas dan mudah dimengerti

Apakah interaksi anda sebagai 
pengguna situs/mobile app 
jelas dan mudah untuk 
memahami/mengerti dengan 
tersedianya form interaksi 
dengan fitur-fitur berikut?

U3 Navigasi situs/mobile app 
cukup jelas dan mudah

Apakah situs/mobile app 
mudah dinavigasikan dari 
menu ke menu, dari halaman 
ke halaman, dan dari konten ke 
konten nya?
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

4

3

2

1

4

3

2

1

Usability

U4 Situs/mobile app mudah 
digunakan

Apakah mudah dalam 
penggunaan situs/mobile app 
baik konten, menu, dan fitur 
lainnya ?

U5 Tampilan situs/mobile app 
eservice menarik

Apakah tampilan situs/mobile 
app menarik sehingga anda 
nyaman, senang dan tidak 
bosan melihat situs lebih lama 
atau sering?
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4

3
2
1

4

3
2
1

4

3
2

U6
Desain situs/mobile app 
eService layak dan sesuai 
dengan tipe situs

Apakah desain situs sesuai 
/relevan dengan 
jenis/kategori/konten yang 
dikandung/fungsi layanan nya?

U7
Situs/mobile app Eservice 
menimbulkan kesan 
kompeten/profesional

Apakah situs/mobile app 
nampak kompeten/profesional 
dalam penyampaian kontennya 
dan pengelolaannya?

U8

Situs/mobile app Eservice 
memberikan 
pengalaman/kesan positif 
bagi pengguna

Apakah Anda mendapatkan 
pengalaman/kesan positif saat 
mengakses dan menggunakan 
situs/mobile app ini?
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1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

   
 

  
 

   
   

   
  

I1 Menyediakan informasi 
akurat

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs dengan 
bahasa Indonesia yang jelas, 
sistematis dan bermanfaat bagi 
pengguna?

I2 Menyediakan informasi yang 
terpercaya

Apakah Informasi yang 
ditampilkan dalam situs//mobile 
app disertai dengan daftar, 
deskripsi informasi serta dasar 
hukum dari pelayanan yang 
diberikan ?

Menyediakan informasi 
   

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs/mobile 
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1

4
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2
1

4

3

2

1

I3 Menyediakan informasi 
tepat dan sesuai waktu

   
ditampilkan pada Situs/mobile 
app merupakan informasi yang 
ter up date  secara teratur ?

I4 Menyediakan informasi 
relevan

Apakah informasi yang 
disampaikan mempunyai 
penjelasan dengan integrasi 
informasi dari link lainnya ?

I6
Menyediakan informasi 
dengan tingkat kerincian 
yang tepat

Apakah informasi yang 
ditampilkan dalam situs/mobile 
app memiliki keterangan yang 
lengkap mengenai: 
Author/Penulis, Tanggal 
Publikasi, Link sumber 
referensi , disertai dengan 
gambar/video/dokumen 
relevan, memiliki kategorisai & 
kata kunci yang sesuai dan 
memliki link/tautan dengan 
informasi lain yang sejenis 
dalam situs?

I5 Menyediakan informasi yang 
mudah dimengerti

Apakah informasi yang 
ditampilkan dilengkapi dengan 
tutorial penggunaan layanan ?

Information
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4
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4

3

2

1

4

3

2

1

 

SI1 Memiliki reputasi yang baik Apakah situs memiliki reputasi 
yang baik?

I7 Menyediakan informasi  
dalam format yang layak

Apakah informasi disajikan 
dengan format yang sesuai, 
tepat dan cocok?

SI2
Pengguna merasa aman 
dalam  menyelesaikan 
transaksi

Apakah situs memiliki  
keamanan untuk melakukan 
transaksi secara penuh?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

Service Interaction SI4 Menciptakan rasa 
personalisasi

Apakah Situs menyediakan 
kemudahan untuk mempunyai 
halaman pribadi dan 
kemudahan untuk mengubah 
atau meng-update-nya ?

  
 

Apakah Situs memiliki fitur 
diskusi langsung (live) dan 

    
    

    
   

  

SI3
Pengguna merasa aman 
terhadap informasi 
pribadinya

Apakah informasi pribadi 
pengguna terlindungi dengan 
baik ?

SI5 Menimbulkan rasa 
kebersamaan

Apakah pengguna merasakan 
komunitas yang menghargai 
keberadaannya dan 
kebersamaan sesama 
pengguna?
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3

2

1

4

3
2

1

 

SI6 Memudahkan komunikasi 
dengan institusi

    
diskusi langsung (live) dan 
informasi kontak yang lengkap 
dan berfungsi baik? (Berfokus 
pada interaksi dari pengguna 
terhadap penyedia layanan 
bukan live chat)

SI7

Memberi keyakinan bahwa 
jasa akan tersampaikan 
dengan baik sesuai 
janji/aturan

Apakah Situs memberi 
keyakinan bahwa jasa akan 
tersampaikan dengan baik 
sesuai janji/aturan? 
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Breakdown Bobot Evidence
Menggunakan (1) nama/alamat mudah 
diingat dan ditelusuri, (2) berakhiran 
ekstensi go.id (untuk situs)/nama formal 
yang menunjukan nama daerah atau 
layanan spesifik (untuk mobile app), (3) 
tampilan antar muka nya menarik 
(komposisi Menu, Logo Lembaga, dan 
font (jenis dan ukuran) yang konsisten, 
(4) struktur  situs/mobile apps  berbentuk 
piramida i. Beranda; ii. Kategori; iv. 
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app, mudah digunakan dan memberikan 
tampilan hasil yang mudah 
dibaca/pahami
Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app dan mudah digunakan
Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app

Tidak ditemukan mesin pencari dalam 
situs/mobile app

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur, tidak memiliki halaman 
kosong dan tata letak (layout) konsisten, 
transisi/perpindahan antar 
halaman/windows situs/mobile app terasa 
halus dan lancar tanpa jeda/lag
Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur, tidak memiliki halaman 
kosong dan tata letak (layout) konsisten

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur dan tidak memiliki halaman 
kosong
Tidak memiliki atau hanya memiliki peta 
navigasi saja 

URL link dan screenshoot 
mengenai: nama 
situs/aplikasi, hasil 
pencarian situs pada 
browser, layout situs untuk 
menunjukkan struktur

URL link dan screenshoot 
mengenai: mesin pencari, 
fungsi dan tata letak

URL link dan screenshoot 
mengenai: Site Map
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Memiliki  fitur  pilihan (1) multi bahasa, (2) 
fitur sumarisasi (frequently acces, top 
search, top question, FAQ) dan (3) fitur 
pengingat & pemberi saran serta (4) fitur 
ramah pengguna disabilitas (text to 
speech, speech to text, dlsb)
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas

Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam satu halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam dua halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam tiga halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam lebihh dari tiga halaman 
situs/mobile app

Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 1-4 hari setelah kejadian 
berlangsung
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 5-7 hari setelah kejadian 
berlangsung
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 8-14 hari setelah kejadian 
berlangsung
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang lebih dari 14 hari setelah 
kejadian berlangsung

Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field mudah dimengerti dan 
informatif disertai diagram dan contoh. 
Proses pengisian data hanya 
membutuhkan 1 halaman

URL link dan screenshoot 
mengenai: fitur  pilihan multi 
bahasa, fitur sumarisasi 
(frequently acces, top 
search, top question, FAQ) 
dan fitur pengingat & 
pemberi saran serta fitur 
ramah pengguna disabilitas 
(text to speech, speech to 
text, dlsb)

Screen shoot  halaman 
(halaman) situs/mobile app

Jadwal update tersedia dan 
dilakukan dengan baik, 
dibuktikan dengan fisik situs 
terbarukan dapat berupa 
link url dan atau 
screenshoot
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Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field mudah dimengerti dan 
informatif disertai diagram dan contoh. 
Proses pengisian data hanya 
membutuhkan 2-3 halaman

Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field tidak mudah dimengerti dan 
kurang  informatif tanpa disertai diagram 
dan contoh. Proses pengisian data hanya 
membutuhkan lebih dari 3 halaman

Tidak ada petunjuk dan/atau informasi 
pengisian data pada masing-masing field

Terdapat fitur proteksi password: (1) 
autentifikasi, (2) enkripsi menggunakan 
basis/standar enkripsi tertentu 
(ditampilkan metode/merk nya), (3) 
notifikasi penggunaan password, (4) 
notifikasi penggantian password
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas  
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas  
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas  

1 -  3 item data pribadi pengguna untuk 
autentifikasi
4 - 5 item data pribadi pengguna untuk 
autentifikasi
6 sampai 7 item data pribadi pengguna 
untuk autentifikasi

Lebih dari 7 data item data pribadi 
pengguna untuk autentifikasi

URLdan screenshoot kolom 
isian pada situs

URL dan screen shoot 
halaman login, hasil 
percobaan register, create 
username dan password, 
ganti username dan 
password

URL dan screen shoot 
Kolom isian permintaan 
data saat register dan login 
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Keamanan data terjamin karena adanya: 
(1) komitmen/pernyataan tertulis dari 
organisasi pengelola/penanggung jawab 
situs/mobile app yang dapat 
dibaca/diketahui oleh pengguna dengan 
jelas (2) Terdapat jaminan sistem 
enkripsi, (3) autentifikasi menggunakan 
digital signature atau biometrik  (4) fitur 
notifikasi/restorasi user name & password  
dan (5) memiliki sistem pemblokiran

Situs/mobile app memiliki 4-5 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas

Kriteria: (1) Terdapat pernyataan resmi 
dalam situs bahwa data tidak akan 
digunakan untuk keperluan lain. (2) 
Memiliki fitur menu privacy policy untuk 
data pribadi pengguna (3) Data dapat 
dikendalikan oleh pengguna (ubah, 
tampilkan, ditutup, dan fitur lainnya)

Situs/mobile app memiliki 2 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 
kurang dari 1 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 1 
sampai 5 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 5 
sampai 10 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 
lebih dari 10 menit

(1). Screen shoot 
Pernyataan tentang 
kemanan data pengguna 
dalam situs dan bukti 
fiturlain, (2).  berita acara 
percobaan 

(1) Pernyataan resmi 
penggunaan data dalam 
situs (2) menu privacy 
policy

Berita acara pengunduhan 
form atau file dengan bukti 
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Situs/mobile app selalu aktif dan dapat 
digunakan 24 jam sehari

Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1- 3 bulan sekali
Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1 minggu – 1 bulan 
sekali
Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1-6 hari sekali

Situs/mobile app ketika dievaluasi 
memiliki kriteria sebagai berikut: (1)  
waktu loading dan unduh cepat ke menu 
utama  (2) Situs/mobile app berjalan 
dengan baik di semua perangkat,(3) text 
mudah dibaca, (4) responsif

Situs/mobile app memilki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memilki 1 kriteria di atas

Situs/mobile app tidak memilki kriteria di 
atas

Kriteria evaluasi: (1) chat dan mail respon 
tidak lebih dari 24 jam (2) ada 
penyelesaian masalah/pertanyaan user 
(3) pengumuman yang masih dalam 
rentang waktunya (4) kerterbaruan 
berita/artikel
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat   5-10 detik

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat  11 sampai 30 detik

Jadwal dan sop 
maintenance, lampiran up 
dan down sistem, screeshot 
akses/evaluasi situs pada 
waktu yang berbeda

Berita acara percobaan 
menjalankan situs

(1) chat dan mail respon 
tidak lebih dari 24 jam (2) 
bukti penyelesaian 
masalah/pertanyaan user 
(3) bukti pengunggahan 
pengumuman (4) 
kerterbaruan berita

Berita acara percobaan 
membuka halaman situs  
(halaman situs yang baik 
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Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat  31 sampai 60 detik

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat lebih dari 60 detik

Semua browser dapat digunakan 
(minimal 4 jenis browser)

Hanya 3 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Hanya 2 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Hanya 1 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Kriteria kesan tulus staf sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, (1) 
kecepatan respon (2) isi respon (3) 
penyelesaian masalah (4) bahasa yang 
baik

Situs/mobile app memilki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memilki 1 kriteria di atas

Situs/mobile app tidak memilki kriteria di 
atas

Respon terhadap pertanyaan pengguna 
dilakukan kurang dari 60 menit

Respon terhadap pertanyaan dilakukan 
dalam waktu 61 menit  sampai 5 jam

Respon terhadap pertanyaan dilakukan 
dalam 5 jam 1 menit sampai 24 jam

Respon terhadap pertanyaan pengguna 
dilakukan lebh dari 24 jam

   
    

(halaman situs yang baik 
adalah situs yang tidak 
berat dan cepat dibuka)

Berita acara percobaan  
dan screenshoot membuka 
situs dengan berbagai 
browser

Bukti tentang (1) kecepatan 
respon (2) isi respon (3) 
penyelesaian masalah (4) 
standar bahasa yang baik

Bukti sampel respon pada  
pertanyaan user
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Kriteria pengetahuan dan respon dari 
staff e-service terkait pertanyaan 
pengguna atas layanan: (1)  menjawab 
setiap pertanyaan pengguna sesuai 
konteksnya, (2) menjawab dengan cepat 
kurang dari 24 jam (3) menyelesaikan 
masalah/pertanyaan pengguna atau 
menjawab secara tepat (4) 
berkomunikasi dengan bahasa yang baik

Staff e-service memiliki 2-3 kriteria di atas

Staff e-service memiliki 1 kriteria di atas

Staff e-service tidak memiliki kriteria di 
atas

Kriteria penyampaian layanan dari staf e-
service: (1) dapat dipercaya dengan baik 
dan menjalankan tugasnya dengan (2) 
tanggung jawab,  (3) profesional dan (4) 
percaya diri

Staff e-service memiliki 2-3 kriteria di atas

Staff e-service memiliki 1 kriteria di atas

Staff e-service tidak memiliki kriteria di 
atas

Situs/mobile app menyediakan: (1) 
manual penggunaan; (2) fitur Help, (3) 
Video tutorial, dan (4)  Fitur Customer 
Service online (live chat)
Tersedia manual penggunaan, fitur Help 
dan video tutorial

Tersedia manual penggunaan dan fitur 
Help

(1) Bukti berita acara 
penilaian staf e-service (2) 
persepsi penilai terhadap 
jawaban atas pertanyaan 
user (disertai bukti)

(1) Bukti berita acara 
penilaian staf e-service (2) 
persepsi penilai terhadap 
jawaban atas pertanyaan 
user (disertasi bukti)

URL
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Tersedia manual penggunaan (pdf, 
diagram, dokumen lainnya)

Kriteria interaksi pengguna dengan e-
services: (1) Memiliki form interaksi; (2) 
Memiliki fitur Helpdesk/instant messaging 
dengan admin; (3) Informasi yang 
ditampilkan dalam situs dapat diakses 
per halaman per informasi; (4) memiliki 
fitur multibahasa

Interaksi hanya memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Interaksi hanya memiliki 1 kriteria di atas

Interaksi hanya tidak memiliki kriteria di 
atas

Kriteria navigasi situs/mobile app: (1) 
Tersedia peta situs navigasi; (2) Jumlah 
link navigasi yang minimal (maksimal 7 
menu item); (3) Konsisten (posisi 
navigasi situs selalu sama di tiap 
halaman); (4) Logo me-Link ke halaman 
utama

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas

URL

Berita acara percobaan dan 
URL
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Kriteria kemudahan penggunaan 
situs/mobile app: (1) Dapat diakses oleh 
siapapun termasuk (2)disabilitas (tuna 
netra) atau (3) manula; (4) Kompatibel 
dengan perangkat mobile (smartphone, 
tablet, dll); (5) Memungkinkan membaca 
konten secara cepat (skims); (6) Memiliki 
fitur multibahasa; dan (7) perubahan 
layout (misal perubahan ukuran font)

Memiliki 4-6 kriteria diatas

Memiliki 1-3 kriteria diatas

Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria tampilan situs/mobile app yang 
menarik: (1) Desain dengan komposisi 
padanan warna yang baik dan tidak 
berlebihan:  setidaknya memiliki 2 atau 3 
warna utama yang berpadu (maksimal 5 
warna); (2) teks mudah dibaca, biasanya 
teks warna hitam dengan latar warna 
puith/cerah & ukuran font 10-12 di tiap 
paragraf; (3) memiliki gambar yang 
relevan dengan konteks/konten dengan 
kualitas/resolusi yang baik dan jumlah 3-
4 gambar setiap halamannya (tidak 
lebih); (4) layout yang sederhan & 
ringkas (simple)  tidak banyak 
mengandung elemen pengalih fokus 
(misal animasi, gambar berkedip-
kedip/blink  dll)
Memiliki 2-3 kriteria di atas

Memiliki 1 kriteria di atas

Tidak memiliki  kriteria di atas

Berita acara percobaan dan 
URL
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(1) Layout situs sederhana tidak 
berlebihan hanya menyampaikan konten 
yang relevan dengan informasi 
pemerintahan; (2) judul konten memiliki 
tema/label yang jelas dan isi dibagi 
menjadi paragraf kecil; (3) desain layout 
dan konten jelas, ringkas dan menarik; 
(4) kurang dari 10 detik pengunjung 
dapat mengetahui jenis situs dan isi 
konten yang disampaikan

Memiliki 2-3 kriteria di atas
Memiliki 1 kriteria di atas
Tidak memiliki  kriteria di atas

Kriteria kesan kompeten/profesional dari 
situs/mobile app: (1) Tata letak/layout 
sederhana, ringkas, minim fitur pengalih 
topik ; (2) Minimal link navigasi dan scroll 
(menggulung layar) untuk setiap halaman 
dan informasi/konten ; (3) Konten 
diperbarui secara reguler/berkala; (4) 
Konten yang deskriptif, dan penggunaan 
bahasa sederhana dan standar atas 
konten situs/mobile app (yang ada 
seakan ditulis yang profesional, misal: 
editor/wartawan)
Memiliki 2-3 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Tidak memiliki  kriteria diatas

 Kriteria standar pengalaman positif: (1) 
Layout situs sederhana & ringkas 
(simple), tampilan menarik dan 
pengelolaan yang baik; (2) Loading 
halaman cepat, situs memuat (loading) 
halaman 1- 20 detik; (3) Minimal link & 
scroll & layout, serta konsiten tiap 
halamannya; (4) Fokus pada hal yang 
penting/utama, (5) Menu selalu berada di 
bagian atas disetiap halaman (6) item 
menu dibatasi kurang dari 7 item (untuk 
tidak membuat orang berlama-lama 
dalam mencari satu informasi yang 
diinginkan), (6) Memiliki fitur/tombol 
Memiliki 4-5 kriteria diatas
Memiliki 1-3 kriteria diatas
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Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria umum informasi akurat: (1) 
didukung oleh referensi atau dokumen 
fakta yang jelas serta sesuai dengan 
kebutuhan  pengguna. (2) informasi yang 
disampaikan dengan bahasa Indonesia 
yang jelas (tata bahasa, pengejaan, dan 
komposisi) (3)  menampilkan 
keterangan/info tentang penulis (4) 
Informasi dapat dibandingkan dengan 
situs lainnya dengan topik yang sama

Screen shoot : (1) informasi 
yang ditampilkan di Web, 
(2) bagan , (3) dokumen 
pendukung

Memiliki 2-3 kriteria diatas

Memiliki 1 kriteria diatas

Tidak memiliki kriteria diatas

Tersedia daftar dan deskripsi informasi 
yang dilengkapi dengan  peraturan 
perundang-undangan/dasar hukum 
terkait pelayanan yang diberikan
Tersedia deskripsi informasi yang 
dilengkapi dengan peraturan perundang-
undangan/dasar hukum terkait pelayanan 
yang diberikan

Tersedia daftar informasi yang dilengkapi 
peraturan perundang-undangan/dasar 
hukum terkait pelayanan yang diberikan

Tidak tersedia daftar dan deskripsi 
informasi yang dilengkapi dengan 
peraturan perundang-undangan/dasar 
hukum terkait pelayanan yang diberikan 

Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 7 hari kerja dari berita 
/informasi terakhir
Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 8 hari kerja – 30 hari kerja 
dari berita /informasi terakhir

Screen shoot :  (1) Daftar 
informasi ; (2) Deskripsi 
informasi ; (3) Peraturan 
hukum/dasar hukum 

Screen shoot : (1) Berita 
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Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 31 hari kerja – 90 hari kerja 
dari berita /informasi terakhir
Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala lebih dari  90 hari kerja dari berita 
/informasi terakhir

Terdapat integrasi informasi antara 
informasi pelayanan dengan link  
informasi lainnya yang saling terkait
Terdapat integrasi informasi, yang 
membutuhkan pencarian dari link yang 
lain
Terdapat integrasi informasi tanpa 
panduan link lainnya.
Tidak terdapat integrasi informasi

Kriteria informasi yang mudah dimengerti, 
memiliki: (1) penggunaan bahasa yang 
baik dan benar, langsung/tidak bertele-
tele, tidak banyak terminologi tidak 
awam/asing; (2) audio visual, (3) tabel 
dan/atau grafik, (4) link atau dokumen 
Memiliki 2-3 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria tingkat kerincian informasi: (1) 
Author/Penulis; (2) Tanggal Publikasi, (3) 
Memiliki Gambar/Video/Dokumen dan 
tautan dengan informasi lain yang 
sejenis/relevan dalam situs/mobile app 
dan  yang relevan dan (4) Memiliki 
kategorisasi dan kata kunci yang sesuai
Situs/mobile app memiliki  2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki  1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Screen shoot : (1) Berita 
yang terbaru 

Screen shoot : (1) 
penjelasan integrasi 
informasi (2) alamat link 
yang terkait

URL link dan screenshoot 
mengenai: Author; 
DD/MM/YYYY, Link Tautan 
dan 
Gambar/Video/Dokumen 
yang relevan dan Memiliki 
kategorisasi dan kata kunci 
yang sesuai serta Memiliki 
tautan dengan informasi 
lain yang sejenis/relevan 
dalam situs

Screen shoot  dan file 
penggunaan layanan dalam 
bentuk : (1) audiovisiual, (2) 
gambar ; (3) narasi 
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Kriteria format penyajian informasi yang 
layak/pas: (1) Menggunakan bahasa 
yang umum, (2) mengandung penekanan 
(cetak tebal (bold), atau cetak miring 
(italic), pointer, tabel dan atau  yang 
sesungguhnya atau kontekstual (3) 
Mengandung  keyword (4) Menggunakan 
hyperlink yang aktif (dapat diklik 
langsung) (5) jumlah paragraf yang tidak 
banyak (maksimum tiga paragraf) dalam 
satu informasi
Situs/mobile app memiliki  3-4 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki  1-2 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki (1) privacy 
policy, (2) contact information, (3) 
terdapat testimoni positif dari pengguna, 
(4) memiliki statistik jumlah pengunjung 
dan pengguna situs/mobile app yang 
meningkat

Situs/mobile app memiliki 2-3 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki 1 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app tidak memiliki  macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki mekanisme 
transaksi yang jelas dengan ditandai (1) 
tersedia petunjuk yang user friendly (2) 
fitur pengamanan transaksi (3) fasilitas 
pelacakan transaksi (4) riwayat transaksi

Situs/mobile app memiliki 2-3 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki 1 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app tidak memiliki  macam 
kriteria tersebut

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria

Screen shoot  skema yang 
menampilkan informasi 
kebutuhan pengguna pada 
satu skema (informasi 
dengan kategorisasi yang 
jelas sesuai fungsi dan 
organisasi)

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria
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Kriteria keamanan bagi pengguna: (1) 
Untuk akses ke akun pengguna 
dibutuhkan user id, Passwords, (2) kode 
autentifikasi  (3) pengguna memberikan 
hanya data yang dibutuhkan (4) Terdapat 
pernyataan resmi perlindungan data

Situs/app memiliki 2-3 macam 
perlindungan data pengguna diatas
Situs/app  memiliki 1 macam 
perlindungan data pengguna diatas
Situs/app tidak/ memiliki  macam 
perlindungan data pengguna diatas

Situs/app memiliki (1) halaman personal 
yang sesuai dengan karakteristik atau 
preferensi pengguna, (2) memiliki 
pengaman/passwords untuk masuk dan 
(3) memiliki kemudahan untuk mengubah 
atau mengupdate data personal.

Situs/app  memiliki 2 kriteria personalisasi 
pengguna diatas
Situs/app memiliki 1 kriteria personalisasi 
pengguna diatas

Situs/app  tidak memiliki  kriteria 
personalisasi pengguna diatas

Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang berfungsi optimal 
sebagai tempat berdiskusi dan 
memberikan solusi yang dipertimbangkan 
oleh organisasi
Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang berfungsi dengan baik
Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang kadang-kadang 
digunakan
Situs/mobile app tidak memiliki 
forum/kanal pengguna atau memiliki tapi 
tidak digunakan

Situs memiliki fitur diskusi langsung (live) 
dan informasi kontak yang lengkap 
(alamat email, alamat fisik, nomor 
telepon) yang berfungsi dengan baik.

URL dan Screenshoot 
ketiga kriteria

    
  

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria

URL dan Screenshoot 
forum pengguna
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Situs memiliki informasi kontak yang 
lengkap (alamat email, alamat fisik, 
nomor telepon) yang berfungsi dengan 
baik.
Situs memiliki informasi kontak yang 
kurang lengkap yang kurang berfungsi 
dengan baik.
Situs tidak memiliki informasi kontak

Kriteria yang dimaksud, situs/mobile app 
memiliki:  (1) FAQ dan atau petunjuk 
yang lengkap, (2) kontak/fasilitas 
diskusi/chat yang berfungsi untuk 
bertanya (3) terdapat testimoni pengguna  
yang baik, (4) memiliki alur 
kerja/transaksi transparan yang dapat 
dipantau pengguna.

Situs/app  memiliki 2-3 kriteria diatas
Situs/app  memiliki 1 kriteria diatas

Situs/app  tidak memiliki kriteria diatas

URL dan Screenshoot live 
chat dan contact

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria
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Pernyataan untuk end user

Situs mudah diingat, memiliki 
struktur yang jelas dan mudah 
diikuti, untuk model layanan 
berjenis INFORMASI piramida 
SESUAI struktur organisasi, dan 
untuk model layanan berjenis 
WORKFLOW piramida SESUAI 
layanan yang diberikan

Situs memiliki mesin pencari yang 
mudah ditemukan dalam situs, mudah 
digunakan dan memberikan hasil yang 
baik dan sesuai

Situs terorganisasi dengan baik, 
memiliki peta navigasi, tidak 
memiliki halaman kosong, tata letak 
(layout ) konsisten, 
transisi/perpindahan antar halaman 
situs terasa halus dan lancar.
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Situs memiliki fitur penyesuaian 
pengguna seperti multi bahasa, 
frequently acces, top search, FAQ, fitur 
pengingat & saran, dan fitur yang 
ramah pengguna disabilitas?

Jumlah halaman yang diperlukan untuk 
menampilkan Informasi pada 
situs/mobile app e-gov 

Selang waktu kejadian sesungguhnya 
dengan publikasi berita/informasi di 
situs/mobile apps
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Informasi atau petunjuk pengisian data 
pada masing-masing field mudah 
dimengerti dan informatif, disertai 
diagram dan contoh. Proses pengisian 
data hanya membutuhkan sedikit 
halaman petunjuk

Terdapat proteksi password: 
autentifikasi, enkripsi, notifikasi 
penggunaan password, notifikasi 
penggantian password

Autentifikasi hanya menggunakan data 
yang diperlukan (data sesedikit 
mungkin)
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Keamanan data terjamin baik dari 
keamanan sistem maupun komitmen 
tertulis dari organisasi yang dapat 
dibaca oleh pengguna dengan jelas. 
Terdapat enkripsi dan autentifikasi 
menggunakan digital signature, 
biometrik, notifikasi dan password.

Situs menampilkan pernyataan resmi 
bahwa data tidak akan digunakan 
untuk keperluan lain dan memiliki fitur 
menu privacy policy untuk data pribadi 
pengguna yang dapat dikendalikan 
oleh pengguna (ubah, tampilkan, 
ditutup, dll)

Form atau file dokumen yang tersedia 
dalam situs dapat diunduh dengan 
cepat, kurang dari 1 menit
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Situs dapat digunakan dalam 24 jam 
sehari

Situs berjalan dengan baik di semua 
perangkat atau semua operating 
system , waktu loading  cepat, text 
mudah dibaca, responsif

Informasi dan pelayanan disediakan 
tepat waktu dan up to date sesuai 
dengan kebutuhan pengguna

Halaman situs terunduh/terbuka 
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dengan cepat, kurang dari 2 detik

Situs dapat beroperasi pada semua 
browser yang umum digunakan 
masyarakat (MicIE, Mozilla, Google 
Chrome, Safari, Opera dll)

Kesan tulus staf/admin sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, 
cepat  merespon, isi respon yang baik, 
dapat menyelesaikan masalah dan 
menggunakan bahasa yang baik

Respon terhadap pertanyaan 
pengguna dilakukan kurang dari 1 jam
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Pengetahuan staff e-service sangat 
baik, mengetahui dan memahami 
organisasi, seluruh proses bisnis terkait 
pelayanan dari awal sampai akhir yang 
sehingga dapat menjawab pertanyaan 
pengguna secara memuaskan

Staf/admin e-service terkesan baik, 
bertanggungjawab merespon dengan 
cepat, memiliki kemampuan yang 
mencukupi dan profesional

Situs memiliki petunjuk penggunaan, 
fitur Help, Video tutorial dan Fitur 
Customer Service online sehingga 
memudahkan pengguna untuk 
menggunakan situs
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Situs memiliki format interaksi 
dengan admin (messaging ), 
menyediakan informasi dalam satu 
halaman dan  fitur multibahasa 
sehingga pengguna dapat 
berinteraksi dengan situs e-service 
secara jelas dan mudah dimengerti

Tersedia peta navigasi situs dengan 
tahapan yang tidak panjang serta 
kompatibel dengan berbagai browser 
sehingga pengguna mudah untuk 
menggunakan situs.
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Situs mudah digunakan karena dapat 
diakses oleh disabilitas, manula, dari 
smartphone, dan memiliki fitur 
multibahasa serta fitur perubahan 
layout/ukuran font

Situs terlihat menarik dengan 
penggunaan warna yang tidak 
berlebihan, teks berwarna hitam 
dengan warna latar putih, warna dan 
resolusi gambar yang baik, ukuran font 
dan jumlah baris kalimat yang ringkas 
sehingga mudah dibaca.
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Situs memiliki desain yang sesuai 
dengan jenis layanannya mempunyai 
layout yang simpel, dan berisi informasi 
yang ringkas dan menarik serta mudah 
dipahami oleh pengguna

Situs terlihat kompeten untuk 
penyampaian informasi dengan layout 
yang baik, mempunyai fasilitas scroll 
layar, pemilihan bahasa yang baku 
serta konten diperbaharui secara 
berkala

Situs memberikan kesan yang positif 
dengan adanya layout yang ringkas 
namun informatif, waktu loading yang 
cepat, pemberian penekanan pada hal 
penting, tersedia menu yang berisi item 
yang ringkas dan tepat.
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Informasi yang ditampilkan oleh situs 
menggunakan bahasa Indonesia yang 
benar, dengan mekanisme yang runtut, 
tanpa menggunakan banyak istilah 
serta didukung oleh dokumen yang 
tepat sesuai dengan kebutuhan 
pengguna

Informasi yang ditampilkan pada situs 
dilengkapi dengan penjelasan meliputi 
dasar hukum, pelaksanaan kegiatan 
dan gambar yang mendukung

Situs menyediakan informasi yang 
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diperbaharui secara berkala dan up 
to date

Situs menyediakan integrasi informasi 
dengan penyediaan sumber atau link 
yang terkait untuk memperjelas 
informasi relevan yang dibutuhkan 
pengguna

Situs memberikan informasi yang jelas 
sesuai dengan kebutuhan pengguna 
dalam bentuk audiovisual, gambar dan 
narasi.

Situs menyediakan informasi yang 
detail, lengkap dan relevan
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Keamanan dalam bertransaksi 
dirasakan pengguna dengan adanya 
mekanisme transaksi yang jelas, 
tersedia fitur pengamanan transaksi, 
fasilitas pelacakan transaksi dan 
riwayat transaksi

Situs menyediakan informasi yang 
sesuai dengan kebutuhan pengguna 
pada satu skema secara rinci dalam 
format yang baik

Situs memiliki reputasi yang baik 
karena memiliki privacy policy, contact 
informatian, testimoni dan informasi 
jumlah pengunjung.
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Sistem menyediakan halaman pribadi 
untuk pengguna dengan pengaman 
dan memiliki kemudahan untuk 
melakukan pembaharuan data pribadi 
dan memiliki kesan personalisasi 
pengguna

Situs menyediakan media komunikasi 
     
      

    
   

Sistem menyediakan perlindingan 
terhadap informasi pribadi dengan  
penggunaan user id, passwords, kode 
autentifikasi, pernyataan resmi 
perlindungan data sehingga pengguna 
merasa aman.

Situs memiliki forum pengguna dengan 
fasilitas interaksi antara anggotanya 
sehingga menimbulkan rasa 
kebersamaan
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seperti fasilitas live chat, informasi 
kontak, alamat emai dan nomer telepon 
yang dapat dihubungi yang 
memudahkan komunikasi dengan 
institusi

Sistem menyediakan fasilitas informasi 
untuk mengetahui alur atau tahapan 
kerja dan transaksi yang dilakukan oleh 
pengguna sehingga memberi 
keyakinan bahwa jasa akan 
tersampaikan dengan baik sesuai janji
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Dimensi Code Indikator Penilaian Pertanyaan N

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

      

E1
Struktur situs/mobile app e-
gov ini jelas dan mudah 
diikuti

Apakah situs/mobile app 
menggunakan alamat/nama 
mobile apps yang mudah 
diingat, berekstensi go.id 
(untuk situs)/nama formil (untuk 
mobile app), tampilan antar 
muka (interface ) menarik  dan 
mudah untuk diikuti /ditelusuri?

E2
Mesin pencari (fitur 
search) dalam situs/mobile 
app e-gov ini efektif

Apakah situs/mobile app 
menyediakan fitur mesin 
pencari (search) yang mudah 
ditemukan posisinya, 
digunakan dan memberikan 
tampilan hasil yang mudah 
dibaca/dipahami?

E3
Peta situs/mobile app e-
gov ini terorganisir dengan 
baik

Apakah situs/mobile app 
memiliki peta navigasi, tidak 
mengandung halaman kosong, 
tata letak (layout) halaman 
yang konsisten dan transisi 
antar halaman terasa halus 
(smooth) dan lancar? 
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1
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2
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3

2

1

      Efficiency

   
    

   
    

   
    
    
    

   

E4

Situs/mobile app e-gov ini 
disesuaikan dengan 
kebutuhan khusus masing-
masing pengguna

Apakah situs/mobile app 
memiliki fitur penyesuaian 
terkait karakteristik dan pola 
kebutuhan khusus pengguna 
seperti multi bahasa, 
Sumarisasi (frequently acces, 
top search, FAQ, dlsb), fitur 
pengingat & saran, dan fitur 
yang ramah pengguna 
disabilitas?

E5
Informasi yang ditampilkan 
pada situs/mobile app e-
gov ini rinci dan sesuai 

Apakah informasi yang 
ditampilkan dalam situs/mobile 
app memiliki keterangan yang 
rinci dan sesuai dengan 
efisiensi? 

E6

Lama Informasi yang 
ditampilkan di situs e-gov 
setelah kejadian/peristiwa 
berlangsung

Seberapa lama informasi 
ditampilkan dari waktu kejadian  
berlangsung?
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E7

Petunjuk dan/atau  
Informasi pengisian data 
dalam situs/mobile app e-
govt ini sudah memadai

Apakah petunjuk dan/atau 
informasi mengenai pengisian 
data dalam situs/mobile app ini 
sudah cukup 
memadai/informatif? 

T1 Penggunaan pasword dan 
username aman

Apakah keamanan 
penggunaan username dan 
password pada situs/mobile 
app ini terjamin? 

T2
Autentifikasi hanya 
menggunakan data yang 
diperlukan

Berapa jumlah item data 
pribadi pengguna yang harus 
dimasukkan untuk autentifikasi 
akses dalam situs/mobile app 
ini ? (Contoh data pribadi yang 
tidak perlu: Nomor Kartu 
Keluarga, NIK, nomor Kartu 
kredit, dlsb yang tidak 
diperlukan dalam akses situs )
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Trust

T3

Data yang diberikan oleh 
pengguna tersimpan 
dalam situs/mobile app 
dengan aman

Apakah data yang diberikankan 
pengguna dan tersimpan 
dalam sistem e-service ini 
aman?

T4

Data yang disediakan 
untuk e-service digunakan 
hanya untuk alasan yang 
dimaksudkan 

Apakah data pengguna yang 
disimpan dalam e-service ini 
hanya digunakan untuk alasan 
yg dimaksudkan oleh 
pengguna?

R1

Form dalam situs/mobile 
app e-service dapat 
diunduh/di-submit dengan 
cepat

Apakah form atau file dalam 
situs/mobile app ini dapat 
diunduh atau disubmit dengan 
cepat ?
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3
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1

4

3

Reliability

R2
Situs/mobile app e-service 
dapat diakses dan tersedia 
kapan pun diperlukan

Apakah situs/mobile app ini 
dapat diakses kapan saja 
diperlukan?

R3
Situs/mobile app dapat 
beroperasi dengan baik 
sejak dibuka

Apakah situs/mobile app dapat 
beroperasi dengan baik dan 
responsif sejak dibuka?

R4
Situs/mobile app 
menyediakan layanan 
tepat waktu

Apakah layanan disediakan 
tepat waktu sesuai dengan 
kebutuhan?

R5
Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat dengan 

Apakah halaman situs/mobile 
app terunduh/termuat  dengan 
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R5
   

terunduh/termuat dengan 
cepat

   
app terunduh/termuat  dengan 
cepat?

R6

Situs e-service berjalan 
dengan baik 
menggunakan browser 
yang tersedia

Apakah semua browser  
umum/populer yang tersedia 
dapat digunakan untuk 
membuka situs ini?

 

CS1

Staf e-service 
menunjukkan minat yang 
tulus dalam memecahkan 
masalah pengguna, staf 
yang dimasukan adalah 
adanya HELP DESK utk 
eService.

Apakah staf e-service 
memberikan layanan yang 
tulus dalam menjawab 
pertanyaan dan penyelesaiaan 
masalah?

CS2

Staff e-service 
memberikan balasan 
secepatnya ke pertanyaan 
pengguna.

Apakah respon admin cepat 
dalam menjawab pertanyaan 
pengguna?
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Citizen Support

CS3

Staf e-service memiliki 
pengetahuan untuk 
menjawab pertanyaan 
pengguna.

Apakah staf memiliki 
pengetahuan untuk menjawab 
pertanyaan pengguna secara 
memuaskan?

CS4

Staf e-service memiliki 
kemampuan untuk 
menyampaikan 
kepercayaan dan 
keyakinan

Apakah kesan terpercaya 
terlihat pada staf e-service 
sehingga dapat meyakinkan 
pengguna?

U1 Mudah dipelajari untuk 
mengoperasikan

Apakah situs/mobile app dapat 
dengan mudah dipelajari dan 
dioperasikan saat 1 s/d 3 kali 
mengakses dengan dukungan 
fitur-fitur berikut?
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U2

Interaksi dengan 
situs/mobile app eservice 
jelas dan mudah 
dimengerti

Apakah interaksi anda sebagai 
pengguna situs/mobile app 
jelas dan mudah untuk 
memahami/mengerti dengan 
tersedianya form interaksi 
dengan fitur-fitur berikut?

U3 Navigasi situs/mobile app 
cukup jelas dan mudah

Apakah situs/mobile app 
mudah dinavigasikan dari 
menu ke menu, dari halaman 
ke halaman, dan dari konten ke 
konten nya?
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Usability

U4 Situs/mobile app mudah 
digunakan

Apakah mudah dalam 
penggunaan situs/mobile app 
baik konten, menu, dan fitur 
lainnya ?

U5 Tampilan situs/mobile app 
eservice menarik

Apakah tampilan situs/mobile 
app menarik sehingga anda 
nyaman, senang dan tidak 
bosan melihat situs lebih lama 
atau sering?
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U6
Desain situs/mobile app 
eService layak dan sesuai 
dengan tipe situs

Apakah desain situs sesuai 
/relevan dengan 
jenis/kategori/konten yang 
dikandung/fungsi layanan nya?

U7
Situs/mobile app Eservice 
menimbulkan kesan 
kompeten/profesional

Apakah situs/mobile app 
nampak kompeten/profesional 
dalam penyampaian kontennya 
dan pengelolaannya?

U8

Situs/mobile app Eservice 
memberikan 
pengalaman/kesan positif 
bagi pengguna

Apakah Anda mendapatkan 
pengalaman/kesan positif saat 
mengakses dan menggunakan 
situs/mobile app ini?
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I1 Menyediakan informasi 
akurat

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs dengan 
bahasa Indonesia yang jelas, 
sistematis dan bermanfaat bagi 
pengguna?

I2 Menyediakan informasi 
yang terpercaya

Apakah Informasi yang 
ditampilkan dalam situs//mobile 
app disertai dengan daftar, 
deskripsi informasi serta dasar 
hukum dari pelayanan yang 
diberikan ?

Menyediakan informasi 
   

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs/mobile 
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I3 Menyediakan informasi 
tepat dan sesuai waktu

   
ditampilkan pada Situs/mobile 
app merupakan informasi yang 
ter up date  secara teratur ?

I4 Menyediakan informasi 
relevan

Apakah informasi yang 
disampaikan mempunyai 
penjelasan dengan integrasi 
informasi dari link lainnya ?

I6
Menyediakan informasi 
dengan tingkat kerincian 
yang tepat

Apakah informasi yang 
ditampilkan dalam situs/mobile 
app memiliki keterangan yang 
lengkap mengenai: 
Author/Penulis, Tanggal 
Publikasi, Link sumber 
referensi , disertai dengan 
gambar/video/dokumen 
relevan, memiliki kategorisai & 
kata kunci yang sesuai dan 
memliki link/tautan dengan 
informasi lain yang sejenis 
dalam situs?

I5 Menyediakan informasi 
yang mudah dimengerti

Apakah informasi yang 
ditampilkan dilengkapi dengan 
tutorial penggunaan layanan ?

Information

Page 57



INDIKATOR eService_Jenis WORKFL

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

 

SI1 Memiliki reputasi yang baik Apakah situs memiliki reputasi 
yang baik?

I7 Menyediakan informasi  
dalam format yang layak

Apakah informasi disajikan 
dengan format yang sesuai, 
tepat dan cocok?

SI2
Pengguna merasa aman 
dalam  menyelesaikan 
transaksi

Apakah situs memiliki  
keamanan untuk melakukan 
transaksi secara penuh?
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4

Service Interaction SI4 Menciptakan rasa 
personalisasi

Apakah Situs menyediakan 
kemudahan untuk mempunyai 
halaman pribadi dan 
kemudahan untuk mengubah 
atau meng-update-nya ?

  
 

Apakah Situs memiliki fitur 
diskusi langsung (live) dan 

    
    

    
   

  

SI3
Pengguna merasa aman 
terhadap informasi 
pribadinya

Apakah informasi pribadi 
pengguna terlindungi dengan 
baik ?

SI5 Menimbulkan rasa 
kebersamaan

Apakah pengguna merasakan 
komunitas yang menghargai 
keberadaannya dan 
kebersamaan sesama 
pengguna?
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SI6 Memudahkan komunikasi 
dengan institusi

    
diskusi langsung (live) dan 
informasi kontak yang lengkap 
dan berfungsi baik? (Berfokus 
pada interaksi dari pengguna 
terhadap penyedia layanan 
bukan live chat)

SI7

Memberi keyakinan bahwa 
jasa akan tersampaikan 
dengan baik sesuai 
janji/aturan

Apakah Situs memberi 
keyakinan bahwa jasa akan 
tersampaikan dengan baik 
sesuai janji/aturan? 
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Breakdown Bobot Evidence
Menggunakan (1) nama/alamat mudah 
diingat dan ditelusuri, (2) berakhiran 
ekstensi go.id (untuk situs)/nama formal 
yang menunjukan nama daerah atau 
layanan spesifik (untuk mobile app), (3) 
tampilan antar muka nya menarik 
(komposisi Menu, Logo Lembaga, dan 
font (jenis dan ukuran) yang konsisten, 
(4) struktur  situs/mobile apps  berbentuk 
piramida i. Beranda; ii. Kategori; iv. 
Subkategori
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app, mudah digunakan dan memberikan 
tampilan hasil yang mudah 
dibaca/pahami
Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app dan mudah digunakan
Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app

Tidak ditemukan mesin pencari dalam 
situs/mobile app

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur, tidak memiliki halaman 
kosong dan tata letak (layout) konsisten, 
transisi/perpindahan antar 
halaman/windows situs/mobile app terasa 
halus dan lancar tanpa jeda/lag.
Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur, tidak memiliki halaman 
kosong dan tata letak (layout) konsisten

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur dan tidak memiliki halaman 
kosong

URL link dan screenshoot 
mengenai: nama 
situs/aplikasi, hasil 
pencarian situs pada 
browser, layout situs untuk 
menunjukkan struktur

URL link dan screenshoot 
mengenai: mesin pencari, 
fungsi dan tata letak

URL link dan screenshoot 
mengenai: Site Map
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Tidak memiliki atau hanya memiliki peta 
navigasi saja 

Memiliki  fitur  pilihan (1) multi bahasa, (2) 
fitur sumarisasi (frequently acces, top 
search, top question, FAQ) dan (3) fitur 
pengingat & pemberi saran serta (4) fitur 
ramah pengguna disabilitas (text to 
speech, speech to text, dlsb)
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas

Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam satu halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam dua halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam tiga halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam lebihh dari tiga halaman 
situs/mobile app

Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 1-4 hari setelah kejadian 
berlangsung
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 5-7 hari setelah kejadian 
berlangsung
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 8-14 hari setelah kejadian 
berlangsung
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang lebih dari 14 hari setelah 
kejadian berlangsung

    
  

URL link dan screenshoot 
mengenai: fitur  pilihan multi 
bahasa, fitur sumarisasi 
(frequently acces, top 
search, top question, FAQ) 
dan fitur pengingat & 
pemberi saran serta fitur 
ramah pengguna disabilitas 
(text to speech, speech to 
text, dlsb)

Screen shoot  halaman 
(halaman) situs/mobile app

Jadwal update tersedia dan 
dilakukan dengan baik, 
dibuktikan dengan fisik situs 
terbarukan dapat berupa 
link url dan atau 
screenshoot
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Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field mudah dimengerti dan 
informatif disertai diagram dan contoh. 
Proses pengisian data hanya 
membutuhkan 1 halaman
Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field mudah dimengerti dan 
informatif disertai diagram dan contoh. 
Proses pengisian data hanya 
membutuhkan 2-3 halaman

Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field tidak mudah dimengerti dan 
kurang  informatif tanpa disertai diagram 
dan contoh. Proses pengisian data hanya 
membutuhkan lebih dari 3 halaman

Tidak ada petunjuk dan/atau informasi 
pengisian data pada masing-masing field

Terdapat fitur proteksi password: (1) 
autentifikasi, (2) enkripsi menggunakan 
basis/standar enkripsi tertentu 
(ditampilkan metode/merk nya), (3) 
notifikasi penggunaan password, (4) 
notifikasi penggantian password
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas  
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas  
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas  

1 -  3 item data pribadi pengguna untuk 
autentifikasi
4 - 5 item data pribadi pengguna untuk 
autentifikasi
6 sampai 7 item data pribadi pengguna 
untuk autentifikasi

Lebih dari 7 data item data pribadi 
pengguna untuk autentifikasi

URLdan screenshoot kolom 
isian pada situs

URL dan screen shoot 
halaman login, hasil 
percobaan register, create 
username dan password, 
ganti username dan 
password

URL dan screen shoot 
Kolom isian permintaan 
data saat register dan login 
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Keamanan data terjamin karena adanya: 
(1) komitmen/pernyataan tertulis dari 
organisasi pengelola/penanggung jawab 
situs/mobile app yang dapat 
dibaca/diketahui oleh pengguna dengan 
jelas (2) Terdapat jaminan sistem 
enkripsi, (3) autentifikasi menggunakan 
digital signature atau biometrik  (4) fitur 
notifikasi/restorasi user name & password  
dan (5) memiliki sistem pemblokiran

Situs/mobile app memiliki 4-5 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas

Kriteria: (1) Terdapat pernyataan resmi 
dalam situs bahwa data tidak akan 
digunakan untuk keperluan lain. (2) 
Memiliki fitur menu privacy policy untuk 
data pribadi pengguna (3) Data dapat 
dikendalikan oleh pengguna (ubah, 
tampilkan, ditutup, dan fitur lainnya)

Situs/mobile app memiliki 2 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 
kurang dari 1 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 1 
sampai 5 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 5 
sampai 10 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 
lebih dari 10 menit

(1). Screen shoot 
Pernyataan tentang 
kemanan data pengguna 
dalam situs dan bukti 
fiturlain, (2).  berita acara 
percobaan 

(1) Pernyataan resmi 
penggunaan data dalam 
situs (2) menu privacy 
policy

Berita acara pengunduhan 
form atau file dengan bukti 
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Situs/mobile app selalu aktif dan dapat 
digunakan 24 jam sehari

Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1- 3 bulan sekali
Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1 minggu – 1 bulan 
sekali
Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1-6 hari sekali

Situs/mobile app ketika dievaluasi 
memiliki kriteria sebagai berikut: (1)  
waktu loading dan unduh cepat ke menu 
utama  (2) Situs/mobile app berjalan 
dengan baik di semua perangkat,(3) text 
mudah dibaca, (4) responsif

Situs/mobile app memilki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memilki 1 kriteria di atas

Situs/mobile app tidak memilki kriteria di 
atas

Kriteria evaluasi: (1) chat dan mail respon 
tidak lebih dari 24 jam (2) ada 
penyelesaian masalah/pertanyaan user 
(3) pengumuman yang masih dalam 
rentang waktunya (4) kerterbaruan 
berita/artikel
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat   5-10 detik

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat  11 sampai 30 detik

Jadwal dan sop 
maintenance, lampiran up 
dan down sistem, screeshot 
akses/evaluasi situs pada 
waktu yang berbeda

Berita acara percobaan 
menjalankan situs

(1) chat dan mail respon 
tidak lebih dari 24 jam (2) 
bukti penyelesaian 
masalah/pertanyaan user 
(3) bukti pengunggahan 
pengumuman (4) 
kerterbaruan berita

Berita acara percobaan 
membuka halaman situs  
(halaman situs yang baik 
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Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat  31 sampai 60 detik

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat lebih dari 60 detik

Semua browser dapat digunakan 
(minimal 4 jenis browser)

Hanya 3 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Hanya 2 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Hanya 1 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Kriteria kesan tulus staf sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, (1) 
kecepatan respon (2) isi respon (3) 
penyelesaian masalah (4) bahasa yang 
baik

Situs/mobile app memilki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memilki 1 kriteria di atas

Situs/mobile app tidak memilki kriteria di 
atas

Respon terhadap pertanyaan pengguna 
dilakukan kurang dari 60 menit

Respon terhadap pertanyaan dilakukan 
dalam waktu 61 menit  sampai 5 jam

Respon terhadap pertanyaan dilakukan 
dalam 5 jam 1 menit sampai 24 jam

Respon terhadap pertanyaan pengguna 
dilakukan lebh dari 24 jam

   
    

(halaman situs yang baik 
adalah situs yang tidak 
berat dan cepat dibuka)

Berita acara percobaan  
dan screenshoot membuka 
situs dengan berbagai 
browser

Bukti tentang (1) kecepatan 
respon (2) isi respon (3) 
penyelesaian masalah (4) 
standar bahasa yang baik

Bukti sampel respon pada  
pertanyaan user

Page 66



INDIKATOR eService_Jenis WORKFL

Kriteria pengetahuan dan respon dari 
staff e-service terkait pertanyaan 
pengguna atas layanan: (1)  menjawab 
setiap pertanyaan pengguna sesuai 
konteksnya, (2) menjawab dengan cepat 
kurang dari 24 jam (3) menyelesaikan 
masalah/pertanyaan pengguna atau 
menjawab secara tepat (4) 
berkomunikasi dengan bahasa yang baik

Staff e-service memiliki 2-3 kriteria di atas

Staff e-service memiliki 1 kriteria di atas

Staff e-service tidak memiliki kriteria di 
atas

Kriteria penyampaian layanan dari staf e-
service: (1) dapat dipercaya dengan baik 
dan menjalankan tugasnya dengan (2) 
tanggung jawab,  (3) profesional dan (4) 
percaya diri

Staff e-service memiliki 2-3 kriteria di atas

Staff e-service memiliki 1 kriteria di atas

Staff e-service tidak memiliki kriteria di 
atas

Situs/mobile app menyediakan: (1) 
manual penggunaan; (2) fitur Help, (3) 
Video tutorial, dan (4)  Fitur Customer 
Service online (live chat)
Tersedia manual penggunaan, fitur Help 
dan video tutorial

Tersedia manual penggunaan dan fitur 
Help

(1) Bukti berita acara 
penilaian staf e-service (2) 
persepsi penilai terhadap 
jawaban atas pertanyaan 
user (disertai bukti)

(1) Bukti berita acara 
penilaian staf e-service (2) 
persepsi penilai terhadap 
jawaban atas pertanyaan 
user (disertasi bukti)

URL
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Tersedia manual penggunaan (pdf, 
diagram, dokumen lainnya)

Kriteria interaksi pengguna dengan e-
services: (1) Memiliki form interaksi; (2) 
Memiliki fitur Helpdesk/instant messaging 
dengan admin; (3) Informasi yang 
ditampilkan dalam situs dapat diakses 
per halaman per informasi; (4) memiliki 
fitur multibahasa

Interaksi hanya memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Interaksi hanya memiliki 1 kriteria di atas

Interaksi hanya tidak memiliki kriteria di 
atas

Kriteria navigasi situs/mobile app: (1) 
Tersedia peta situs navigasi; (2) Jumlah 
link navigasi yang minimal (maksimal 7 
menu item); (3) Konsisten (posisi 
navigasi situs selalu sama di tiap 
halaman); (4) Logo me-Link ke halaman 
utama

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas

URL

Berita acara percobaan dan 
URL
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Kriteria kemudahan penggunaan 
situs/mobile app: (1) Dapat diakses oleh 
siapapun termasuk (2)disabilitas (tuna 
netra) atau (3) manula; (4) Kompatibel 
dengan perangkat mobile (smartphone, 
tablet, dll); (5) Memungkinkan membaca 
konten secara cepat (skims); (6) Memiliki 
fitur multibahasa; dan (7) perubahan 
layout (misal perubahan ukuran font)

Memiliki 4-6 kriteria diatas

Memiliki 1-3 kriteria diatas

Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria tampilan situs/mobile app yang 
menarik: (1) Desain dengan komposisi 
padanan warna yang baik dan tidak 
berlebihan:  setidaknya memiliki 2 atau 3 
warna utama yang berpadu (maksimal 5 
warna); (2) teks mudah dibaca, biasanya 
teks warna hitam dengan latar warna 
puith/cerah & ukuran font 10-12 di tiap 
paragraf; (3) memiliki gambar yang 
relevan dengan konteks/konten dengan 
kualitas/resolusi yang baik dan jumlah 3-
4 gambar setiap halamannya (tidak 
lebih); (4) layout yang sederhan & 
ringkas (simple)  tidak banyak 
mengandung elemen pengalih fokus 
(misal animasi, gambar berkedip-
kedip/blink  dll)
Memiliki 2-3 kriteria di atas

Memiliki 1 kriteria di atas

Tidak memiliki  kriteria di atas

Berita acara percobaan dan 
URL
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(1) Layout situs sederhana tidak 
berlebihan hanya menyampaikan konten 
yang relevan dengan informasi 
pemerintahan; (2) judul konten memiliki 
tema/label yang jelas dan isi dibagi 
menjadi paragraf kecil; (3) desain layout 
dan konten jelas, ringkas dan menarik; 
(4) kurang dari 10 detik pengunjung 
dapat mengetahui jenis situs dan isi 
konten yang disampaikan

Memiliki 2-3 kriteria di atas
Memiliki 1 kriteria di atas
Tidak memiliki  kriteria di atas

Kriteria kesan kompeten/profesional dari 
situs/mobile app: (1) Tata letak/layout 
sederhana, ringkas, minim fitur pengalih 
topik ; (2) Minimal link navigasi dan scroll 
(menggulung layar) untuk setiap halaman 
dan informasi/konten ; (3) Konten 
diperbarui secara reguler/berkala; (4) 
Konten yang deskriptif, dan penggunaan 
bahasa sederhana dan standar atas 
konten situs/mobile app (yang ada 
seakan ditulis yang profesional, misal: 
editor/wartawan)
Memiliki 2-3 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Tidak memiliki  kriteria diatas

 Kriteria standar pengalaman positif: (1) 
Layout situs sederhana & ringkas 
(simple), tampilan menarik dan 
pengelolaan yang baik; (2) Loading 
halaman cepat, situs memuat (loading) 
halaman 1- 20 detik; (3) Minimal link & 
scroll & layout, serta konsiten tiap 
halamannya; (4) Fokus pada hal yang 
penting/utama, (5) Menu selalu berada di 
bagian atas disetiap halaman (6) item 
menu dibatasi kurang dari 7 item (untuk 
tidak membuat orang berlama-lama 
dalam mencari satu informasi yang 
diinginkan), (6) Memiliki fitur/tombol 
Memiliki 4-5 kriteria diatas
Memiliki 1-3 kriteria diatas
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Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria umum informasi akurat: (1) 
didukung oleh referensi atau dokumen 
fakta yang jelas serta sesuai dengan 
kebutuhan  pengguna. (2) informasi yang 
disampaikan dengan bahasa Indonesia 
yang jelas (tata bahasa, pengejaan, dan 
komposisi) (3)  menampilkan 
keterangan/info tentang penulis (4) 
Informasi dapat dibandingkan dengan 
situs lainnya dengan topik yang sama

Screen shoot : (1) informasi 
yang ditampilkan di Web, 
(2) bagan , (3) dokumen 
pendukung

Memiliki 2-3 kriteria diatas

Memiliki 1 kriteria diatas

Tidak memiliki kriteria diatas

Tersedia daftar dan deskripsi informasi 
yang dilengkapi dengan  peraturan 
perundang-undangan/dasar hukum 
terkait pelayanan yang diberikan
Tersedia deskripsi informasi yang 
dilengkapi dengan peraturan perundang-
undangan/dasar hukum terkait pelayanan 
yang diberikan

Tersedia daftar informasi yang dilengkapi 
peraturan perundang-undangan/dasar 
hukum terkait pelayanan yang diberikan

Tidak tersedia daftar dan deskripsi 
informasi yang dilengkapi dengan 
peraturan perundang-undangan/dasar 
hukum terkait pelayanan yang diberikan 

Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 7 hari kerja dari berita 
/informasi terakhir
Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 8 hari kerja – 30 hari kerja 
dari berita /informasi terakhir

Screen shoot :  (1) Daftar 
informasi ; (2) Deskripsi 
informasi ; (3) Peraturan 
hukum/dasar hukum 

Screen shoot : (1) Berita 
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Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 31 hari kerja – 90 hari kerja 
dari berita /informasi terakhir
Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala lebih dari  90 hari kerja dari berita 
/informasi terakhir

Terdapat integrasi informasi antara 
informasi pelayanan dengan link  
informasi lainnya yang saling terkait
Terdapat integrasi informasi, yang 
membutuhkan pencarian dari link yang 
lain
Terdapat integrasi informasi tanpa 
panduan link lainnya.
Tidak terdapat integrasi informasi

Kriteria informasi yang mudah dimengerti, 
memiliki: (1) penggunaan bahasa yang 
baik dan benar, langsung/tidak bertele-
tele, tidak banyak terminologi tidak 
awam/asing; (2) audio visual, (3) tabel 
dan/atau grafik, (4) link atau dokumen 
Memiliki 2-3 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria tingkat kerincian informasi: (1) 
Author/Penulis; (2) Tanggal Publikasi, (3) 
Memiliki Gambar/Video/Dokumen dan 
tautan dengan informasi lain yang 
sejenis/relevan dalam situs/mobile app 
dan  yang relevan dan (4) Memiliki 
kategorisasi dan kata kunci yang sesuai
Situs/mobile app memiliki  2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki  1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Screen shoot : (1) Berita 
yang terbaru 

Screen shoot : (1) 
penjelasan integrasi 
informasi (2) alamat link 
yang terkait

URL link dan screenshoot 
mengenai: Author; 
DD/MM/YYYY, Link Tautan 
dan 
Gambar/Video/Dokumen 
yang relevan dan Memiliki 
kategorisasi dan kata kunci 
yang sesuai serta Memiliki 
tautan dengan informasi 
lain yang sejenis/relevan 
dalam situs

Screen shoot  dan file 
penggunaan layanan dalam 
bentuk : (1) audiovisiual, (2) 
gambar ; (3) narasi 
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Kriteria format penyajian informasi yang 
layak/pas: (1) Menggunakan bahasa 
yang umum, (2) mengandung penekanan 
(cetak tebal (bold), atau cetak miring 
(italic), pointer, tabel dan atau  yang 
sesungguhnya atau kontekstual (3) 
Mengandung  keyword (4) Menggunakan 
hyperlink yang aktif (dapat diklik 
langsung) (5) jumlah paragraf yang tidak 
banyak (maksimum tiga paragraf) dalam 
satu informasi
Situs/mobile app memiliki  3-4 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki  1-2 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki (1) privacy 
policy, (2) contact information, (3) 
terdapat testimoni positif dari pengguna, 
(4) memiliki statistik jumlah pengunjung 
dan pengguna situs/mobile app yang 
meningkat

Situs/mobile app memiliki 2-3 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki 1 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app tidak memiliki  macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki mekanisme 
transaksi yang jelas dengan ditandai (1) 
tersedia petunjuk yang user friendly (2) 
fitur pengamanan transaksi (3) fasilitas 
pelacakan transaksi (4) riwayat transaksi

Situs/mobile app memiliki 2-3 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki 1 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app tidak memiliki  macam 
kriteria tersebut

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria

Screen shoot  skema yang 
menampilkan informasi 
kebutuhan pengguna pada 
satu skema (informasi 
dengan kategorisasi yang 
jelas sesuai fungsi dan 
organisasi)

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria
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Kriteria keamanan bagi pengguna: (1) 
Untuk akses ke akun pengguna 
dibutuhkan user id, Passwords, (2) kode 
autentifikasi  (3) pengguna memberikan 
hanya data yang dibutuhkan (4) Terdapat 
pernyataan resmi perlindungan data

Situs/app memiliki 2-3 macam 
perlindungan data pengguna diatas
Situs/app  memiliki 1 macam 
perlindungan data pengguna diatas
Situs/app tidak/ memiliki  macam 
perlindungan data pengguna diatas

Situs/app memiliki (1) halaman personal 
yang sesuai dengan karakteristik atau 
preferensi pengguna, (2) memiliki 
pengaman/passwords untuk masuk dan 
(3) memiliki kemudahan untuk mengubah 
atau mengupdate data personal.

Situs/app  memiliki 2 kriteria personalisasi 
pengguna diatas
Situs/app memiliki 1 kriteria personalisasi 
pengguna diatas

Situs/app  tidak memiliki  kriteria 
personalisasi pengguna diatas

Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang berfungsi optimal 
sebagai tempat berdiskusi dan 
memberikan solusi yang dipertimbangkan 
oleh organisasi
Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang berfungsi dengan baik
Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang kadang-kadang 
digunakan
Situs/mobile app tidak memiliki 
forum/kanal pengguna atau memiliki tapi 
tidak digunakan

Situs memiliki fitur diskusi langsung (live) 
dan informasi kontak yang lengkap 
(alamat email, alamat fisik, nomor 
telepon) yang berfungsi dengan baik.

URL dan Screenshoot 
ketiga kriteria

    
  

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria

URL dan Screenshoot 
forum pengguna
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Situs memiliki informasi kontak yang 
lengkap (alamat email, alamat fisik, 
nomor telepon) yang berfungsi dengan 
baik.
Situs memiliki informasi kontak yang 
kurang lengkap yang kurang berfungsi 
dengan baik.
Situs tidak memiliki informasi kontak

Kriteria yang dimaksud, situs/mobile app 
memiliki:  (1) FAQ dan atau petunjuk 
yang lengkap, (2) kontak/fasilitas 
diskusi/chat yang berfungsi untuk 
bertanya (3) terdapat testimoni pengguna  
yang baik, (4) memiliki alur 
kerja/transaksi transparan yang dapat 
dipantau pengguna.

Situs/app  memiliki 2-3 kriteria diatas
Situs/app  memiliki 1 kriteria diatas

Situs/app  tidak memiliki kriteria diatas

URL dan Screenshoot live 
chat dan contact

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria

Page 75



INDIKATOR eService_Jenis WORKFL

Pernyataan untuk end user

Situs mudah diingat, memiliki 
struktur yang jelas dan mudah 
diikuti, untuk model layanan 
berjenis INFORMASI piramida 
SESUAI struktur organisasi, dan 
untuk model layanan berjenis 
WORKFLOW piramida SESUAI 
layanan yang diberikan

Situs memiliki mesin pencari yang 
mudah ditemukan dalam situs, mudah 
digunakan dan memberikan hasil yang 
baik dan sesuai

Situs terorganisasi dengan baik, 
memiliki peta navigasi, tidak 
memiliki halaman kosong, tata 
letak (layout ) konsisten, 
transisi/perpindahan antar 
halaman situs terasa halus dan 
lancar.
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Situs memiliki fitur penyesuaian 
pengguna seperti multi bahasa, 
frequently acces, top search, FAQ, 
fitur pengingat & saran, dan fitur yang 
ramah pengguna disabilitas?

Jumlah halaman yang diperlukan 
untuk menampilkan Informasi pada 
situs/mobile app e-gov 

Selang waktu kejadian sesungguhnya 
dengan publikasi berita/informasi di 
situs/mobile apps
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Informasi atau petunjuk pengisian data 
pada masing-masing field mudah 
dimengerti dan informatif, disertai 
diagram dan contoh. Proses pengisian 
data hanya membutuhkan sedikit 
halaman petunjuk

Terdapat proteksi password: 
autentifikasi, enkripsi, notifikasi 
penggunaan password, notifikasi 
penggantian password

Autentifikasi hanya menggunakan 
data yang diperlukan (data sesedikit 
mungkin)
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Keamanan data terjamin baik dari 
keamanan sistem maupun komitmen 
tertulis dari organisasi yang dapat 
dibaca oleh pengguna dengan jelas. 
Terdapat enkripsi dan autentifikasi 
menggunakan digital signature, 
biometrik, notifikasi dan password.

Situs menampilkan pernyataan resmi 
bahwa data tidak akan digunakan 
untuk keperluan lain dan memiliki fitur 
menu privacy policy untuk data pribadi 
pengguna yang dapat dikendalikan 
oleh pengguna (ubah, tampilkan, 
ditutup, dll)

Form atau file dokumen yang tersedia 
dalam situs dapat diunduh dengan 
cepat, kurang dari 1 menit
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Situs dapat digunakan dalam 24 jam 
sehari

Situs berjalan dengan baik di 
semua perangkat atau semua 
operating system , waktu loading 
cepat, text mudah dibaca, 
responsif

Informasi dan pelayanan disediakan 
tepat waktu dan up to date sesuai 
dengan kebutuhan pengguna

Halaman situs terunduh/terbuka 
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dengan cepat, kurang dari 2 detik

Situs dapat beroperasi pada semua 
browser yang umum digunakan 
masyarakat (MicIE, Mozilla, Google 
Chrome, Safari, Opera dll)

Kesan tulus staf/admin sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, 
cepat  merespon, isi respon yang baik, 
dapat menyelesaikan masalah dan 
menggunakan bahasa yang baik

Respon terhadap pertanyaan 
pengguna dilakukan kurang dari 1 jam
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Pengetahuan staff e-service sangat 
baik, mengetahui dan memahami 
organisasi, seluruh proses bisnis 
terkait pelayanan dari awal sampai 
akhir yang sehingga dapat menjawab 
pertanyaan pengguna secara 
memuaskan

Staf/admin e-service terkesan baik, 
bertanggungjawab merespon dengan 
cepat, memiliki kemampuan yang 
mencukupi dan profesional

Situs memiliki petunjuk penggunaan, 
fitur Help, Video tutorial dan Fitur 
Customer Service online sehingga 
memudahkan pengguna untuk 
menggunakan situs
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Situs memiliki format interaksi 
dengan admin (messaging ), 
menyediakan informasi dalam satu 
halaman dan  fitur multibahasa 
sehingga pengguna dapat 
berinteraksi dengan situs e-service 
secara jelas dan mudah dimengerti

Tersedia peta navigasi situs dengan 
tahapan yang tidak panjang serta 
kompatibel dengan berbagai browser 
sehingga pengguna mudah untuk 
menggunakan situs.
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Situs mudah digunakan karena dapat 
diakses oleh disabilitas, manula, dari 
smartphone, dan memiliki fitur 
multibahasa serta fitur perubahan 
layout/ukuran font

Situs terlihat menarik dengan 
penggunaan warna yang tidak 
berlebihan, teks berwarna hitam 
dengan warna latar putih, warna dan 
resolusi gambar yang baik, ukuran 
font dan jumlah baris kalimat yang 
ringkas sehingga mudah dibaca.
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Situs memiliki desain yang sesuai 
dengan jenis layanannya mempunyai 
layout yang simpel, dan berisi 
informasi yang ringkas dan menarik 
serta mudah dipahami oleh pengguna

Situs terlihat kompeten untuk 
penyampaian informasi dengan layout 
yang baik, mempunyai fasilitas scroll 
layar, pemilihan bahasa yang baku 
serta konten diperbaharui secara 
berkala

Situs memberikan kesan yang positif 
dengan adanya layout yang ringkas 
namun informatif, waktu loading yang 
cepat, pemberian penekanan pada hal 
penting, tersedia menu yang berisi 
item yang ringkas dan tepat.
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Informasi yang ditampilkan oleh situs 
menggunakan bahasa Indonesia yang 
benar, dengan mekanisme yang 
runtut, tanpa menggunakan banyak 
istilah serta didukung oleh dokumen 
yang tepat sesuai dengan kebutuhan 
pengguna

Informasi yang ditampilkan pada situs 
dilengkapi dengan penjelasan meliputi 
dasar hukum, pelaksanaan kegiatan 
dan gambar yang mendukung

Situs menyediakan informasi yang 
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diperbaharui secara berkala dan up 
to date

Situs menyediakan integrasi informasi 
dengan penyediaan sumber atau link 
yang terkait untuk memperjelas 
informasi relevan yang dibutuhkan 
pengguna

Situs memberikan informasi yang jelas 
sesuai dengan kebutuhan pengguna 
dalam bentuk audiovisual, gambar 
dan narasi.

Situs menyediakan informasi yang 
detail, lengkap dan relevan
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Keamanan dalam bertransaksi 
dirasakan pengguna dengan adanya 
mekanisme transaksi yang jelas, 
tersedia fitur pengamanan transaksi, 
fasilitas pelacakan transaksi dan 
riwayat transaksi

Situs menyediakan informasi yang 
sesuai dengan kebutuhan pengguna 
pada satu skema secara rinci dalam 
format yang baik

Situs memiliki reputasi yang baik 
karena memiliki privacy policy, contact 
informatian, testimoni dan informasi 
jumlah pengunjung.
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Sistem menyediakan halaman pribadi 
untuk pengguna dengan pengaman 
dan memiliki kemudahan untuk 
melakukan pembaharuan data pribadi 
dan memiliki kesan personalisasi 
pengguna

Situs menyediakan media komunikasi 
     
     
     

   

Sistem menyediakan perlindingan 
terhadap informasi pribadi dengan  
penggunaan user id, passwords, kode 
autentifikasi, pernyataan resmi 
perlindungan data sehingga pengguna 
merasa aman.

Situs memiliki forum pengguna 
dengan fasilitas interaksi antara 
anggotanya sehingga menimbulkan 
rasa kebersamaan
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seperti fasilitas live chat, informasi 
kontak, alamat emai dan nomer 
telepon yang dapat dihubungi yang 
memudahkan komunikasi dengan 
institusi

Sistem menyediakan fasilitas informasi 
untuk mengetahui alur atau tahapan 
kerja dan transaksi yang dilakukan 
oleh pengguna sehingga memberi 
keyakinan bahwa jasa akan 
tersampaikan dengan baik sesuai janji
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Dimensi Code Indikator Penilaian Pertanyaan N

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

E3 Peta situs/mobile app e-gov 
ini terorganisir dengan baik

Apakah situs/mobile app 
memiliki peta navigasi, tidak 
mengandung halaman kosong, 
tata letak (layout) halaman 
yang konsisten dan transisi 
antar halaman terasa halus 
(smooth) dan lancar? 

E1
Struktur situs/mobile app e-
gov ini jelas dan mudah 
diikuti

Apakah situs/mobile app 
menggunakan alamat/nama 
mobile apps yang mudah 
diingat, berekstensi go.id 
(untuk situs)/nama formil (untuk 
mobile app), tampilan antar 
muka (interface ) menarik  dan 
mudah untuk diikuti /ditelusuri?

E2
Mesin pencari (fitur search) 
dalam situs/mobile app e-
gov ini efektif

Apakah situs/mobile app 
menyediakan fitur mesin 
pencari (search) yang mudah 
ditemukan posisinya, 
digunakan dan memberikan 
tampilan hasil yang mudah 
dibaca/dipahami?
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

E6

Lama Informasi yang 
ditampilkan di situs e-gov 
setelah kejadian/peristiwa 
berlangsung

Seberapa lama informasi 
ditampilkan dari waktu kejadian  
berlangsung?

   
   

   
   

   
   

     
  

 

E4

Situs/mobile app e-gov ini 
disesuaikan dengan 
kebutuhan khusus masing-
masing pengguna

Apakah situs/mobile app 
memiliki fitur penyesuaian 
terkait karakteristik dan pola 
kebutuhan khusus pengguna 
seperti multi bahasa, 
Sumarisasi (frequently acces, 
top search, FAQ, dlsb), fitur 
pengingat & saran, dan fitur 
yang ramah pengguna 
disabilitas?

E5
Informasi yang ditampilkan 
pada situs/mobile app e-gov 
ini rinci dan sesuai 

Apakah informasi yang 
ditampilkan dalam situs/mobile 
app memiliki keterangan yang 
rinci dan sesuai dengan 
efisiensi? 

Efficiency
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

T2
Autentifikasi hanya 
menggunakan data yang 
diperlukan

Berapa jumlah item data 
pribadi pengguna yang harus 
dimasukkan untuk autentifikasi 
akses dalam situs/mobile app 
ini ? (Contoh data pribadi yang 
tidak perlu: Nomor Kartu 
Keluarga, NIK, nomor Kartu 
kredit, dlsb yang tidak 
diperlukan dalam akses situs )

T1 Penggunaan pasword dan 
username aman

Apakah keamanan 
penggunaan username dan 
password pada situs/mobile 
app ini terjamin? 

E7

Petunjuk dan/atau  
Informasi pengisian data 
dalam situs/mobile app e-
govt ini sudah memadai

Apakah petunjuk dan/atau 
informasi mengenai pengisian 
data dalam situs/mobile app ini 
sudah cukup 
memadai/informatif? 
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

R1

Form dalam situs/mobile 
app e-service dapat 
diunduh/di-submit dengan 
cepat

Apakah form atau file dalam 
situs/mobile app ini dapat 
diunduh atau disubmit dengan 
cepat ?

T4

Data yang disediakan untuk 
e-service digunakan hanya 
untuk alasan yang 
dimaksudkan 

Apakah data pengguna yang 
disimpan dalam e-service ini 
hanya digunakan untuk alasan 
yg dimaksudkan oleh 
pengguna?

Trust

T3

Data yang diberikan oleh 
pengguna tersimpan dalam 
situs/mobile app dengan 
aman

Apakah data yang diberikankan 
pengguna dan tersimpan 
dalam sistem e-service ini 
aman?
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3
R5

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat dengan 

Apakah halaman situs/mobile 
app terunduh/termuat  dengan 

R4
Situs/mobile app 
menyediakan layanan tepat 
waktu

Apakah layanan disediakan 
tepat waktu sesuai dengan 
kebutuhan?

R3
Situs/mobile app dapat 
beroperasi dengan baik 
sejak dibuka

Apakah situs/mobile app dapat 
beroperasi dengan baik dan 
responsif sejak dibuka?

Reliability

R2
Situs/mobile app e-service 
dapat diakses dan tersedia 
kapan pun diperlukan

Apakah situs/mobile app ini 
dapat diakses kapan saja 
diperlukan?

Page 5



INDIKATOR eService_Jenis INFORM

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

 

CS1

Staf e-service menunjukkan 
minat yang tulus dalam 
memecahkan masalah 
pengguna, staf yang 
dimasukan adalah adanya 
HELP DESK utk eService.

Apakah staf e-service 
memberikan layanan yang 
tulus dalam menjawab 
pertanyaan dan penyelesaiaan 
masalah?

CS2
Staff e-service memberikan 
balasan secepatnya ke 
pertanyaan pengguna.

Apakah respon admin cepat 
dalam menjawab pertanyaan 
pengguna?

R5
   

terunduh/termuat dengan 
cepat

   
app terunduh/termuat  dengan 
cepat?

R6
Situs e-service berjalan 
dengan baik menggunakan 
browser yang tersedia

Apakah semua browser  
umum/populer yang tersedia 
dapat digunakan untuk 
membuka situs ini?
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

CS4

Staf e-service memiliki 
kemampuan untuk 
menyampaikan 
kepercayaan dan keyakinan

Apakah kesan terpercaya 
terlihat pada staf e-service 
sehingga dapat meyakinkan 
pengguna?

U1 Mudah dipelajari untuk 
mengoperasikan

Apakah situs/mobile app dapat 
dengan mudah dipelajari dan 
dioperasikan saat 1 s/d 3 kali 
mengakses dengan dukungan 
fitur-fitur berikut?

CS3

Staf e-service memiliki 
pengetahuan untuk 
menjawab pertanyaan 
pengguna.

Apakah staf memiliki 
pengetahuan untuk menjawab 
pertanyaan pengguna secara 
memuaskan?

Citizen Support
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1

4

3

2

1

4

3

2

1

U3 Navigasi situs/mobile app 
cukup jelas dan mudah

Apakah situs/mobile app 
mudah dinavigasikan dari 
menu ke menu, dari halaman 
ke halaman, dan dari konten ke 
konten nya?

U2
Interaksi dengan 
situs/mobile app eservice 
jelas dan mudah dimengerti

Apakah interaksi anda sebagai 
pengguna situs/mobile app 
jelas dan mudah untuk 
memahami/mengerti dengan 
tersedianya form interaksi 
dengan fitur-fitur berikut?

   

    
    

      
   

 

Page 8



INDIKATOR eService_Jenis INFORM

4

3

2

1

4

3

2

1

U5 Tampilan situs/mobile app 
eservice menarik

Apakah tampilan situs/mobile 
app menarik sehingga anda 
nyaman, senang dan tidak 
bosan melihat situs lebih lama 
atau sering?

U4 Situs/mobile app mudah 
digunakan

Apakah mudah dalam 
penggunaan situs/mobile app 
baik konten, menu, dan fitur 
lainnya ?

Usability
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4

3
2
1

4

3
2
1

4

3
2

U7
Situs/mobile app Eservice 
menimbulkan kesan 
kompeten/profesional

Apakah situs/mobile app 
nampak kompeten/profesional 
dalam penyampaian kontennya 
dan pengelolaannya?

U8

Situs/mobile app Eservice 
memberikan 
pengalaman/kesan positif 
bagi pengguna

Apakah Anda mendapatkan 
pengalaman/kesan positif saat 
mengakses dan menggunakan 
situs/mobile app ini?

U6
Desain situs/mobile app 
eService layak dan sesuai 
dengan tipe situs

Apakah desain situs sesuai 
/relevan dengan 
jenis/kategori/konten yang 
dikandung/fungsi layanan nya?
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1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

Menyediakan informasi 
   

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs/mobile 

    
     

I1 Menyediakan informasi 
akurat

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs dengan 
bahasa Indonesia yang jelas, 
sistematis dan bermanfaat bagi 
pengguna?

I2 Menyediakan informasi yang 
terpercaya

Apakah Informasi yang 
ditampilkan dalam situs//mobile 
app disertai dengan daftar, 
deskripsi informasi serta dasar 
hukum dari pelayanan yang 
diberikan ?
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2

1

4

3

2

1

4

3
2
1

4

3

2

1

I5 Menyediakan informasi yang 
mudah dimengerti

Apakah informasi yang 
ditampilkan dilengkapi dengan 
tutorial penggunaan layanan ?

Information

I6
Menyediakan informasi 
dengan tingkat kerincian 
yang tepat

Apakah informasi yang 
ditampilkan dalam situs/mobile 
app memiliki keterangan yang 
lengkap mengenai: 
Author/Penulis, Tanggal 
Publikasi, Link sumber 
referensi , disertai dengan 
gambar/video/dokumen 
relevan, memiliki kategorisai & 
kata kunci yang sesuai dan 
memliki link/tautan dengan 
informasi lain yang sejenis 
dalam situs?

I3 Menyediakan informasi 
tepat dan sesuai waktu

   
ditampilkan pada Situs/mobile 
app merupakan informasi yang 
ter up date  secara teratur ?

I4 Menyediakan informasi 
relevan

Apakah informasi yang 
disampaikan mempunyai 
penjelasan dengan integrasi 
informasi dari link lainnya ?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

SI2
Pengguna merasa aman 
dalam  menyelesaikan 
transaksi

Apakah situs memiliki  
keamanan untuk melakukan 
transaksi secara penuh?

I7 Menyediakan informasi  
dalam format yang layak

Apakah informasi disajikan 
dengan format yang sesuai, 
tepat dan cocok?

 

SI1 Memiliki reputasi yang baik Apakah situs memiliki reputasi 
yang baik?
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

SI5 Menimbulkan rasa 
kebersamaan

Apakah pengguna merasakan 
komunitas yang menghargai 
keberadaannya dan 
kebersamaan sesama 
pengguna?

  
 

Apakah Situs memiliki fitur 
diskusi langsung (live) dan 

    
    

    
   

  

SI3
Pengguna merasa aman 
terhadap informasi 
pribadinya

Apakah informasi pribadi 
pengguna terlindungi dengan 
baik ?

SI4 Menciptakan rasa 
personalisasi

Apakah Situs menyediakan 
kemudahan untuk mempunyai 
halaman pribadi dan 
kemudahan untuk mengubah 
atau meng-update-nya ?

Service Interaction
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3

2

1

4

3
2

1

SI7

Memberi keyakinan bahwa 
jasa akan tersampaikan 
dengan baik sesuai 
janji/aturan

Apakah Situs memberi 
keyakinan bahwa jasa akan 
tersampaikan dengan baik 
sesuai janji/aturan? 

SI6 Memudahkan komunikasi 
dengan institusi

    
diskusi langsung (live) dan 
informasi kontak yang lengkap 
dan berfungsi baik? (Berfokus 
pada interaksi dari pengguna 
terhadap penyedia layanan 
bukan live chat)
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Breakdown Bobot Evidence
Menggunakan (1) nama/alamat mudah 
diingat dan ditelusuri, (2) berakhiran 
ekstensi go.id (untuk situs)/nama formal 
yang menunjukan nama daerah atau 
layanan spesifik (untuk mobile app), (3) 
tampilan antar muka nya menarik 
(komposisi Menu, Logo Lembaga, dan 
font (jenis dan ukuran) yang konsisten, 
(4) struktur  situs/mobile apps  berbentuk 
piramida i. Beranda; ii. Kategori; iv. 
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app, mudah digunakan dan memberikan 
tampilan hasil yang mudah 
dibaca/pahami
Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app dan mudah digunakan
Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app

Tidak ditemukan mesin pencari dalam 
situs/mobile app

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur, tidak memiliki halaman 
kosong dan tata letak (layout) konsisten, 
transisi/perpindahan antar 
halaman/windows situs/mobile app terasa 
halus dan lancar tanpa jeda/lag
Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur, tidak memiliki halaman 
kosong dan tata letak (layout) konsisten

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur dan tidak memiliki halaman 
kosong
Tidak memiliki atau hanya memiliki peta 
navigasi saja 

URL link dan screenshoot 
mengenai: Site Map

URL link dan screenshoot 
mengenai: nama 
situs/aplikasi, hasil 
pencarian situs pada 
browser, layout situs untuk 
menunjukkan struktur

URL link dan screenshoot 
mengenai: mesin pencari, 
fungsi dan tata letak
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Memiliki  fitur  pilihan (1) multi bahasa, (2) 
fitur sumarisasi (frequently acces, top 
search, top question, FAQ) dan (3) fitur 
pengingat & pemberi saran serta (4) fitur 
ramah pengguna disabilitas (text to 
speech, speech to text, dlsb)
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas

Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam satu halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam dua halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam tiga halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam lebihh dari tiga halaman 
situs/mobile app

Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 1-4 hari setelah kejadian 
berlangsung
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 5-7 hari setelah kejadian 
berlangsung
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 8-14 hari setelah kejadian 
berlangsung
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang lebih dari 14 hari setelah 
kejadian berlangsung

Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field mudah dimengerti dan 
informatif disertai diagram dan contoh. 
Proses pengisian data hanya 
membutuhkan 1 halaman

Jadwal update tersedia dan 
dilakukan dengan baik, 
dibuktikan dengan fisik situs 
terbarukan dapat berupa 
link url dan atau 
screenshoot

   
  

URL link dan screenshoot 
mengenai: fitur  pilihan multi 
bahasa, fitur sumarisasi 
(frequently acces, top 
search, top question, FAQ) 
dan fitur pengingat & 
pemberi saran serta fitur 
ramah pengguna disabilitas 
(text to speech, speech to 
text, dlsb)

Screen shoot  halaman 
(halaman) situs/mobile app
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field mudah dimengerti dan 
informatif disertai diagram dan contoh. 
Proses pengisian data hanya 
membutuhkan 2-3 halaman

Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field tidak mudah dimengerti dan 
kurang  informatif tanpa disertai diagram 
dan contoh. Proses pengisian data hanya 
membutuhkan lebih dari 3 halaman

Tidak ada petunjuk dan/atau informasi 
pengisian data pada masing-masing field

Terdapat fitur proteksi password: (1) 
autentifikasi, (2) enkripsi menggunakan 
basis/standar enkripsi tertentu 
(ditampilkan metode/merk nya), (3) 
notifikasi penggunaan password, (4) 
notifikasi penggantian password
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas  
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas  
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas  

1 -  3 item data pribadi pengguna untuk 
autentifikasi
4 - 5 item data pribadi pengguna untuk 
autentifikasi
6 sampai 7 item data pribadi pengguna 
untuk autentifikasi

Lebih dari 7 data item data pribadi 
pengguna untuk autentifikasi

URL dan screen shoot 
Kolom isian permintaan 
data saat register dan login 

URL dan screen shoot 
halaman login, hasil 
percobaan register, create 
username dan password, 
ganti username dan 
password

URLdan screenshoot kolom 
isian pada situs
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Keamanan data terjamin karena adanya: 
(1) komitmen/pernyataan tertulis dari 
organisasi pengelola/penanggung jawab 
situs/mobile app yang dapat 
dibaca/diketahui oleh pengguna dengan 
jelas (2) Terdapat jaminan sistem 
enkripsi, (3) autentifikasi menggunakan 
digital signature atau biometrik  (4) fitur 
notifikasi/restorasi user name & password  
dan (5) memiliki sistem pemblokiran

Situs/mobile app memiliki 4-5 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas

Kriteria: (1) Terdapat pernyataan resmi 
dalam situs bahwa data tidak akan 
digunakan untuk keperluan lain. (2) 
Memiliki fitur menu privacy policy untuk 
data pribadi pengguna (3) Data dapat 
dikendalikan oleh pengguna (ubah, 
tampilkan, ditutup, dan fitur lainnya)

Situs/mobile app memiliki 2 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 
kurang dari 1 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 1 
sampai 5 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 5 
sampai 10 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 
lebih dari 10 menit

Berita acara pengunduhan 
form atau file dengan bukti 

(1) Pernyataan resmi 
penggunaan data dalam 
situs (2) menu privacy 
policy

(1). Screen shoot 
Pernyataan tentang 
kemanan data pengguna 
dalam situs dan bukti 
fiturlain, (2).  berita acara 
percobaan 
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Situs/mobile app selalu aktif dan dapat 
digunakan 24 jam sehari

Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1- 3 bulan sekali
Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1 minggu – 1 bulan 
sekali
Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1-6 hari sekali

Situs/mobile app ketika dievaluasi 
memiliki kriteria sebagai berikut: (1)  
waktu loading dan unduh cepat ke menu 
utama  (2) Situs/mobile app berjalan 
dengan baik di semua perangkat,(3) text 
mudah dibaca, (4) responsif

Situs/mobile app memilki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memilki 1 kriteria di atas

Situs/mobile app tidak memilki kriteria di 
atas

Kriteria evaluasi: (1) chat dan mail respon 
tidak lebih dari 24 jam (2) ada 
penyelesaian masalah/pertanyaan user 
(3) pengumuman yang masih dalam 
rentang waktunya (4) kerterbaruan 
berita/artikel
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat   5-10 detik

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat  11 sampai 30 detik

Berita acara percobaan 
membuka halaman situs  
(halaman situs yang baik 

    
   

(1) chat dan mail respon 
tidak lebih dari 24 jam (2) 
bukti penyelesaian 
masalah/pertanyaan user 
(3) bukti pengunggahan 
pengumuman (4) 
kerterbaruan berita

Berita acara percobaan 
menjalankan situs

Jadwal dan sop 
maintenance, lampiran up 
dan down sistem, screeshot 
akses/evaluasi situs pada 
waktu yang berbeda
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Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat  31 sampai 60 detik

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat lebih dari 60 detik

Semua browser dapat digunakan 
(minimal 4 jenis browser)

Hanya 3 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Hanya 2 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Hanya 1 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Kriteria kesan tulus staf sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, (1) 
kecepatan respon (2) isi respon (3) 
penyelesaian masalah (4) bahasa yang 
baik

Situs/mobile app memilki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memilki 1 kriteria di atas

Situs/mobile app tidak memilki kriteria di 
atas

Respon terhadap pertanyaan pengguna 
dilakukan kurang dari 60 menit

Respon terhadap pertanyaan dilakukan 
dalam waktu 61 menit  sampai 5 jam

Respon terhadap pertanyaan dilakukan 
dalam 5 jam 1 menit sampai 24 jam

Respon terhadap pertanyaan pengguna 
dilakukan lebh dari 24 jam

Bukti tentang (1) kecepatan 
respon (2) isi respon (3) 
penyelesaian masalah (4) 
standar bahasa yang baik

Bukti sampel respon pada  
pertanyaan user

   
    

(halaman situs yang baik 
adalah situs yang tidak 
berat dan cepat dibuka)

Berita acara percobaan  
dan screenshoot membuka 
situs dengan berbagai 
browser
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Kriteria pengetahuan dan respon dari 
staff e-service terkait pertanyaan 
pengguna atas layanan: (1)  menjawab 
setiap pertanyaan pengguna sesuai 
konteksnya, (2) menjawab dengan cepat 
kurang dari 24 jam (3) menyelesaikan 
masalah/pertanyaan pengguna atau 
menjawab secara tepat (4) 
berkomunikasi dengan bahasa yang baik

Staff e-service memiliki 2-3 kriteria di atas

Staff e-service memiliki 1 kriteria di atas

Staff e-service tidak memiliki kriteria di 
atas

Kriteria penyampaian layanan dari staf e-
service: (1) dapat dipercaya dengan baik 
dan menjalankan tugasnya dengan (2) 
tanggung jawab,  (3) profesional dan (4) 
percaya diri

Staff e-service memiliki 2-3 kriteria di atas

Staff e-service memiliki 1 kriteria di atas

Staff e-service tidak memiliki kriteria di 
atas

Situs/mobile app menyediakan: (1) 
manual penggunaan; (2) fitur Help, (3) 
Video tutorial, dan (4)  Fitur Customer 
Service online (live chat)
Tersedia manual penggunaan, fitur Help 
dan video tutorial

Tersedia manual penggunaan dan fitur 
Help

(1) Bukti berita acara 
penilaian staf e-service (2) 
persepsi penilai terhadap 
jawaban atas pertanyaan 
user (disertasi bukti)

URL

(1) Bukti berita acara 
penilaian staf e-service (2) 
persepsi penilai terhadap 
jawaban atas pertanyaan 
user (disertai bukti)
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Tersedia manual penggunaan (pdf, 
diagram, dokumen lainnya)

Kriteria interaksi pengguna dengan e-
services: (1) Memiliki form interaksi; (2) 
Memiliki fitur Helpdesk/instant messaging 
dengan admin; (3) Informasi yang 
ditampilkan dalam situs dapat diakses 
per halaman per informasi; (4) memiliki 
fitur multibahasa

Interaksi hanya memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Interaksi hanya memiliki 1 kriteria di atas

Interaksi hanya tidak memiliki kriteria di 
atas

Kriteria navigasi situs/mobile app: (1) 
Tersedia peta situs navigasi; (2) Jumlah 
link navigasi yang minimal (maksimal 7 
menu item); (3) Konsisten (posisi 
navigasi situs selalu sama di tiap 
halaman); (4) Logo me-Link ke halaman 
utama

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas

Berita acara percobaan dan 
URL

URL
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Kriteria kemudahan penggunaan 
situs/mobile app: (1) Dapat diakses oleh 
siapapun termasuk (2)disabilitas (tuna 
netra) atau (3) manula; (4) Kompatibel 
dengan perangkat mobile (smartphone, 
tablet, dll); (5) Memungkinkan membaca 
konten secara cepat (skims); (6) Memiliki 
fitur multibahasa; dan (7) perubahan 
layout (misal perubahan ukuran font)

Memiliki 4-6 kriteria diatas

Memiliki 1-3 kriteria diatas

Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria tampilan situs/mobile app yang 
menarik: (1) Desain dengan komposisi 
padanan warna yang baik dan tidak 
berlebihan:  setidaknya memiliki 2 atau 3 
warna utama yang berpadu (maksimal 5 
warna); (2) teks mudah dibaca, biasanya 
teks warna hitam dengan latar warna 
puith/cerah & ukuran font 10-12 di tiap 
paragraf; (3) memiliki gambar yang 
relevan dengan konteks/konten dengan 
kualitas/resolusi yang baik dan jumlah 3-
4 gambar setiap halamannya (tidak 
lebih); (4) layout yang sederhan & 
ringkas (simple)  tidak banyak 
mengandung elemen pengalih fokus 
(misal animasi, gambar berkedip-
kedip/blink  dll)
Memiliki 2-3 kriteria di atas

Memiliki 1 kriteria di atas

Tidak memiliki  kriteria di atas

Berita acara percobaan dan 
URL
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(1) Layout situs sederhana tidak 
berlebihan hanya menyampaikan konten 
yang relevan dengan informasi 
pemerintahan; (2) judul konten memiliki 
tema/label yang jelas dan isi dibagi 
menjadi paragraf kecil; (3) desain layout 
dan konten jelas, ringkas dan menarik; 
(4) kurang dari 10 detik pengunjung 
dapat mengetahui jenis situs dan isi 
konten yang disampaikan

Memiliki 2-3 kriteria di atas
Memiliki 1 kriteria di atas
Tidak memiliki  kriteria di atas

Kriteria kesan kompeten/profesional dari 
situs/mobile app: (1) Tata letak/layout 
sederhana, ringkas, minim fitur pengalih 
topik ; (2) Minimal link navigasi dan scroll 
(menggulung layar) untuk setiap halaman 
dan informasi/konten ; (3) Konten 
diperbarui secara reguler/berkala; (4) 
Konten yang deskriptif, dan penggunaan 
bahasa sederhana dan standar atas 
konten situs/mobile app (yang ada 
seakan ditulis yang profesional, misal: 
editor/wartawan)
Memiliki 2-3 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Tidak memiliki  kriteria diatas

 Kriteria standar pengalaman positif: (1) 
Layout situs sederhana & ringkas 
(simple), tampilan menarik dan 
pengelolaan yang baik; (2) Loading 
halaman cepat, situs memuat (loading) 
halaman 1- 20 detik; (3) Minimal link & 
scroll & layout, serta konsiten tiap 
halamannya; (4) Fokus pada hal yang 
penting/utama, (5) Menu selalu berada di 
bagian atas disetiap halaman (6) item 
menu dibatasi kurang dari 7 item (untuk 
tidak membuat orang berlama-lama 
dalam mencari satu informasi yang 
diinginkan), (6) Memiliki fitur/tombol 
Memiliki 4-5 kriteria diatas
Memiliki 1-3 kriteria diatas
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Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria umum informasi akurat: (1) 
didukung oleh referensi atau dokumen 
fakta yang jelas serta sesuai dengan 
kebutuhan  pengguna. (2) informasi yang 
disampaikan dengan bahasa Indonesia 
yang jelas (tata bahasa, pengejaan, dan 
komposisi) (3)  menampilkan 
keterangan/info tentang penulis (4) 
Informasi dapat dibandingkan dengan 
situs lainnya dengan topik yang sama

Screen shoot : (1) informasi 
yang ditampilkan di Web, 
(2) bagan , (3) dokumen 
pendukung

Memiliki 2-3 kriteria diatas

Memiliki 1 kriteria diatas

Tidak memiliki kriteria diatas

Tersedia daftar dan deskripsi informasi 
yang dilengkapi dengan  peraturan 
perundang-undangan/dasar hukum 
terkait pelayanan yang diberikan
Tersedia deskripsi informasi yang 
dilengkapi dengan peraturan perundang-
undangan/dasar hukum terkait pelayanan 
yang diberikan

Tersedia daftar informasi yang dilengkapi 
peraturan perundang-undangan/dasar 
hukum terkait pelayanan yang diberikan

Tidak tersedia daftar dan deskripsi 
informasi yang dilengkapi dengan 
peraturan perundang-undangan/dasar 
hukum terkait pelayanan yang diberikan 

Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 7 hari kerja dari berita 
/informasi terakhir
Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 8 hari kerja – 30 hari kerja 
dari berita /informasi terakhir

Screen shoot : (1) Berita 
  

Screen shoot :  (1) Daftar 
informasi ; (2) Deskripsi 
informasi ; (3) Peraturan 
hukum/dasar hukum 
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Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 31 hari kerja – 90 hari kerja 
dari berita /informasi terakhir
Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala lebih dari  90 hari kerja dari berita 
/informasi terakhir

Terdapat integrasi informasi antara 
informasi pelayanan dengan link  
informasi lainnya yang saling terkait
Terdapat integrasi informasi, yang 
membutuhkan pencarian dari link yang 
lain
Terdapat integrasi informasi tanpa 
panduan link lainnya.
Tidak terdapat integrasi informasi

Kriteria informasi yang mudah dimengerti, 
memiliki: (1) penggunaan bahasa yang 
baik dan benar, langsung/tidak bertele-
tele, tidak banyak terminologi tidak 
awam/asing; (2) audio visual, (3) tabel 
dan/atau grafik, (4) link atau dokumen 
Memiliki 2-3 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria tingkat kerincian informasi: (1) 
Author/Penulis; (2) Tanggal Publikasi, (3) 
Memiliki Gambar/Video/Dokumen dan 
tautan dengan informasi lain yang 
sejenis/relevan dalam situs/mobile app 
dan  yang relevan dan (4) Memiliki 
kategorisasi dan kata kunci yang sesuai
Situs/mobile app memiliki  2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki  1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Screen shoot  dan file 
penggunaan layanan dalam 
bentuk : (1) audiovisiual, (2) 
gambar ; (3) narasi 

URL link dan screenshoot 
mengenai: Author; 
DD/MM/YYYY, Link Tautan 
dan 
Gambar/Video/Dokumen 
yang relevan dan Memiliki 
kategorisasi dan kata kunci 
yang sesuai serta Memiliki 
tautan dengan informasi 
lain yang sejenis/relevan 
dalam situs

Screen shoot : (1) Berita 
yang terbaru 

Screen shoot : (1) 
penjelasan integrasi 
informasi (2) alamat link 
yang terkait
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Kriteria format penyajian informasi yang 
layak/pas: (1) Menggunakan bahasa 
yang umum, (2) mengandung penekanan 
(cetak tebal (bold), atau cetak miring 
(italic), pointer, tabel dan atau  yang 
sesungguhnya atau kontekstual (3) 
Mengandung  keyword (4) Menggunakan 
hyperlink yang aktif (dapat diklik 
langsung) (5) jumlah paragraf yang tidak 
banyak (maksimum tiga paragraf) dalam 
satu informasi
Situs/mobile app memiliki  3-4 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki  1-2 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki (1) privacy 
policy, (2) contact information, (3) 
terdapat testimoni positif dari pengguna, 
(4) memiliki statistik jumlah pengunjung 
dan pengguna situs/mobile app yang 
meningkat

Situs/mobile app memiliki 2-3 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki 1 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app tidak memiliki  macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki mekanisme 
transaksi yang jelas dengan ditandai (1) 
tersedia petunjuk yang user friendly (2) 
fitur pengamanan transaksi (3) fasilitas 
pelacakan transaksi (4) riwayat transaksi

Situs/mobile app memiliki 2-3 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki 1 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app tidak memiliki  macam 
kriteria tersebut

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria

Screen shoot  skema yang 
menampilkan informasi 
kebutuhan pengguna pada 
satu skema (informasi 
dengan kategorisasi yang 
jelas sesuai fungsi dan 
organisasi)

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria
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Kriteria keamanan bagi pengguna: (1) 
Untuk akses ke akun pengguna 
dibutuhkan user id, Passwords, (2) kode 
autentifikasi  (3) pengguna memberikan 
hanya data yang dibutuhkan (4) Terdapat 
pernyataan resmi perlindungan data

Situs/app memiliki 2-3 macam 
perlindungan data pengguna diatas
Situs/app  memiliki 1 macam 
perlindungan data pengguna diatas
Situs/app tidak/ memiliki  macam 
perlindungan data pengguna diatas

Situs/app memiliki (1) halaman personal 
yang sesuai dengan karakteristik atau 
preferensi pengguna, (2) memiliki 
pengaman/passwords untuk masuk dan 
(3) memiliki kemudahan untuk mengubah 
atau mengupdate data personal.

Situs/app  memiliki 2 kriteria personalisasi 
pengguna diatas
Situs/app memiliki 1 kriteria personalisasi 
pengguna diatas

Situs/app  tidak memiliki  kriteria 
personalisasi pengguna diatas

Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang berfungsi optimal 
sebagai tempat berdiskusi dan 
memberikan solusi yang dipertimbangkan 
oleh organisasi
Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang berfungsi dengan baik
Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang kadang-kadang 
digunakan
Situs/mobile app tidak memiliki 
forum/kanal pengguna atau memiliki tapi 
tidak digunakan

Situs memiliki fitur diskusi langsung (live) 
dan informasi kontak yang lengkap 
(alamat email, alamat fisik, nomor 
telepon) yang berfungsi dengan baik.

URL dan Screenshoot 
forum pengguna

    
  

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria

URL dan Screenshoot 
ketiga kriteria
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Situs memiliki informasi kontak yang 
lengkap (alamat email, alamat fisik, 
nomor telepon) yang berfungsi dengan 
baik.
Situs memiliki informasi kontak yang 
kurang lengkap yang kurang berfungsi 
dengan baik.
Situs tidak memiliki informasi kontak

Kriteria yang dimaksud, situs/mobile app 
memiliki:  (1) FAQ dan atau petunjuk 
yang lengkap, (2) kontak/fasilitas 
diskusi/chat yang berfungsi untuk 
bertanya (3) terdapat testimoni pengguna  
yang baik, (4) memiliki alur 
kerja/transaksi transparan yang dapat 
dipantau pengguna.

Situs/app  memiliki 2-3 kriteria diatas
Situs/app  memiliki 1 kriteria diatas

Situs/app  tidak memiliki kriteria diatas

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria

URL dan Screenshoot live 
chat dan contact
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Pernyataan untuk end user

Situs memiliki mesin pencari yang 
mudah ditemukan dalam situs, mudah 
digunakan dan memberikan hasil yang 
baik dan sesuai

Situs terorganisasi dengan baik, 
memiliki peta navigasi, tidak 
memiliki halaman kosong, tata letak 
(layout ) konsisten, 
transisi/perpindahan antar halaman 
situs terasa halus dan lancar.

Situs mudah diingat, memiliki 
struktur yang jelas dan mudah 
diikuti, untuk model layanan 
berjenis INFORMASI piramida 
SESUAI struktur organisasi, dan 
untuk model layanan berjenis 
WORKFLOW piramida SESUAI 
layanan yang diberikan
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Selang waktu kejadian sesungguhnya 
dengan publikasi berita/informasi di 
situs/mobile apps

     
    

    
     

    
 

Situs memiliki fitur penyesuaian 
pengguna seperti multi bahasa, 
frequently acces, top search, FAQ, fitur 
pengingat & saran, dan fitur yang 
ramah pengguna disabilitas?

Jumlah halaman yang diperlukan untuk 
menampilkan Informasi pada 
situs/mobile app e-gov 
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Autentifikasi hanya menggunakan data 
yang diperlukan (data sesedikit 
mungkin)

Terdapat proteksi password: 
autentifikasi, enkripsi, notifikasi 
penggunaan password, notifikasi 
penggantian password

Informasi atau petunjuk pengisian data 
pada masing-masing field mudah 
dimengerti dan informatif, disertai 
diagram dan contoh. Proses pengisian 
data hanya membutuhkan sedikit 
halaman petunjuk
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Form atau file dokumen yang tersedia 
dalam situs dapat diunduh dengan 
cepat, kurang dari 1 menit

Keamanan data terjamin baik dari 
keamanan sistem maupun komitmen 
tertulis dari organisasi yang dapat 
dibaca oleh pengguna dengan jelas. 
Terdapat enkripsi dan autentifikasi 
menggunakan digital signature, 
biometrik, notifikasi dan password.

Situs menampilkan pernyataan resmi 
bahwa data tidak akan digunakan 
untuk keperluan lain dan memiliki fitur 
menu privacy policy untuk data pribadi 
pengguna yang dapat dikendalikan 
oleh pengguna (ubah, tampilkan, 
ditutup, dll)
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Halaman situs terunduh/terbuka 
     

Informasi dan pelayanan disediakan 
tepat waktu dan up to date sesuai 
dengan kebutuhan pengguna

Situs dapat digunakan dalam 24 jam 
sehari

Situs berjalan dengan baik di semua 
perangkat atau semua operating 
system , waktu loading  cepat, text 
mudah dibaca, responsif
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Respon terhadap pertanyaan 
pengguna dilakukan kurang dari 1 jam

Kesan tulus staf/admin sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, 
cepat  merespon, isi respon yang baik, 
dapat menyelesaikan masalah dan 
menggunakan bahasa yang baik

   
dengan cepat, kurang dari 2 detik

Situs dapat beroperasi pada semua 
browser yang umum digunakan 
masyarakat (MicIE, Mozilla, Google 
Chrome, Safari, Opera dll)
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Situs memiliki petunjuk penggunaan, 
fitur Help, Video tutorial dan Fitur 
Customer Service online sehingga 
memudahkan pengguna untuk 
menggunakan situs

Staf/admin e-service terkesan baik, 
bertanggungjawab merespon dengan 
cepat, memiliki kemampuan yang 
mencukupi dan profesional

Pengetahuan staff e-service sangat 
baik, mengetahui dan memahami 
organisasi, seluruh proses bisnis terkait 
pelayanan dari awal sampai akhir yang 
sehingga dapat menjawab pertanyaan 
pengguna secara memuaskan
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Tersedia peta navigasi situs dengan 
tahapan yang tidak panjang serta 
kompatibel dengan berbagai browser 
sehingga pengguna mudah untuk 
menggunakan situs.

    
      

    
   
 

Situs memiliki format interaksi 
dengan admin (messaging ), 
menyediakan informasi dalam satu 
halaman dan  fitur multibahasa 
sehingga pengguna dapat 
berinteraksi dengan situs e-service 
secara jelas dan mudah dimengerti
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Situs terlihat menarik dengan 
penggunaan warna yang tidak 
berlebihan, teks berwarna hitam 
dengan warna latar putih, warna dan 
resolusi gambar yang baik, ukuran font 
dan jumlah baris kalimat yang ringkas 
sehingga mudah dibaca.

Situs mudah digunakan karena dapat 
diakses oleh disabilitas, manula, dari 
smartphone, dan memiliki fitur 
multibahasa serta fitur perubahan 
layout/ukuran font
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Situs terlihat kompeten untuk 
penyampaian informasi dengan layout 
yang baik, mempunyai fasilitas scroll 
layar, pemilihan bahasa yang baku 
serta konten diperbaharui secara 
berkala

Situs memberikan kesan yang positif 
dengan adanya layout yang ringkas 
namun informatif, waktu loading yang 
cepat, pemberian penekanan pada hal 
penting, tersedia menu yang berisi item 
yang ringkas dan tepat.

Situs memiliki desain yang sesuai 
dengan jenis layanannya mempunyai 
layout yang simpel, dan berisi informasi 
yang ringkas dan menarik serta mudah 
dipahami oleh pengguna
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Situs menyediakan informasi yang 
     

 

Informasi yang ditampilkan oleh situs 
menggunakan bahasa Indonesia yang 
benar, dengan mekanisme yang runtut, 
tanpa menggunakan banyak istilah 
serta didukung oleh dokumen yang 
tepat sesuai dengan kebutuhan 
pengguna

Informasi yang ditampilkan pada situs 
dilengkapi dengan penjelasan meliputi 
dasar hukum, pelaksanaan kegiatan 
dan gambar yang mendukung
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Situs memberikan informasi yang jelas 
sesuai dengan kebutuhan pengguna 
dalam bentuk audiovisual, gambar dan 
narasi.

Situs menyediakan informasi yang 
detail, lengkap dan relevan

    
diperbaharui secara berkala dan up 
to date

Situs menyediakan integrasi informasi 
dengan penyediaan sumber atau link 
yang terkait untuk memperjelas 
informasi relevan yang dibutuhkan 
pengguna
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Situs memiliki reputasi yang baik 
karena memiliki privacy policy, contact 
informatian, testimoni dan informasi 
jumlah pengunjung.

Keamanan dalam bertransaksi 
dirasakan pengguna dengan adanya 
mekanisme transaksi yang jelas, 
tersedia fitur pengamanan transaksi, 
fasilitas pelacakan transaksi dan 
riwayat transaksi

Situs menyediakan informasi yang 
sesuai dengan kebutuhan pengguna 
pada satu skema secara rinci dalam 
format yang baik
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Situs memiliki forum pengguna dengan 
fasilitas interaksi antara anggotanya 
sehingga menimbulkan rasa 
kebersamaan

Situs menyediakan media komunikasi 
     
      

    
   

Sistem menyediakan perlindingan 
terhadap informasi pribadi dengan  
penggunaan user id, passwords, kode 
autentifikasi, pernyataan resmi 
perlindungan data sehingga pengguna 
merasa aman.

Sistem menyediakan halaman pribadi 
untuk pengguna dengan pengaman 
dan memiliki kemudahan untuk 
melakukan pembaharuan data pribadi 
dan memiliki kesan personalisasi 
pengguna
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Sistem menyediakan fasilitas informasi 
untuk mengetahui alur atau tahapan 
kerja dan transaksi yang dilakukan oleh 
pengguna sehingga memberi 
keyakinan bahwa jasa akan 
tersampaikan dengan baik sesuai janji

    
seperti fasilitas live chat, informasi 
kontak, alamat emai dan nomer telepon 
yang dapat dihubungi yang 
memudahkan komunikasi dengan 
institusi
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Dimensi Code Indikator Penilaian Pertanyaan N

4

3

2

1

      

E1
Struktur situs/mobile app e-
gov ini jelas dan mudah 
diikuti

Apakah situs/mobile app 
menggunakan alamat/nama 
mobile apps yang mudah 
diingat, berekstensi go.id 
(untuk situs)/nama formil (untuk 
mobile app), tampilan antar 
muka (interface ) menarik  dan 
mudah untuk diikuti /ditelusuri?
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4

3

2

1

E2
Mesin pencari (fitur 
search) dalam situs/mobile 
app e-gov ini efektif

Apakah situs/mobile app 
menyediakan fitur mesin 
pencari (search) yang mudah 
ditemukan posisinya, 
digunakan dan memberikan 
tampilan hasil yang mudah 
dibaca/dipahami?
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4

3

2

1

      Efficiency

E3
Peta situs/mobile app e-
gov ini terorganisir dengan 
baik

Apakah situs/mobile app 
memiliki peta navigasi, tidak 
mengandung halaman kosong, 
tata letak (layout) halaman 
yang konsisten dan transisi 
antar halaman terasa halus 
(smooth) dan lancar? 
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4

3

2

1

E4

Situs/mobile app e-gov ini 
disesuaikan dengan 
kebutuhan khusus masing-
masing pengguna

Apakah situs/mobile app 
memiliki fitur penyesuaian 
terkait karakteristik dan pola 
kebutuhan khusus pengguna 
seperti multi bahasa, 
Sumarisasi (frequently acces, 
top search, FAQ, dlsb), fitur 
pengingat & saran, dan fitur 
yang ramah pengguna 
disabilitas?

      Efficiency
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Page 55



INDIKATOR eService_Jenis WORKFL

4

3

2

1

4

E5
Informasi yang ditampilkan 
pada situs/mobile app e-
gov ini rinci dan sesuai 

Apakah informasi yang 
ditampilkan dalam situs/mobile 
app memiliki keterangan yang 
rinci dan sesuai dengan 
efisiensi? 
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3

2

1

4

   
   

   
   

   
   

     
  

 

E6

Lama Informasi yang 
ditampilkan di situs e-gov 
setelah kejadian/peristiwa 
berlangsung

Seberapa lama informasi 
ditampilkan dari waktu kejadian  
berlangsung?
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3

2

1

E7

Petunjuk dan/atau  
Informasi pengisian data 
dalam situs/mobile app e-
govt ini sudah memadai

Apakah petunjuk dan/atau 
informasi mengenai pengisian 
data dalam situs/mobile app ini 
sudah cukup 
memadai/informatif? 
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4

3

2

1

T1 Penggunaan pasword dan 
username aman

Apakah keamanan 
penggunaan username dan 
password pada situs/mobile 
app ini terjamin? 
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4

3

2

1

T2
Autentifikasi hanya 
menggunakan data yang 
diperlukan

Berapa jumlah item data 
pribadi pengguna yang harus 
dimasukkan untuk autentifikasi 
akses dalam situs/mobile app 
ini ? (Contoh data pribadi yang 
tidak perlu: Nomor Kartu 
Keluarga, NIK, nomor Kartu 
kredit, dlsb yang tidak 
diperlukan dalam akses situs )
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Trust
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4

3

2

Data yang diberikan oleh 
pengguna tersimpan 
dalam situs/mobile app 
dengan aman

Apakah data yang diberikankan 
pengguna dan tersimpan 
dalam sistem e-service ini 
aman?

T3
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1

4

3

2

1

4

3

2

1

R1

Form dalam situs/mobile 
app e-service dapat 
diunduh/di-submit dengan 
cepat

Apakah form atau file dalam 
situs/mobile app ini dapat 
diunduh atau disubmit dengan 
cepat ?

T4

Data yang disediakan 
untuk e-service digunakan 
hanya untuk alasan yang 
dimaksudkan 

Apakah data pengguna yang 
disimpan dalam e-service ini 
hanya digunakan untuk alasan 
yg dimaksudkan oleh 
pengguna?
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4

3

2

1

4

R2
Situs/mobile app e-service 
dapat diakses dan tersedia 
kapan pun diperlukan

Apakah situs/mobile app ini 
dapat diakses kapan saja 
diperlukan?
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3

2

1

4

3

2

1

R4
Situs/mobile app 
menyediakan layanan 
tepat waktu

Apakah layanan disediakan 
tepat waktu sesuai dengan 
kebutuhan?

Reliability

R3
Situs/mobile app dapat 
beroperasi dengan baik 
sejak dibuka

Apakah situs/mobile app dapat 
beroperasi dengan baik dan 
responsif sejak dibuka?
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4

3

2

1

4

3

2

1

Situs e-service berjalan 
dengan baik 
menggunakan browser 
yang tersedia

Apakah semua browser  
umum/populer yang tersedia 
dapat digunakan untuk 
membuka situs ini?

R5
Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat dengan 
cepat

Apakah halaman situs/mobile 
app terunduh/termuat  dengan 
cepat?

R6
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4

3

2

1

4

3Apakah respon admin cepat 
dalam menjawab pertanyaan 

 

CS1

Staf e-service 
menunjukkan minat yang 
tulus dalam memecahkan 
masalah pengguna, staf 
yang dimasukan adalah 
adanya HELP DESK utk 
eService.

Apakah staf e-service 
memberikan layanan yang 
tulus dalam menjawab 
pertanyaan dan penyelesaiaan 
masalah?

CS2

Staff e-service 
memberikan balasan 
secepatnya ke pertanyaan 
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2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

CS4

Staf e-service memiliki 
kemampuan untuk 
menyampaikan 
kepercayaan dan 
keyakinan

Apakah kesan terpercaya 
terlihat pada staf e-service 
sehingga dapat meyakinkan 
pengguna?

   

Apakah situs/mobile app dapat 
    

      
   

 

    
   

pengguna?

CS3

Staf e-service memiliki 
pengetahuan untuk 
menjawab pertanyaan 
pengguna.

Apakah staf memiliki 
pengetahuan untuk menjawab 
pertanyaan pengguna secara 
memuaskan?

Citizen Support

  
  

secepatnya ke pertanyaan 
pengguna.
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3

2

1

4

3

2

1

4

Interaksi dengan 
situs/mobile app eservice 
jelas dan mudah 
dimengerti

Apakah interaksi anda sebagai 
pengguna situs/mobile app 
jelas dan mudah untuk 
memahami/mengerti dengan 
tersedianya form interaksi 
dengan fitur-fitur berikut?

   
   

Apakah situs/mobile app 
mudah dinavigasikan dari 

     
      

 

U1 Mudah dipelajari untuk 
mengoperasikan

    
dengan mudah dipelajari dan 
dioperasikan saat 1 s/d 3 kali 
mengakses dengan dukungan 
fitur-fitur berikut?

U2
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3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

U4 Situs/mobile app mudah 
digunakan

Apakah mudah dalam 
penggunaan situs/mobile app 
baik konten, menu, dan fitur 
lainnya ?

U5 Tampilan situs/mobile app 
eservice menarik

Apakah tampilan situs/mobile 
app menarik sehingga anda 
nyaman, senang dan tidak 
bosan melihat situs lebih lama 
atau sering?

U3 Navigasi situs/mobile app 
cukup jelas dan mudah

   
mudah dinavigasikan dari 
menu ke menu, dari halaman 
ke halaman, dan dari konten ke 
konten nya?

Usability
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1

4

3
2
1

U6
Desain situs/mobile app 
eService layak dan sesuai 
dengan tipe situs

Apakah desain situs sesuai 
/relevan dengan 
jenis/kategori/konten yang 
dikandung/fungsi layanan nya?
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4

3
2
1

4

3
2

U8

Situs/mobile app Eservice 
memberikan 
pengalaman/kesan positif 
bagi pengguna

Apakah Anda mendapatkan 
pengalaman/kesan positif saat 
mengakses dan menggunakan 
situs/mobile app ini?

U7
Situs/mobile app Eservice 
menimbulkan kesan 
kompeten/profesional

Apakah situs/mobile app 
nampak kompeten/profesional 
dalam penyampaian kontennya 
dan pengelolaannya?
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1

4

3

2

1

   
 

  
 

   
   

   
  

I1 Menyediakan informasi 
akurat

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs dengan 
bahasa Indonesia yang jelas, 
sistematis dan bermanfaat bagi 
pengguna?

Page 75



INDIKATOR eService_Jenis WORKFL

4

3

2

1

4

I2 Menyediakan informasi 
yang terpercaya

Apakah Informasi yang 
ditampilkan dalam situs//mobile 
app disertai dengan daftar, 
deskripsi informasi serta dasar 
hukum dari pelayanan yang 
diberikan ?
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3

2

1

4

3I4 Menyediakan informasi 
relevan

Apakah informasi yang 
disampaikan mempunyai 
penjelasan dengan integrasi 
informasi dari link lainnya ?

I3 Menyediakan informasi 
tepat dan sesuai waktu

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs/mobile 
app merupakan informasi yang 
ter up date  secara teratur ?
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2

1

4

3
2
1

I5 Menyediakan informasi 
yang mudah dimengerti

Apakah informasi yang 
ditampilkan dilengkapi dengan 
tutorial penggunaan layanan ?

Information

  
   

  
   

informasi dari link lainnya ?
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4

3

2

1

I6
Menyediakan informasi 
dengan tingkat kerincian 
yang tepat

Apakah informasi yang 
ditampilkan dalam situs/mobile 
app memiliki keterangan yang 
lengkap mengenai: 
Author/Penulis, Tanggal 
Publikasi, Link sumber 
referensi , disertai dengan 
gambar/video/dokumen 
relevan, memiliki kategorisai & 
kata kunci yang sesuai dan 
memliki link/tautan dengan 
informasi lain yang sejenis 
dalam situs?
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4

3

2

1

I7 Menyediakan informasi  
dalam format yang layak

Apakah informasi disajikan 
dengan format yang sesuai, 
tepat dan cocok?
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4

3

2

1

 

SI1 Memiliki reputasi yang baik Apakah situs memiliki reputasi 
yang baik?
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4

3

2

1

SI2
Pengguna merasa aman 
dalam  menyelesaikan 
transaksi

Apakah situs memiliki  
keamanan untuk melakukan 
transaksi secara penuh?
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4

3

2

1

4

SI3
Pengguna merasa aman 
terhadap informasi 
pribadinya

Apakah informasi pribadi 
pengguna terlindungi dengan 
baik ?

Apakah Situs menyediakan 
kemudahan untuk mempunyai 
halaman pribadi dan 

   
  

Service Interaction

SI4 Menciptakan rasa 
personalisasi
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3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

SI5 Menimbulkan rasa 
kebersamaan

Apakah pengguna merasakan 
komunitas yang menghargai 
keberadaannya dan 
kebersamaan sesama 
pengguna?

SI6 Memudahkan komunikasi 
dengan institusi

Apakah Situs memiliki fitur 
diskusi langsung (live) dan 
informasi kontak yang lengkap 
dan berfungsi baik? (Berfokus 
pada interaksi dari pengguna 
terhadap penyedia layanan 
bukan live chat)

   
   

   
kemudahan untuk mengubah 
atau meng-update-nya ?

 

  
personalisasi
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4

3
2
1

SI7

Memberi keyakinan bahwa 
jasa akan tersampaikan 
dengan baik sesuai 
janji/aturan

Apakah Situs memberi 
keyakinan bahwa jasa akan 
tersampaikan dengan baik 
sesuai janji/aturan? 
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Breakdown Bobot
Menggunakan (1) nama/alamat mudah 
diingat dan ditelusuri, (2) berakhiran 
ekstensi go.id (untuk situs)/nama formal 
yang menunjukan nama daerah atau 
layanan spesifik (untuk mobile app), (3) 
tampilan antar muka nya menarik 
(komposisi Menu, Logo Lembaga, dan 
font (jenis dan ukuran) yang konsisten, 
(4) struktur  situs/mobile apps  berbentuk 
piramida i. Beranda; ii. Kategori; iv. 
Subkategori

4

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas
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Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app, mudah digunakan dan memberikan 
tampilan hasil yang mudah 
dibaca/pahami

4

Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app dan mudah digunakan

Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app

Tidak ditemukan mesin pencari dalam 
situs/mobile app
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Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur, tidak memiliki halaman 
kosong dan tata letak (layout) konsisten, 
transisi/perpindahan antar 
halaman/windows situs/mobile app terasa 
halus dan lancar tanpa jeda/lag.

4

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur, tidak memiliki halaman 
kosong dan tata letak (layout) konsisten

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur dan tidak memiliki halaman 
kosong
Tidak memiliki atau hanya memiliki peta 
navigasi saja 
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Memiliki  fitur  pilihan (1) multi bahasa, (2) 
fitur sumarisasi (frequently acces, top 
search, top question, FAQ) dan (3) fitur 
pengingat & pemberi saran serta (4) fitur 
ramah pengguna disabilitas (text to 
speech, speech to text, dlsb)
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas 2

Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas
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Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam satu halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam dua halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam tiga halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam lebihh dari tiga halaman 
situs/mobile app

1

Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 1-4 hari setelah kejadian 
berlangsung

4
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Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 5-7 hari setelah kejadian 
berlangsung
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 8-14 hari setelah kejadian 
berlangsung
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang lebih dari 14 hari setelah 
kejadian berlangsung

Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field mudah dimengerti dan 
informatif disertai diagram dan contoh. 
Proses pengisian data hanya 
membutuhkan 1 halaman

4
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Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field mudah dimengerti dan 
informatif disertai diagram dan contoh. 
Proses pengisian data hanya 
membutuhkan 2-3 halaman

Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field tidak mudah dimengerti dan 
kurang  informatif tanpa disertai diagram 
dan contoh. Proses pengisian data hanya 
membutuhkan lebih dari 3 halaman

Tidak ada petunjuk dan/atau informasi 
pengisian data pada masing-masing field
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Terdapat fitur proteksi password: (1) 
autentifikasi, (2) enkripsi menggunakan 
basis/standar enkripsi tertentu 
(ditampilkan metode/merk nya), (3) 
notifikasi penggunaan password, (4) 
notifikasi penggantian password

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas  3

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas  
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas  
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1 -  3 item data pribadi pengguna untuk 
autentifikasi 4
4 - 5 item data pribadi pengguna untuk 
autentifikasi
6 sampai 7 item data pribadi pengguna 
untuk autentifikasi

Lebih dari 7 data item data pribadi 
pengguna untuk autentifikasi
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Keamanan data terjamin karena adanya: 
(1) komitmen/pernyataan tertulis dari 
organisasi pengelola/penanggung jawab 
situs/mobile app yang dapat 
dibaca/diketahui oleh pengguna dengan 
jelas (2) Terdapat jaminan sistem 
enkripsi, (3) autentifikasi menggunakan 
digital signature atau biometrik  (4) fitur 
notifikasi/restorasi user name & password  
dan (5) memiliki sistem pemblokiran

Situs/mobile app memiliki 4-5 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
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Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas

Kriteria: (1) Terdapat pernyataan resmi 
dalam situs bahwa data tidak akan 
digunakan untuk keperluan lain. (2) 
Memiliki fitur menu privacy policy untuk 
data pribadi pengguna (3) Data dapat 
dikendalikan oleh pengguna (ubah, 
tampilkan, ditutup, dan fitur lainnya)

Situs/mobile app memiliki 2 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas 1

Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 
kurang dari 1 menit

4

Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 1 
sampai 5 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 5 
sampai 10 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 
lebih dari 10 menit
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Situs/mobile app selalu aktif dan dapat 
digunakan 24 jam sehari 4

Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1- 3 bulan sekali
Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1 minggu – 1 bulan 
sekali
Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1-6 hari sekali

Situs/mobile app ketika dievaluasi 
memiliki kriteria sebagai berikut: (1)  
waktu loading dan unduh cepat ke menu 
utama  (2) Situs/mobile app berjalan 
dengan baik di semua perangkat,(3) text 
mudah dibaca, (4) responsif

4
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Situs/mobile app memilki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memilki 1 kriteria di atas

Situs/mobile app tidak memilki kriteria di 
atas

Kriteria evaluasi: (1) chat dan mail respon 
tidak lebih dari 24 jam (2) ada 
penyelesaian masalah/pertanyaan user 
(3) pengumuman yang masih dalam 
rentang waktunya (4) kerterbaruan 
berita/artikel
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas
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Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat   5-10 detik 4

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat  11 sampai 30 detik

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat  31 sampai 60 detik

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat lebih dari 60 detik

Semua browser dapat digunakan 
(minimal 4 jenis browser)

Hanya 3 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Hanya 2 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal 2

Hanya 1 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal
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Kriteria kesan tulus staf sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, (1) 
kecepatan respon (2) isi respon (3) 
penyelesaian masalah (4) bahasa yang 
baik

Situs/mobile app memilki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memilki 1 kriteria di atas

Situs/mobile app tidak memilki kriteria di 
atas

Respon terhadap pertanyaan pengguna 
dilakukan kurang dari 60 menit

Respon terhadap pertanyaan dilakukan 
dalam waktu 61 menit  sampai 5 jam
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Respon terhadap pertanyaan dilakukan 
dalam 5 jam 1 menit sampai 24 jam

Respon terhadap pertanyaan pengguna 
dilakukan lebh dari 24 jam

Kriteria pengetahuan dan respon dari 
staff e-service terkait pertanyaan 
pengguna atas layanan: (1)  menjawab 
setiap pertanyaan pengguna sesuai 
konteksnya, (2) menjawab dengan cepat 
kurang dari 24 jam (3) menyelesaikan 
masalah/pertanyaan pengguna atau 
menjawab secara tepat (4) 
berkomunikasi dengan bahasa yang baik

Staff e-service memiliki 2-3 kriteria di atas

Staff e-service memiliki 1 kriteria di atas

Staff e-service tidak memiliki kriteria di 
atas

Kriteria penyampaian layanan dari staf e-
service: (1) dapat dipercaya dengan baik 
dan menjalankan tugasnya dengan (2) 
tanggung jawab,  (3) profesional dan (4) 
percaya diri

Staff e-service memiliki 2-3 kriteria di atas

Staff e-service memiliki 1 kriteria di atas

Staff e-service tidak memiliki kriteria di 
atas

Situs/mobile app menyediakan: (1) 
manual penggunaan; (2) fitur Help, (3) 
Video tutorial, dan (4)  Fitur Customer 
Service online (live chat)
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Tersedia manual penggunaan, fitur Help 
dan video tutorial

Tersedia manual penggunaan dan fitur 
Help

Tersedia manual penggunaan (pdf, 
diagram, dokumen lainnya)

Kriteria interaksi pengguna dengan e-
services: (1) Memiliki form interaksi; (2) 
Memiliki fitur Helpdesk/instant messaging 
dengan admin; (3) Informasi yang 
ditampilkan dalam situs dapat diakses 
per halaman per informasi; (4) memiliki 
fitur multibahasa

Interaksi hanya memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Interaksi hanya memiliki 1 kriteria di atas

Interaksi hanya tidak memiliki kriteria di 
atas

Kriteria navigasi situs/mobile app: (1) 
Tersedia peta situs navigasi; (2) Jumlah 
link navigasi yang minimal (maksimal 7 
menu item); (3) Konsisten (posisi 
navigasi situs selalu sama di tiap 
halaman); (4) Logo me-Link ke halaman 
utama

4
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Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas

Kriteria kemudahan penggunaan 
situs/mobile app: (1) Dapat diakses oleh 
siapapun termasuk (2)disabilitas (tuna 
netra) atau (3) manula; (4) Kompatibel 
dengan perangkat mobile (smartphone, 
tablet, dll); (5) Memungkinkan membaca 
konten secara cepat (skims); (6) Memiliki 
fitur multibahasa; dan (7) perubahan 
layout (misal perubahan ukuran font)

Memiliki 4-6 kriteria diatas

Memiliki 1-3 kriteria diatas

Tidak memiliki kriteria diatas 1

Kriteria tampilan situs/mobile app yang 
menarik: (1) Desain dengan komposisi 
padanan warna yang baik dan tidak 
berlebihan:  setidaknya memiliki 2 atau 3 
warna utama yang berpadu (maksimal 5 
warna); (2) teks mudah dibaca, biasanya 
teks warna hitam dengan latar warna 
puith/cerah & ukuran font 10-12 di tiap 
paragraf; (3) memiliki gambar yang 
relevan dengan konteks/konten dengan 
kualitas/resolusi yang baik dan jumlah 3-
4 gambar setiap halamannya (tidak 
lebih); (4) layout yang sederhan & 
ringkas (simple)  tidak banyak 
mengandung elemen pengalih fokus 
(misal animasi, gambar berkedip-
kedip/blink  dll)

4

Memiliki 2-3 kriteria di atas

Memiliki 1 kriteria di atas
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Tidak memiliki  kriteria di atas

(1) Layout situs sederhana tidak 
berlebihan hanya menyampaikan konten 
yang relevan dengan informasi 
pemerintahan; (2) judul konten memiliki 
tema/label yang jelas dan isi dibagi 
menjadi paragraf kecil; (3) desain layout 
dan konten jelas, ringkas dan menarik; 
(4) kurang dari 10 detik pengunjung 
dapat mengetahui jenis situs dan isi 
konten yang disampaikan

4

Memiliki 2-3 kriteria di atas
Memiliki 1 kriteria di atas
Tidak memiliki  kriteria di atas
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Kriteria kesan kompeten/profesional dari 
situs/mobile app: (1) Tata letak/layout 
sederhana, ringkas, minim fitur pengalih 
topik ; (2) Minimal link navigasi dan scroll 
(menggulung layar) untuk setiap halaman 
dan informasi/konten ; (3) Konten 
diperbarui secara reguler/berkala; (4) 
Konten yang deskriptif, dan penggunaan 
bahasa sederhana dan standar atas 
konten situs/mobile app (yang ada 
seakan ditulis yang profesional, misal: 
editor/wartawan)

4

Memiliki 2-3 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Tidak memiliki  kriteria diatas

 Kriteria standar pengalaman positif: (1) 
Layout situs sederhana & ringkas 
(simple), tampilan menarik dan 
pengelolaan yang baik; (2) Loading 
halaman cepat, situs memuat (loading) 
halaman 1- 20 detik; (3) Minimal link & 
scroll & layout, serta konsiten tiap 
halamannya; (4) Fokus pada hal yang 
penting/utama, (5) Menu selalu berada di 
bagian atas disetiap halaman (6) item 
menu dibatasi kurang dari 7 item (untuk 
tidak membuat orang berlama-lama 
dalam mencari satu informasi yang 
diinginkan), (6) Memiliki fitur/tombol 
Memiliki 4-5 kriteria diatas
Memiliki 1-3 kriteria diatas 2
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Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria umum informasi akurat: (1) 
didukung oleh referensi atau dokumen 
fakta yang jelas serta sesuai dengan 
kebutuhan  pengguna. (2) informasi yang 
disampaikan dengan bahasa Indonesia 
yang jelas (tata bahasa, pengejaan, dan 
komposisi) (3)  menampilkan 
keterangan/info tentang penulis (4) 
Informasi dapat dibandingkan dengan 
situs lainnya dengan topik yang sama

Memiliki 2-3 kriteria diatas

Memiliki 1 kriteria diatas

Tidak memiliki kriteria diatas
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Tersedia daftar dan deskripsi informasi 
yang dilengkapi dengan  peraturan 
perundang-undangan/dasar hukum 
terkait pelayanan yang diberikan
Tersedia deskripsi informasi yang 
dilengkapi dengan peraturan perundang-
undangan/dasar hukum terkait pelayanan 
yang diberikan

Tersedia daftar informasi yang dilengkapi 
peraturan perundang-undangan/dasar 
hukum terkait pelayanan yang diberikan

Tidak tersedia daftar dan deskripsi 
informasi yang dilengkapi dengan 
peraturan perundang-undangan/dasar 
hukum terkait pelayanan yang diberikan 

Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 7 hari kerja dari berita 
/informasi terakhir

4
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Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 8 hari kerja – 30 hari kerja 
dari berita /informasi terakhir

Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 31 hari kerja – 90 hari kerja 
dari berita /informasi terakhir
Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala lebih dari  90 hari kerja dari berita 
/informasi terakhir

Terdapat integrasi informasi antara 
informasi pelayanan dengan link  
informasi lainnya yang saling terkait
Terdapat integrasi informasi, yang 
membutuhkan pencarian dari link yang 
lain
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Terdapat integrasi informasi tanpa 
panduan link lainnya.
Tidak terdapat integrasi informasi 1

Kriteria informasi yang mudah dimengerti, 
memiliki: (1) penggunaan bahasa yang 
baik dan benar, langsung/tidak bertele-
tele, tidak banyak terminologi tidak 
awam/asing; (2) audio visual, (3) tabel 
dan/atau grafik, (4) link atau dokumen 

4

Memiliki 2-3 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Tidak memiliki kriteria diatas
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Kriteria tingkat kerincian informasi: (1) 
Author/Penulis; (2) Tanggal Publikasi, (3) 
Memiliki Gambar/Video/Dokumen dan 
tautan dengan informasi lain yang 
sejenis/relevan dalam situs/mobile app 
dan  yang relevan dan (4) Memiliki 
kategorisasi dan kata kunci yang sesuai
Situs/mobile app memiliki  2-3 kriteria di 
atas 3
Situs/mobile app memiliki  1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas
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Kriteria format penyajian informasi yang 
layak/pas: (1) Menggunakan bahasa 
yang umum, (2) mengandung penekanan 
(cetak tebal (bold), atau cetak miring 
(italic), pointer, tabel dan atau  yang 
sesungguhnya atau kontekstual (3) 
Mengandung  keyword (4) Menggunakan 
hyperlink yang aktif (dapat diklik 
langsung) (5) jumlah paragraf yang tidak 
banyak (maksimum tiga paragraf) dalam 
satu informasi
Situs/mobile app memiliki  3-4 kriteria di 
atas 3
Situs/mobile app memiliki  1-2 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas
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Situs/mobile app memiliki (1) privacy 
policy, (2) contact information, (3) 
terdapat testimoni positif dari pengguna, 
(4) memiliki statistik jumlah pengunjung 
dan pengguna situs/mobile app yang 
meningkat

Situs/mobile app memiliki 2-3 macam 
kriteria tersebut

3

Situs/mobile app memiliki 1 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app tidak memiliki  macam 
kriteria tersebut
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Situs/mobile app memiliki mekanisme 
transaksi yang jelas dengan ditandai (1) 
tersedia petunjuk yang user friendly (2) 
fitur pengamanan transaksi (3) fasilitas 
pelacakan transaksi (4) riwayat transaksi

Situs/mobile app memiliki 2-3 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki 1 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app tidak memiliki  macam 
kriteria tersebut

1
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Kriteria keamanan bagi pengguna: (1) 
Untuk akses ke akun pengguna 
dibutuhkan user id, Passwords, (2) kode 
autentifikasi  (3) pengguna memberikan 
hanya data yang dibutuhkan (4) Terdapat 
pernyataan resmi perlindungan data

Situs/app memiliki 2-3 macam 
perlindungan data pengguna diatas
Situs/app  memiliki 1 macam 
perlindungan data pengguna diatas 2
Situs/app tidak/ memiliki  macam 
perlindungan data pengguna diatas

Situs/app memiliki (1) halaman personal 
yang sesuai dengan karakteristik atau 
preferensi pengguna, (2) memiliki 
pengaman/passwords untuk masuk dan 
(3) memiliki kemudahan untuk mengubah 
atau mengupdate data personal.
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Situs/app  memiliki 2 kriteria personalisasi 
pengguna diatas
Situs/app memiliki 1 kriteria personalisasi 
pengguna diatas

Situs/app  tidak memiliki  kriteria 
personalisasi pengguna diatas 1

Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang berfungsi optimal 
sebagai tempat berdiskusi dan 
memberikan solusi yang dipertimbangkan 
oleh organisasi
Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang berfungsi dengan baik
Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang kadang-kadang 
digunakan
Situs/mobile app tidak memiliki 
forum/kanal pengguna atau memiliki tapi 
tidak digunakan

1

Situs memiliki fitur diskusi langsung (live) 
dan informasi kontak yang lengkap 
(alamat email, alamat fisik, nomor 
telepon) yang berfungsi dengan baik.
Situs memiliki informasi kontak yang 
lengkap (alamat email, alamat fisik, 
nomor telepon) yang berfungsi dengan 
baik.

3

Situs memiliki informasi kontak yang 
kurang lengkap yang kurang berfungsi 
dengan baik.
Situs tidak memiliki informasi kontak
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Kriteria yang dimaksud, situs/mobile app 
memiliki:  (1) FAQ dan atau petunjuk 
yang lengkap, (2) kontak/fasilitas 
diskusi/chat yang berfungsi untuk 
bertanya (3) terdapat testimoni pengguna  
yang baik, (4) memiliki alur 
kerja/transaksi transparan yang dapat 
dipantau pengguna.

Situs/app  memiliki 2-3 kriteria diatas
Situs/app  memiliki 1 kriteria diatas 2
Situs/app  tidak memiliki kriteria diatas
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Evidence

https://www.palembang.go.id/

URL link dan screenshoot mengenai: nama situs/aplikasi, hasil pencarian situs pada browser, 
layout situs untuk menunjukkan struktur
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Tampilan pada mesin pencari dengan memasukkan pencarian "Ratu Dewa"

URL link dan screenshoot mengenai: mesin pencari, fungsi dan tata letak
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72 hasil pencarian untuk "Ratu Dewa"
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https://www.palembang.go.id/new/

https://www.palembang.go.id/new/beranda/visi

URL link dan screenshoot mengenai: Site Map
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FAQ pada website Hallo Palembang yang merupakan bagian dari website Kota Palembang

URL link dan screenshoot mengenai: fitur  pilihan multi bahasa, fitur sumarisasi (frequently acces, 
top search, top question, FAQ) dan fitur pengingat & pemberi saran serta fitur ramah pengguna 
disabilitas (text to speech, speech to text, dlsb)
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Situs Hanya menampilkan BERITA TERKINI saja
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Screen shoot  halaman (halaman) situs/mobile app
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Jadwal update tersedia dan dilakukan dengan baik, dibuktikan dengan fisik situs terbarukan dapat 
berupa link url dan atau screenshoot
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URLdan screenshoot kolom isian pada situs
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https://hallo.palembang.go.id/access

URL dan screen shoot halaman login, hasil percobaan register, create username dan password, 
ganti username dan password
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https://hallo.palembang.go.id/access

URL dan screen shoot Kolom isian permintaan data saat register dan login 
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(1). Screen shoot Pernyataan tentang kemanan data pengguna dalam situs dan bukti fiturlain, (2).  
berita acara percobaan 
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Tidak ada pernyataan tentang keamanan data pengguna

Dapat mengunduh file pada PENGUMUMAN

(1) Pernyataan resmi penggunaan data dalam situs (2) menu privacy policy

Berita acara pengunduhan form atau file dengan bukti 
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Situs sudah berbasis online sehingga dapat diakses dimana saja dan kapan saja 

Jadwal dan sop maintenance, lampiran up dan down sistem, screeshot akses/evaluasi situs pada 
waktu yang berbeda
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Berita acara percobaan menjalankan situs

(1) chat dan mail respon tidak lebih dari 24 jam (2) bukti penyelesaian masalah/pertanyaan user (3) 
bukti pengunggahan pengumuman (4) kerterbaruan berita
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Dibuka dengan browser CHROME

Dibuka dengan browser FIREFOX

Berita acara percobaan membuka halaman situs  (halaman situs yang baik adalah situs yang tidak 
berat dan cepat dibuka)

Berita acara percobaan  dan screenshoot membuka situs dengan berbagai browser
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Bukti tentang (1) kecepatan respon (2) isi respon (3) penyelesaian masalah (4) standar bahasa 
yang baik

Bukti sampel respon pada  pertanyaan user
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(1) Bukti berita acara penilaian staf e-service (2) persepsi penilai terhadap jawaban atas pertanyaan 
user (disertasi bukti)

(1) Bukti berita acara penilaian staf e-service (2) persepsi penilai terhadap jawaban atas pertanyaan 
user (disertai bukti)
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Situs belum memiliki petunjuk penggunaan, fitur Help, Video tutorial dan Fitur Customer Service 
online sehingga memudahkan pengguna untuk menggunakan situs

Situs belum memiliki format interaksi dengan admin (messaging), menyediakan informasi dalam 
satu halaman dan  fitur multibahasa sehingga pengguna dapat berinteraksi dengan situs e-service 
secara jelas dan mudah dimengerti

URL

    

URL
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Berita acara percobaan dan URL

Berita acara percobaan dan URL
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Screen shoot : (1) informasi yang ditampilkan di Web, (2) bagan , (3) dokumen pendukung
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Screen shoot :  (1) Daftar informasi ; (2) Deskripsi informasi ; (3) Peraturan hukum/dasar hukum 

       

Page 160



INDIKATOR eService_Jenis WORKFL

Screen shoot : (1) Berita yang terbaru 

Screen shoot : (1) penjelasan integrasi informasi (2) alamat link yang terkait
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Screen shoot  dan file penggunaan layanan dalam bentuk : (1) audiovisiual, (2) gambar ; (3) narasi 
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URL link dan screenshoot mengenai: Author; DD/MM/YYYY, Link Tautan dan 
Gambar/Video/Dokumen yang relevan dan Memiliki kategorisasi dan kata kunci yang sesuai serta 
Memiliki tautan dengan informasi lain yang sejenis/relevan dalam situs
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Screen shoot  skema yang menampilkan informasi kebutuhan pengguna pada satu skema 
(informasi dengan kategorisasi yang jelas sesuai fungsi dan organisasi)
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URL dan Screenshoot keempat kriteria
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URL dan Screenshoot keempat kriteria
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URL dan Screenshoot keempat kriteria

URL dan Screenshoot ketiga kriteria
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URL dan Screenshoot forum pengguna

URL dan Screenshoot live chat dan contact
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URL dan Screenshoot keempat kriteria
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Pernyataan untuk end user

Situs mudah diingat, memiliki 
struktur yang jelas dan mudah 
diikuti, untuk model layanan 
berjenis INFORMASI piramida 
SESUAI struktur organisasi, dan 
untuk model layanan berjenis 
WORKFLOW piramida SESUAI 
layanan yang diberikan
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Situs memiliki mesin pencari yang 
mudah ditemukan dalam situs, mudah 
digunakan dan memberikan hasil yang 
baik dan sesuai

Page 177



INDIKATOR eService_Jenis WORKFL

Page 178



INDIKATOR eService_Jenis WORKFL

Situs terorganisasi dengan baik, 
memiliki peta navigasi, tidak 
memiliki halaman kosong, tata 
letak (layout ) konsisten, 
transisi/perpindahan antar 
halaman situs terasa halus dan 
lancar.
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Situs belum memiliki fitur penyesuaian 
pengguna seperti multi bahasa, 
frequently acces, top search, hanya 
FAQ saja , belum adanya fitur 
pengingat & saran, dan fitur yang 
ramah pengguna disabilitas
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Jumlah halaman yang diperlukan 
untuk menampilkan Informasi pada 

situs/mobile app e-gov 
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Selang waktu kejadian sesungguhnya 
dengan publikasi berita/informasi di 
situs/mobile apps
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Informasi atau petunjuk pengisian data 
pada masing-masing field mudah 
dimengerti dan informatif, disertai 
diagram dan contoh. Proses pengisian 
data hanya membutuhkan sedikit 
halaman petunjuk
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Terdapat proteksi password: 
autentifikasi, enkripsi, notifikasi 
penggunaan password, notifikasi 
penggantian password
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Autentifikasi hanya menggunakan 
data yang diperlukan (data sesedikit 
mungkin)
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Keamanan data belum tentu terjamin 
baik dari keamanan sistem maupun 
komitmen tertulis dari organisasi yang 
dapat dibaca oleh pengguna dengan 
jelas. Terdapat enkripsi dan 
autentifikasi menggunakan digital 
signature, biometrik, notifikasi dan 
password.
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Form atau file dokumen yang tersedia 
dalam situs dapat diunduh dengan 
cepat, kurang dari 1 menit

     
     

     
     
    

   
    

Situs menampilkan pernyataan resmi 
bahwa data tidak akan digunakan 
untuk keperluan lain dan memiliki fitur 
menu privacy policy untuk data pribadi 
pengguna yang dapat dikendalikan 
oleh pengguna (ubah, tampilkan, 
ditutup, dll)
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Situs dapat digunakan dalam 24 jam 
sehari

Situs berjalan dengan baik di 
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Informasi dan pelayanan disediakan 
tepat waktu dan up to date sesuai 
dengan kebutuhan pengguna

     
semua perangkat atau semua 
operating system , waktu loading 
cepat, text mudah dibaca, 
responsif
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Situs dapat beroperasi pada semua 
browser yang umum digunakan 
masyarakat (MicIE, Mozilla, Google 
Chrome, Safari, Opera dll)

Halaman situs terunduh/terbuka 
dengan cepat, kurang dari 2 detik
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Respon terhadap pertanyaan 
pengguna dilakukan kurang dari 1 jam

Kesan tulus staf/admin sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, 
cepat  merespon, isi respon yang baik, 
dapat menyelesaikan masalah dan 
menggunakan bahasa yang baik
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Staf/admin e-service terkesan baik, 
bertanggungjawab merespon dengan 
cepat, memiliki kemampuan yang 
mencukupi dan profesional

Situs belum memiliki petunjuk 
     

     
   

  

   
pengguna dilakukan kurang dari 1 jam

Pengetahuan staff e-service sangat 
baik, mengetahui dan memahami 
organisasi, seluruh proses bisnis 
terkait pelayanan dari awal sampai 
akhir yang sehingga dapat menjawab 
pertanyaan pengguna secara 
memuaskan
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Situs memiliki format interaksi 
dengan admin (messaging ), 
menyediakan informasi dalam satu 
halaman dan  fitur multibahasa 
sehingga pengguna dapat 
berinteraksi dengan situs e-service 
secara jelas dan mudah dimengerti

Tersedia peta navigasi situs dengan 
tahapan yang tidak panjang serta 

    
    

 

    
penggunaan, fitur Help, Video tutorial 
dan Fitur Customer Service online 
sehingga memudahkan pengguna 
untuk menggunakan situs
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Situs mudah digunakan karena dapat 
diakses oleh disabilitas, manula, dari 
smartphone, dan memiliki fitur 
multibahasa serta fitur perubahan 
layout/ukuran font

Situs terlihat menarik dengan 
penggunaan warna yang tidak 
berlebihan, teks berwarna hitam 
dengan warna latar putih, warna dan 
resolusi gambar yang baik, ukuran 
font dan jumlah baris kalimat yang 
ringkas sehingga mudah dibaca.

     
tahapan yang tidak panjang serta 
kompatibel dengan berbagai browser 
sehingga pengguna mudah untuk 
menggunakan situs.
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Situs memiliki desain yang sesuai 
dengan jenis layanannya mempunyai 
layout yang simpel, dan berisi 
informasi yang ringkas dan menarik 
serta mudah dipahami oleh pengguna
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Situs memberikan kesan yang positif 
dengan adanya layout yang ringkas 
namun informatif, waktu loading yang 
cepat, pemberian penekanan pada hal 
penting, tersedia menu yang berisi 
item yang ringkas dan tepat.

Situs terlihat kompeten untuk 
penyampaian informasi dengan layout 
yang baik, mempunyai fasilitas scroll 
layar, pemilihan bahasa yang baku 
serta konten diperbaharui secara 
berkala
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Informasi yang ditampilkan oleh situs 
menggunakan bahasa Indonesia yang 
benar, dengan mekanisme yang 
runtut, tanpa menggunakan banyak 
istilah serta didukung oleh dokumen 
yang tepat sesuai dengan kebutuhan 
pengguna
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Informasi yang ditampilkan pada situs 
dilengkapi dengan penjelasan meliputi 
dasar hukum, pelaksanaan kegiatan 
dan gambar yang mendukung
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Situs menyediakan integrasi informasi 
dengan penyediaan sumber atau link 
yang terkait untuk memperjelas 
informasi relevan yang dibutuhkan 

Situs menyediakan informasi yang 
diperbaharui secara berkala dan up 
to date
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  y g  
pengguna

Situs memberikan informasi yang jelas 
sesuai dengan kebutuhan pengguna 
dalam bentuk audiovisual, gambar 
dan narasi.
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Situs menyediakan informasi yang 
detail, lengkap dan relevan
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Situs menyediakan informasi yang 
sesuai dengan kebutuhan pengguna 
pada satu skema secara rinci dalam 
format yang baik
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Situs memiliki reputasi yang baik 
karena memiliki privacy policy, contact 
informatian, testimoni dan informasi 
jumlah pengunjung.
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Keamanan dalam bertransaksi 
dirasakan pengguna dengan adanya 
mekanisme transaksi yang jelas, 
tersedia fitur pengamanan transaksi, 
fasilitas pelacakan transaksi dan 
riwayat transaksi
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Sistem menyediakan perlindingan 
terhadap informasi pribadi dengan  
penggunaan user id, passwords, kode 
autentifikasi, pernyataan resmi 
perlindungan data sehingga pengguna 
merasa aman.

Sistem menyediakan halaman pribadi 
untuk pengguna dengan pengaman 
dan memiliki kemudahan untuk 
melakukan pembaharuan data pribadi 
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Situs memiliki forum pengguna 
dengan fasilitas interaksi antara 
anggotanya sehingga menimbulkan 
rasa kebersamaan

Situs menyediakan media komunikasi 
seperti fasilitas live chat, informasi 
kontak, alamat emai dan nomer 
telepon yang dapat dihubungi yang 
memudahkan komunikasi dengan 
institusi

    
    

    
melakukan pembaharuan data pribadi 
dan memiliki kesan personalisasi 
pengguna
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Sistem menyediakan fasilitas informasi 
untuk mengetahui alur atau tahapan 
kerja dan transaksi yang dilakukan 
oleh pengguna sehingga memberi 
keyakinan bahwa jasa akan 
tersampaikan dengan baik sesuai janji
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Dimensi Code Indikator Penilaian Pertanyaan N

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

E1
Struktur situs/mobile app e-
gov ini jelas dan mudah 
diikuti

Apakah situs/mobile app 
menggunakan alamat/nama 
mobile apps yang mudah 
diingat, berekstensi go.id 
(untuk situs)/nama formil (untuk 
mobile app), tampilan antar 
muka (interface ) menarik  dan 
mudah untuk diikuti /ditelusuri?

E2
Mesin pencari (fitur search) 
dalam situs/mobile app e-
gov ini efektif

Apakah situs/mobile app 
menyediakan fitur mesin 
pencari (search) yang mudah 
ditemukan posisinya, 
digunakan dan memberikan 
tampilan hasil yang mudah 
dibaca/dipahami?

E3 Peta situs/mobile app e-gov 
ini terorganisir dengan baik

Apakah situs/mobile app 
memiliki peta navigasi, tidak 
mengandung halaman kosong, 
tata letak (layout) halaman 
yang konsisten dan transisi 
antar halaman terasa halus 
(smooth) dan lancar? 
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

Efficiency E4

Situs/mobile app e-gov ini 
disesuaikan dengan 
kebutuhan khusus masing-
masing pengguna

Apakah situs/mobile app 
memiliki fitur penyesuaian 
terkait karakteristik dan pola 
kebutuhan khusus pengguna 
seperti multi bahasa, 
Sumarisasi (frequently acces, 
top search, FAQ, dlsb), fitur 
pengingat & saran, dan fitur 
yang ramah pengguna 
disabilitas?

E5
Informasi yang ditampilkan 
pada situs/mobile app e-gov 
ini rinci dan sesuai 

Apakah informasi yang 
ditampilkan dalam situs/mobile 
app memiliki keterangan yang 
rinci dan sesuai dengan 
efisiensi? 

E6

Lama Informasi yang 
ditampilkan di situs e-gov 
setelah kejadian/peristiwa 
berlangsung

Seberapa lama informasi 
ditampilkan dari waktu kejadian  
berlangsung?
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3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

E7

Petunjuk dan/atau  
Informasi pengisian data 
dalam situs/mobile app e-
govt ini sudah memadai

Apakah petunjuk dan/atau 
informasi mengenai pengisian 
data dalam situs/mobile app ini 
sudah cukup 
memadai/informatif? 

T1 Penggunaan pasword dan 
username aman

Apakah keamanan 
penggunaan username dan 
password pada situs/mobile 
app ini terjamin? 

T2
Autentifikasi hanya 
menggunakan data yang 
diperlukan

Berapa jumlah item data 
pribadi pengguna yang harus 
dimasukkan untuk autentifikasi 
akses dalam situs/mobile app 
ini ? (Contoh data pribadi yang 
tidak perlu: Nomor Kartu 
Keluarga, NIK, nomor Kartu 
kredit, dlsb yang tidak 
diperlukan dalam akses situs )
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

Trust

T3

Data yang diberikan oleh 
pengguna tersimpan dalam 
situs/mobile app dengan 
aman

Apakah data yang diberikankan 
pengguna dan tersimpan 
dalam sistem e-service ini 
aman?

T4

Data yang disediakan untuk 
e-service digunakan hanya 
untuk alasan yang 
dimaksudkan 

Apakah data pengguna yang 
disimpan dalam e-service ini 
hanya digunakan untuk alasan 
yg dimaksudkan oleh 
pengguna?

R1

Form dalam situs/mobile 
app e-service dapat 
diunduh/di-submit dengan 
cepat

Apakah form atau file dalam 
situs/mobile app ini dapat 
diunduh atau disubmit dengan 
cepat ?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

Reliability

R2
Situs/mobile app e-service 
dapat diakses dan tersedia 
kapan pun diperlukan

Apakah situs/mobile app ini 
dapat diakses kapan saja 
diperlukan?

R3
Situs/mobile app dapat 
beroperasi dengan baik 
sejak dibuka

Apakah situs/mobile app dapat 
beroperasi dengan baik dan 
responsif sejak dibuka?

R4
Situs/mobile app 
menyediakan layanan tepat 
waktu

Apakah layanan disediakan 
tepat waktu sesuai dengan 
kebutuhan?

R5
Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat dengan 

Apakah halaman situs/mobile 
app terunduh/termuat  dengan 
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2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

R5
   

terunduh/termuat dengan 
cepat

   
app terunduh/termuat  dengan 
cepat?

R6
Situs e-service berjalan 
dengan baik menggunakan 
browser yang tersedia

Apakah semua browser  
umum/populer yang tersedia 
dapat digunakan untuk 
membuka situs ini?

 

CS1

Staf e-service menunjukkan 
minat yang tulus dalam 
memecahkan masalah 
pengguna, staf yang 
dimasukan adalah adanya 
HELP DESK utk eService.

Apakah staf e-service 
memberikan layanan yang 
tulus dalam menjawab 
pertanyaan dan penyelesaiaan 
masalah?

CS2
Staff e-service memberikan 
balasan secepatnya ke 
pertanyaan pengguna.

Apakah respon admin cepat 
dalam menjawab pertanyaan 
pengguna?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

Citizen Support

CS3

Staf e-service memiliki 
pengetahuan untuk 
menjawab pertanyaan 
pengguna.

Apakah staf memiliki 
pengetahuan untuk menjawab 
pertanyaan pengguna secara 
memuaskan?

CS4

Staf e-service memiliki 
kemampuan untuk 
menyampaikan 
kepercayaan dan keyakinan

Apakah kesan terpercaya 
terlihat pada staf e-service 
sehingga dapat meyakinkan 
pengguna?

U1 Mudah dipelajari untuk 
mengoperasikan

Apakah situs/mobile app dapat 
dengan mudah dipelajari dan 
dioperasikan saat 1 s/d 3 kali 
mengakses dengan dukungan 
fitur-fitur berikut?
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1

4

3

2

1

4

3

2

1

   

    
    

      
   

 

U2
Interaksi dengan 
situs/mobile app eservice 
jelas dan mudah dimengerti

Apakah interaksi anda sebagai 
pengguna situs/mobile app 
jelas dan mudah untuk 
memahami/mengerti dengan 
tersedianya form interaksi 
dengan fitur-fitur berikut?

U3 Navigasi situs/mobile app 
cukup jelas dan mudah

Apakah situs/mobile app 
mudah dinavigasikan dari 
menu ke menu, dari halaman 
ke halaman, dan dari konten ke 
konten nya?
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4

3

2

1

4

3

2

1

Usability

U4 Situs/mobile app mudah 
digunakan

Apakah mudah dalam 
penggunaan situs/mobile app 
baik konten, menu, dan fitur 
lainnya ?

U5 Tampilan situs/mobile app 
eservice menarik

Apakah tampilan situs/mobile 
app menarik sehingga anda 
nyaman, senang dan tidak 
bosan melihat situs lebih lama 
atau sering?
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4

3
2
1

4

3
2
1

4

3
2

U6
Desain situs/mobile app 
eService layak dan sesuai 
dengan tipe situs

Apakah desain situs sesuai 
/relevan dengan 
jenis/kategori/konten yang 
dikandung/fungsi layanan nya?

U7
Situs/mobile app Eservice 
menimbulkan kesan 
kompeten/profesional

Apakah situs/mobile app 
nampak kompeten/profesional 
dalam penyampaian kontennya 
dan pengelolaannya?

U8

Situs/mobile app Eservice 
memberikan 
pengalaman/kesan positif 
bagi pengguna

Apakah Anda mendapatkan 
pengalaman/kesan positif saat 
mengakses dan menggunakan 
situs/mobile app ini?
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1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

   
 

  
 

   
   

   
  

I1 Menyediakan informasi 
akurat

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs dengan 
bahasa Indonesia yang jelas, 
sistematis dan bermanfaat bagi 
pengguna?

I2 Menyediakan informasi yang 
terpercaya

Apakah Informasi yang 
ditampilkan dalam situs//mobile 
app disertai dengan daftar, 
deskripsi informasi serta dasar 
hukum dari pelayanan yang 
diberikan ?

Menyediakan informasi 
   

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs/mobile 

    
     

Page 11



INDIKATOR eService_Jenis INFORM

2

1

4

3

2

1

4

3
2
1

4

3

2

1

I3 Menyediakan informasi 
tepat dan sesuai waktu

   
ditampilkan pada Situs/mobile 
app merupakan informasi yang 
ter up date  secara teratur ?

I4 Menyediakan informasi 
relevan

Apakah informasi yang 
disampaikan mempunyai 
penjelasan dengan integrasi 
informasi dari link lainnya ?

I6
Menyediakan informasi 
dengan tingkat kerincian 
yang tepat

Apakah informasi yang 
ditampilkan dalam situs/mobile 
app memiliki keterangan yang 
lengkap mengenai: 
Author/Penulis, Tanggal 
Publikasi, Link sumber 
referensi , disertai dengan 
gambar/video/dokumen 
relevan, memiliki kategorisai & 
kata kunci yang sesuai dan 
memliki link/tautan dengan 
informasi lain yang sejenis 
dalam situs?

I5 Menyediakan informasi yang 
mudah dimengerti

Apakah informasi yang 
ditampilkan dilengkapi dengan 
tutorial penggunaan layanan ?

Information
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

 

SI1 Memiliki reputasi yang baik Apakah situs memiliki reputasi 
yang baik?

I7 Menyediakan informasi  
dalam format yang layak

Apakah informasi disajikan 
dengan format yang sesuai, 
tepat dan cocok?

SI2
Pengguna merasa aman 
dalam  menyelesaikan 
transaksi

Apakah situs memiliki  
keamanan untuk melakukan 
transaksi secara penuh?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

Service Interaction SI4 Menciptakan rasa 
personalisasi

Apakah Situs menyediakan 
kemudahan untuk mempunyai 
halaman pribadi dan 
kemudahan untuk mengubah 
atau meng-update-nya ?

  
 

Apakah Situs memiliki fitur 
diskusi langsung (live) dan 

    
    

    
   

  

SI3
Pengguna merasa aman 
terhadap informasi 
pribadinya

Apakah informasi pribadi 
pengguna terlindungi dengan 
baik ?

SI5 Menimbulkan rasa 
kebersamaan

Apakah pengguna merasakan 
komunitas yang menghargai 
keberadaannya dan 
kebersamaan sesama 
pengguna?
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3

2

1

4

3
2
1

 

SI6 Memudahkan komunikasi 
dengan institusi

    
diskusi langsung (live) dan 
informasi kontak yang lengkap 
dan berfungsi baik? (Berfokus 
pada interaksi dari pengguna 
terhadap penyedia layanan 
bukan live chat)

SI7

Memberi keyakinan bahwa 
jasa akan tersampaikan 
dengan baik sesuai 
janji/aturan

Apakah Situs memberi 
keyakinan bahwa jasa akan 
tersampaikan dengan baik 
sesuai janji/aturan? 
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Breakdown Bobot Evidence
Menggunakan (1) nama/alamat mudah 
diingat dan ditelusuri, (2) berakhiran 
ekstensi go.id (untuk situs)/nama formal 
yang menunjukan nama daerah atau 
layanan spesifik (untuk mobile app), (3) 
tampilan antar muka nya menarik 
(komposisi Menu, Logo Lembaga, dan 
font (jenis dan ukuran) yang konsisten, 
(4) struktur  situs/mobile apps  berbentuk 
piramida i. Beranda; ii. Kategori; iv. 
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app, mudah digunakan dan memberikan 
tampilan hasil yang mudah 
dibaca/pahami
Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app dan mudah digunakan
Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app

Tidak ditemukan mesin pencari dalam 
situs/mobile app

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur, tidak memiliki halaman 
kosong dan tata letak (layout) konsisten, 
transisi/perpindahan antar 
halaman/windows situs/mobile app terasa 
halus dan lancar tanpa jeda/lag
Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur, tidak memiliki halaman 
kosong dan tata letak (layout) konsisten

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur dan tidak memiliki halaman 
kosong
Tidak memiliki atau hanya memiliki peta 
navigasi saja 

URL link dan screenshoot 
mengenai: nama 
situs/aplikasi, hasil 
pencarian situs pada 
browser, layout situs untuk 
menunjukkan struktur

URL link dan screenshoot 
mengenai: mesin pencari, 
fungsi dan tata letak

URL link dan screenshoot 
mengenai: Site Map
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Memiliki  fitur  pilihan (1) multi bahasa, (2) 
fitur sumarisasi (frequently acces, top 
search, top question, FAQ) dan (3) fitur 
pengingat & pemberi saran serta (4) fitur 
ramah pengguna disabilitas (text to 
speech, speech to text, dlsb)
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas

Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam satu halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam dua halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam tiga halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam lebihh dari tiga halaman 
situs/mobile app

Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 1-4 hari setelah kejadian 
berlangsung
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 5-7 hari setelah kejadian 
berlangsung
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 8-14 hari setelah kejadian 
berlangsung
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang lebih dari 14 hari setelah 
kejadian berlangsung

Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field mudah dimengerti dan 
informatif disertai diagram dan contoh. 
Proses pengisian data hanya 
membutuhkan 1 halaman

URL link dan screenshoot 
mengenai: fitur  pilihan multi 
bahasa, fitur sumarisasi 
(frequently acces, top 
search, top question, FAQ) 
dan fitur pengingat & 
pemberi saran serta fitur 
ramah pengguna disabilitas 
(text to speech, speech to 
text, dlsb)

Screen shoot  halaman 
(halaman) situs/mobile app

Jadwal update tersedia dan 
dilakukan dengan baik, 
dibuktikan dengan fisik situs 
terbarukan dapat berupa 
link url dan atau 
screenshoot
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Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field mudah dimengerti dan 
informatif disertai diagram dan contoh. 
Proses pengisian data hanya 
membutuhkan 2-3 halaman

Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field tidak mudah dimengerti dan 
kurang  informatif tanpa disertai diagram 
dan contoh. Proses pengisian data hanya 
membutuhkan lebih dari 3 halaman

Tidak ada petunjuk dan/atau informasi 
pengisian data pada masing-masing field

Terdapat fitur proteksi password: (1) 
autentifikasi, (2) enkripsi menggunakan 
basis/standar enkripsi tertentu 
(ditampilkan metode/merk nya), (3) 
notifikasi penggunaan password, (4) 
notifikasi penggantian password
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas  
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas  
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas  

1 -  3 item data pribadi pengguna untuk 
autentifikasi
4 - 5 item data pribadi pengguna untuk 
autentifikasi
6 sampai 7 item data pribadi pengguna 
untuk autentifikasi

Lebih dari 7 data item data pribadi 
pengguna untuk autentifikasi

URLdan screenshoot kolom 
isian pada situs

URL dan screen shoot 
halaman login, hasil 
percobaan register, create 
username dan password, 
ganti username dan 
password

URL dan screen shoot 
Kolom isian permintaan 
data saat register dan login 
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Keamanan data terjamin karena adanya: 
(1) komitmen/pernyataan tertulis dari 
organisasi pengelola/penanggung jawab 
situs/mobile app yang dapat 
dibaca/diketahui oleh pengguna dengan 
jelas (2) Terdapat jaminan sistem 
enkripsi, (3) autentifikasi menggunakan 
digital signature atau biometrik  (4) fitur 
notifikasi/restorasi user name & password  
dan (5) memiliki sistem pemblokiran

Situs/mobile app memiliki 4-5 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas

Kriteria: (1) Terdapat pernyataan resmi 
dalam situs bahwa data tidak akan 
digunakan untuk keperluan lain. (2) 
Memiliki fitur menu privacy policy untuk 
data pribadi pengguna (3) Data dapat 
dikendalikan oleh pengguna (ubah, 
tampilkan, ditutup, dan fitur lainnya)

Situs/mobile app memiliki 2 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 
kurang dari 1 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 1 
sampai 5 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 5 
sampai 10 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 
lebih dari 10 menit

(1). Screen shoot 
Pernyataan tentang 
kemanan data pengguna 
dalam situs dan bukti 
fiturlain, (2).  berita acara 
percobaan 

(1) Pernyataan resmi 
penggunaan data dalam 
situs (2) menu privacy 
policy

Berita acara pengunduhan 
form atau file dengan bukti 
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Situs/mobile app selalu aktif dan dapat 
digunakan 24 jam sehari

Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1- 3 bulan sekali
Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1 minggu – 1 bulan 
sekali
Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1-6 hari sekali

Situs/mobile app ketika dievaluasi 
memiliki kriteria sebagai berikut: (1)  
waktu loading dan unduh cepat ke menu 
utama  (2) Situs/mobile app berjalan 
dengan baik di semua perangkat,(3) text 
mudah dibaca, (4) responsif

Situs/mobile app memilki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memilki 1 kriteria di atas

Situs/mobile app tidak memilki kriteria di 
atas

Kriteria evaluasi: (1) chat dan mail respon 
tidak lebih dari 24 jam (2) ada 
penyelesaian masalah/pertanyaan user 
(3) pengumuman yang masih dalam 
rentang waktunya (4) kerterbaruan 
berita/artikel
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat   5-10 detik

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat  11 sampai 30 detik

Jadwal dan sop 
maintenance, lampiran up 
dan down sistem, screeshot 
akses/evaluasi situs pada 
waktu yang berbeda

Berita acara percobaan 
menjalankan situs

(1) chat dan mail respon 
tidak lebih dari 24 jam (2) 
bukti penyelesaian 
masalah/pertanyaan user 
(3) bukti pengunggahan 
pengumuman (4) 
kerterbaruan berita

Berita acara percobaan 
membuka halaman situs  
(halaman situs yang baik 
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Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat  31 sampai 60 detik

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat lebih dari 60 detik

Semua browser dapat digunakan 
(minimal 4 jenis browser)

Hanya 3 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Hanya 2 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Hanya 1 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Kriteria kesan tulus staf sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, (1) 
kecepatan respon (2) isi respon (3) 
penyelesaian masalah (4) bahasa yang 
baik

Situs/mobile app memilki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memilki 1 kriteria di atas

Situs/mobile app tidak memilki kriteria di 
atas

Respon terhadap pertanyaan pengguna 
dilakukan kurang dari 60 menit

Respon terhadap pertanyaan dilakukan 
dalam waktu 61 menit  sampai 5 jam

Respon terhadap pertanyaan dilakukan 
dalam 5 jam 1 menit sampai 24 jam

Respon terhadap pertanyaan pengguna 
dilakukan lebh dari 24 jam

   
    

(halaman situs yang baik 
adalah situs yang tidak 
berat dan cepat dibuka)

Berita acara percobaan  
dan screenshoot membuka 
situs dengan berbagai 
browser

Bukti tentang (1) kecepatan 
respon (2) isi respon (3) 
penyelesaian masalah (4) 
standar bahasa yang baik

Bukti sampel respon pada  
pertanyaan user
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Kriteria pengetahuan dan respon dari 
staff e-service terkait pertanyaan 
pengguna atas layanan: (1)  menjawab 
setiap pertanyaan pengguna sesuai 
konteksnya, (2) menjawab dengan cepat 
kurang dari 24 jam (3) menyelesaikan 
masalah/pertanyaan pengguna atau 
menjawab secara tepat (4) 
berkomunikasi dengan bahasa yang baik

Staff e-service memiliki 2-3 kriteria di atas

Staff e-service memiliki 1 kriteria di atas

Staff e-service tidak memiliki kriteria di 
atas

Kriteria penyampaian layanan dari staf e-
service: (1) dapat dipercaya dengan baik 
dan menjalankan tugasnya dengan (2) 
tanggung jawab,  (3) profesional dan (4) 
percaya diri

Staff e-service memiliki 2-3 kriteria di atas

Staff e-service memiliki 1 kriteria di atas

Staff e-service tidak memiliki kriteria di 
atas

Situs/mobile app menyediakan: (1) 
manual penggunaan; (2) fitur Help, (3) 
Video tutorial, dan (4)  Fitur Customer 
Service online (live chat)
Tersedia manual penggunaan, fitur Help 
dan video tutorial

Tersedia manual penggunaan dan fitur 
Help

(1) Bukti berita acara 
penilaian staf e-service (2) 
persepsi penilai terhadap 
jawaban atas pertanyaan 
user (disertai bukti)

(1) Bukti berita acara 
penilaian staf e-service (2) 
persepsi penilai terhadap 
jawaban atas pertanyaan 
user (disertasi bukti)

URL
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Tersedia manual penggunaan (pdf, 
diagram, dokumen lainnya)

Kriteria interaksi pengguna dengan e-
services: (1) Memiliki form interaksi; (2) 
Memiliki fitur Helpdesk/instant messaging 
dengan admin; (3) Informasi yang 
ditampilkan dalam situs dapat diakses 
per halaman per informasi; (4) memiliki 
fitur multibahasa

Interaksi hanya memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Interaksi hanya memiliki 1 kriteria di atas

Interaksi hanya tidak memiliki kriteria di 
atas

Kriteria navigasi situs/mobile app: (1) 
Tersedia peta situs navigasi; (2) Jumlah 
link navigasi yang minimal (maksimal 7 
menu item); (3) Konsisten (posisi 
navigasi situs selalu sama di tiap 
halaman); (4) Logo me-Link ke halaman 
utama

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas

URL

Berita acara percobaan dan 
URL
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Kriteria kemudahan penggunaan 
situs/mobile app: (1) Dapat diakses oleh 
siapapun termasuk (2)disabilitas (tuna 
netra) atau (3) manula; (4) Kompatibel 
dengan perangkat mobile (smartphone, 
tablet, dll); (5) Memungkinkan membaca 
konten secara cepat (skims); (6) Memiliki 
fitur multibahasa; dan (7) perubahan 
layout (misal perubahan ukuran font)

Memiliki 4-6 kriteria diatas

Memiliki 1-3 kriteria diatas

Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria tampilan situs/mobile app yang 
menarik: (1) Desain dengan komposisi 
padanan warna yang baik dan tidak 
berlebihan:  setidaknya memiliki 2 atau 3 
warna utama yang berpadu (maksimal 5 
warna); (2) teks mudah dibaca, biasanya 
teks warna hitam dengan latar warna 
puith/cerah & ukuran font 10-12 di tiap 
paragraf; (3) memiliki gambar yang 
relevan dengan konteks/konten dengan 
kualitas/resolusi yang baik dan jumlah 3-
4 gambar setiap halamannya (tidak 
lebih); (4) layout yang sederhan & 
ringkas (simple)  tidak banyak 
mengandung elemen pengalih fokus 
(misal animasi, gambar berkedip-
kedip/blink  dll)
Memiliki 2-3 kriteria di atas

Memiliki 1 kriteria di atas

Tidak memiliki  kriteria di atas

Berita acara percobaan dan 
URL
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(1) Layout situs sederhana tidak 
berlebihan hanya menyampaikan konten 
yang relevan dengan informasi 
pemerintahan; (2) judul konten memiliki 
tema/label yang jelas dan isi dibagi 
menjadi paragraf kecil; (3) desain layout 
dan konten jelas, ringkas dan menarik; 
(4) kurang dari 10 detik pengunjung 
dapat mengetahui jenis situs dan isi 
konten yang disampaikan

Memiliki 2-3 kriteria di atas
Memiliki 1 kriteria di atas
Tidak memiliki  kriteria di atas

Kriteria kesan kompeten/profesional dari 
situs/mobile app: (1) Tata letak/layout 
sederhana, ringkas, minim fitur pengalih 
topik ; (2) Minimal link navigasi dan scroll 
(menggulung layar) untuk setiap halaman 
dan informasi/konten ; (3) Konten 
diperbarui secara reguler/berkala; (4) 
Konten yang deskriptif, dan penggunaan 
bahasa sederhana dan standar atas 
konten situs/mobile app (yang ada 
seakan ditulis yang profesional, misal: 
editor/wartawan)
Memiliki 2-3 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Tidak memiliki  kriteria diatas

 Kriteria standar pengalaman positif: (1) 
Layout situs sederhana & ringkas 
(simple), tampilan menarik dan 
pengelolaan yang baik; (2) Loading 
halaman cepat, situs memuat (loading) 
halaman 1- 20 detik; (3) Minimal link & 
scroll & layout, serta konsiten tiap 
halamannya; (4) Fokus pada hal yang 
penting/utama, (5) Menu selalu berada di 
bagian atas disetiap halaman (6) item 
menu dibatasi kurang dari 7 item (untuk 
tidak membuat orang berlama-lama 
dalam mencari satu informasi yang 
diinginkan), (6) Memiliki fitur/tombol 
Memiliki 4-5 kriteria diatas
Memiliki 1-3 kriteria diatas
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Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria umum informasi akurat: (1) 
didukung oleh referensi atau dokumen 
fakta yang jelas serta sesuai dengan 
kebutuhan  pengguna. (2) informasi yang 
disampaikan dengan bahasa Indonesia 
yang jelas (tata bahasa, pengejaan, dan 
komposisi) (3)  menampilkan 
keterangan/info tentang penulis (4) 
Informasi dapat dibandingkan dengan 
situs lainnya dengan topik yang sama

Screen shoot : (1) informasi 
yang ditampilkan di Web, 
(2) bagan , (3) dokumen 
pendukung

Memiliki 2-3 kriteria diatas

Memiliki 1 kriteria diatas

Tidak memiliki kriteria diatas

Tersedia daftar dan deskripsi informasi 
yang dilengkapi dengan  peraturan 
perundang-undangan/dasar hukum 
terkait pelayanan yang diberikan
Tersedia deskripsi informasi yang 
dilengkapi dengan peraturan perundang-
undangan/dasar hukum terkait pelayanan 
yang diberikan

Tersedia daftar informasi yang dilengkapi 
peraturan perundang-undangan/dasar 
hukum terkait pelayanan yang diberikan

Tidak tersedia daftar dan deskripsi 
informasi yang dilengkapi dengan 
peraturan perundang-undangan/dasar 
hukum terkait pelayanan yang diberikan 

Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 7 hari kerja dari berita 
/informasi terakhir
Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 8 hari kerja – 30 hari kerja 
dari berita /informasi terakhir

Screen shoot :  (1) Daftar 
informasi ; (2) Deskripsi 
informasi ; (3) Peraturan 
hukum/dasar hukum 

Screen shoot : (1) Berita 
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Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 31 hari kerja – 90 hari kerja 
dari berita /informasi terakhir
Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala lebih dari  90 hari kerja dari berita 
/informasi terakhir

Terdapat integrasi informasi antara 
informasi pelayanan dengan link  
informasi lainnya yang saling terkait
Terdapat integrasi informasi, yang 
membutuhkan pencarian dari link yang 
lain
Terdapat integrasi informasi tanpa 
panduan link lainnya.
Tidak terdapat integrasi informasi

Kriteria informasi yang mudah dimengerti, 
memiliki: (1) penggunaan bahasa yang 
baik dan benar, langsung/tidak bertele-
tele, tidak banyak terminologi tidak 
awam/asing; (2) audio visual, (3) tabel 
dan/atau grafik, (4) link atau dokumen 
Memiliki 2-3 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria tingkat kerincian informasi: (1) 
Author/Penulis; (2) Tanggal Publikasi, (3) 
Memiliki Gambar/Video/Dokumen dan 
tautan dengan informasi lain yang 
sejenis/relevan dalam situs/mobile app 
dan  yang relevan dan (4) Memiliki 
kategorisasi dan kata kunci yang sesuai
Situs/mobile app memiliki  2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki  1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Screen shoot : (1) Berita 
yang terbaru 

Screen shoot : (1) 
penjelasan integrasi 
informasi (2) alamat link 
yang terkait

URL link dan screenshoot 
mengenai: Author; 
DD/MM/YYYY, Link Tautan 
dan 
Gambar/Video/Dokumen 
yang relevan dan Memiliki 
kategorisasi dan kata kunci 
yang sesuai serta Memiliki 
tautan dengan informasi 
lain yang sejenis/relevan 
dalam situs

Screen shoot  dan file 
penggunaan layanan dalam 
bentuk : (1) audiovisiual, (2) 
gambar ; (3) narasi 
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Kriteria format penyajian informasi yang 
layak/pas: (1) Menggunakan bahasa 
yang umum, (2) mengandung penekanan 
(cetak tebal (bold), atau cetak miring 
(italic), pointer, tabel dan atau  yang 
sesungguhnya atau kontekstual (3) 
Mengandung  keyword (4) Menggunakan 
hyperlink yang aktif (dapat diklik 
langsung) (5) jumlah paragraf yang tidak 
banyak (maksimum tiga paragraf) dalam 
satu informasi
Situs/mobile app memiliki  3-4 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki  1-2 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki (1) privacy 
policy, (2) contact information, (3) 
terdapat testimoni positif dari pengguna, 
(4) memiliki statistik jumlah pengunjung 
dan pengguna situs/mobile app yang 
meningkat

Situs/mobile app memiliki 2-3 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki 1 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app tidak memiliki  macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki mekanisme 
transaksi yang jelas dengan ditandai (1) 
tersedia petunjuk yang user friendly (2) 
fitur pengamanan transaksi (3) fasilitas 
pelacakan transaksi (4) riwayat transaksi

Situs/mobile app memiliki 2-3 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki 1 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app tidak memiliki  macam 
kriteria tersebut

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria

Screen shoot  skema yang 
menampilkan informasi 
kebutuhan pengguna pada 
satu skema (informasi 
dengan kategorisasi yang 
jelas sesuai fungsi dan 
organisasi)

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria
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Kriteria keamanan bagi pengguna: (1) 
Untuk akses ke akun pengguna 
dibutuhkan user id, Passwords, (2) kode 
autentifikasi  (3) pengguna memberikan 
hanya data yang dibutuhkan (4) Terdapat 
pernyataan resmi perlindungan data

Situs/app memiliki 2-3 macam 
perlindungan data pengguna diatas
Situs/app  memiliki 1 macam 
perlindungan data pengguna diatas
Situs/app tidak/ memiliki  macam 
perlindungan data pengguna diatas

Situs/app memiliki (1) halaman personal 
yang sesuai dengan karakteristik atau 
preferensi pengguna, (2) memiliki 
pengaman/passwords untuk masuk dan 
(3) memiliki kemudahan untuk mengubah 
atau mengupdate data personal.

Situs/app  memiliki 2 kriteria personalisasi 
pengguna diatas
Situs/app memiliki 1 kriteria personalisasi 
pengguna diatas

Situs/app  tidak memiliki  kriteria 
personalisasi pengguna diatas

Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang berfungsi optimal 
sebagai tempat berdiskusi dan 
memberikan solusi yang dipertimbangkan 
oleh organisasi
Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang berfungsi dengan baik
Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang kadang-kadang 
digunakan
Situs/mobile app tidak memiliki 
forum/kanal pengguna atau memiliki tapi 
tidak digunakan

Situs memiliki fitur diskusi langsung (live) 
dan informasi kontak yang lengkap 
(alamat email, alamat fisik, nomor 
telepon) yang berfungsi dengan baik.

URL dan Screenshoot 
ketiga kriteria

    
  

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria

URL dan Screenshoot 
forum pengguna
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Situs memiliki informasi kontak yang 
lengkap (alamat email, alamat fisik, 
nomor telepon) yang berfungsi dengan 
baik.
Situs memiliki informasi kontak yang 
kurang lengkap yang kurang berfungsi 
dengan baik.
Situs tidak memiliki informasi kontak

Kriteria yang dimaksud, situs/mobile app 
memiliki:  (1) FAQ dan atau petunjuk 
yang lengkap, (2) kontak/fasilitas 
diskusi/chat yang berfungsi untuk 
bertanya (3) terdapat testimoni pengguna  
yang baik, (4) memiliki alur 
kerja/transaksi transparan yang dapat 
dipantau pengguna.

Situs/app  memiliki 2-3 kriteria diatas
Situs/app  memiliki 1 kriteria diatas
Situs/app  tidak memiliki kriteria diatas

URL dan Screenshoot live 
chat dan contact

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria
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Pernyataan untuk end user

Situs mudah diingat, memiliki 
struktur yang jelas dan mudah 
diikuti, untuk model layanan 
berjenis INFORMASI piramida 
SESUAI struktur organisasi, dan 
untuk model layanan berjenis 
WORKFLOW piramida SESUAI 
layanan yang diberikan

Situs memiliki mesin pencari yang 
mudah ditemukan dalam situs, mudah 
digunakan dan memberikan hasil yang 
baik dan sesuai

Situs terorganisasi dengan baik, 
memiliki peta navigasi, tidak 
memiliki halaman kosong, tata letak 
(layout ) konsisten, 
transisi/perpindahan antar halaman 
situs terasa halus dan lancar.
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Situs memiliki fitur penyesuaian 
pengguna seperti multi bahasa, 
frequently acces, top search, FAQ, fitur 
pengingat & saran, dan fitur yang 
ramah pengguna disabilitas?

Jumlah halaman yang diperlukan untuk 
menampilkan Informasi pada 
situs/mobile app e-gov 

Selang waktu kejadian sesungguhnya 
dengan publikasi berita/informasi di 
situs/mobile apps
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Informasi atau petunjuk pengisian data 
pada masing-masing field mudah 
dimengerti dan informatif, disertai 
diagram dan contoh. Proses pengisian 
data hanya membutuhkan sedikit 
halaman petunjuk

Terdapat proteksi password: 
autentifikasi, enkripsi, notifikasi 
penggunaan password, notifikasi 
penggantian password

Autentifikasi hanya menggunakan data 
yang diperlukan (data sesedikit 
mungkin)
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Keamanan data terjamin baik dari 
keamanan sistem maupun komitmen 
tertulis dari organisasi yang dapat 
dibaca oleh pengguna dengan jelas. 
Terdapat enkripsi dan autentifikasi 
menggunakan digital signature, 
biometrik, notifikasi dan password.

Situs menampilkan pernyataan resmi 
bahwa data tidak akan digunakan 
untuk keperluan lain dan memiliki fitur 
menu privacy policy untuk data pribadi 
pengguna yang dapat dikendalikan 
oleh pengguna (ubah, tampilkan, 
ditutup, dll)

Form atau file dokumen yang tersedia 
dalam situs dapat diunduh dengan 
cepat, kurang dari 1 menit
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Situs dapat digunakan dalam 24 jam 
sehari

Situs berjalan dengan baik di semua 
perangkat atau semua operating 
system , waktu loading  cepat, text 
mudah dibaca, responsif

Informasi dan pelayanan disediakan 
tepat waktu dan up to date sesuai 
dengan kebutuhan pengguna

Halaman situs terunduh/terbuka 
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dengan cepat, kurang dari 2 detik

Situs dapat beroperasi pada semua 
browser yang umum digunakan 
masyarakat (MicIE, Mozilla, Google 
Chrome, Safari, Opera dll)

Kesan tulus staf/admin sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, 
cepat  merespon, isi respon yang baik, 
dapat menyelesaikan masalah dan 
menggunakan bahasa yang baik

Respon terhadap pertanyaan 
pengguna dilakukan kurang dari 1 jam
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Pengetahuan staff e-service sangat 
baik, mengetahui dan memahami 
organisasi, seluruh proses bisnis terkait 
pelayanan dari awal sampai akhir yang 
sehingga dapat menjawab pertanyaan 
pengguna secara memuaskan

Staf/admin e-service terkesan baik, 
bertanggungjawab merespon dengan 
cepat, memiliki kemampuan yang 
mencukupi dan profesional

Situs memiliki petunjuk penggunaan, 
fitur Help, Video tutorial dan Fitur 
Customer Service online sehingga 
memudahkan pengguna untuk 
menggunakan situs
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Situs memiliki format interaksi 
dengan admin (messaging ), 
menyediakan informasi dalam satu 
halaman dan  fitur multibahasa 
sehingga pengguna dapat 
berinteraksi dengan situs e-service 
secara jelas dan mudah dimengerti

Tersedia peta navigasi situs dengan 
tahapan yang tidak panjang serta 
kompatibel dengan berbagai browser 
sehingga pengguna mudah untuk 
menggunakan situs.
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Situs mudah digunakan karena dapat 
diakses oleh disabilitas, manula, dari 
smartphone, dan memiliki fitur 
multibahasa serta fitur perubahan 
layout/ukuran font

Situs terlihat menarik dengan 
penggunaan warna yang tidak 
berlebihan, teks berwarna hitam 
dengan warna latar putih, warna dan 
resolusi gambar yang baik, ukuran font 
dan jumlah baris kalimat yang ringkas 
sehingga mudah dibaca.

Page 39



INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Situs memiliki desain yang sesuai 
dengan jenis layanannya mempunyai 
layout yang simpel, dan berisi informasi 
yang ringkas dan menarik serta mudah 
dipahami oleh pengguna

Situs terlihat kompeten untuk 
penyampaian informasi dengan layout 
yang baik, mempunyai fasilitas scroll 
layar, pemilihan bahasa yang baku 
serta konten diperbaharui secara 
berkala

Situs memberikan kesan yang positif 
dengan adanya layout yang ringkas 
namun informatif, waktu loading yang 
cepat, pemberian penekanan pada hal 
penting, tersedia menu yang berisi item 
yang ringkas dan tepat.
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Informasi yang ditampilkan oleh situs 
menggunakan bahasa Indonesia yang 
benar, dengan mekanisme yang runtut, 
tanpa menggunakan banyak istilah 
serta didukung oleh dokumen yang 
tepat sesuai dengan kebutuhan 
pengguna

Informasi yang ditampilkan pada situs 
dilengkapi dengan penjelasan meliputi 
dasar hukum, pelaksanaan kegiatan 
dan gambar yang mendukung

Situs menyediakan informasi yang 
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diperbaharui secara berkala dan up 
to date

Situs menyediakan integrasi informasi 
dengan penyediaan sumber atau link 
yang terkait untuk memperjelas 
informasi relevan yang dibutuhkan 
pengguna

Situs memberikan informasi yang jelas 
sesuai dengan kebutuhan pengguna 
dalam bentuk audiovisual, gambar dan 
narasi.

Situs menyediakan informasi yang 
detail, lengkap dan relevan
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Keamanan dalam bertransaksi 
dirasakan pengguna dengan adanya 
mekanisme transaksi yang jelas, 
tersedia fitur pengamanan transaksi, 
fasilitas pelacakan transaksi dan 
riwayat transaksi

Situs menyediakan informasi yang 
sesuai dengan kebutuhan pengguna 
pada satu skema secara rinci dalam 
format yang baik

Situs memiliki reputasi yang baik 
karena memiliki privacy policy, contact 
informatian, testimoni dan informasi 
jumlah pengunjung.
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Sistem menyediakan halaman pribadi 
untuk pengguna dengan pengaman 
dan memiliki kemudahan untuk 
melakukan pembaharuan data pribadi 
dan memiliki kesan personalisasi 
pengguna

Situs menyediakan media komunikasi 
     
      

    
   

Sistem menyediakan perlindingan 
terhadap informasi pribadi dengan  
penggunaan user id, passwords, kode 
autentifikasi, pernyataan resmi 
perlindungan data sehingga pengguna 
merasa aman.

Situs memiliki forum pengguna dengan 
fasilitas interaksi antara anggotanya 
sehingga menimbulkan rasa 
kebersamaan
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seperti fasilitas live chat, informasi 
kontak, alamat emai dan nomer telepon 
yang dapat dihubungi yang 
memudahkan komunikasi dengan 
institusi

Sistem menyediakan fasilitas informasi 
untuk mengetahui alur atau tahapan 
kerja dan transaksi yang dilakukan oleh 
pengguna sehingga memberi 
keyakinan bahwa jasa akan 
tersampaikan dengan baik sesuai janji
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DIMENSI Code Indikator Penilaian Pertanyaan N

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

      

E1
Struktur situs/mobile app e-
gov ini jelas dan mudah 
diikuti

Apakah situs/mobile app 
menggunakan alamat/nama 
mobile apps yang mudah 
diingat, berekstensi go.id 
(untuk situs)/nama formil (untuk 
mobile app), tampilan antar 
muka (interface ) menarik  dan 
mudah untuk diikuti /ditelusuri?

E2
Mesin pencari (fitur 
search) dalam situs/mobile 
app e-gov ini efektif

Apakah situs/mobile app 
menyediakan fitur mesin 
pencari (search) yang mudah 
ditemukan posisinya, 
digunakan dan memberikan 
tampilan hasil yang mudah 
dibaca/dipahami?

E3
Peta situs/mobile app e-
gov ini terorganisir dengan 
baik

Apakah situs/mobile app 
memiliki peta navigasi, tidak 
mengandung halaman kosong, 
tata letak (layout) halaman 
yang konsisten dan transisi 
antar halaman terasa halus 
(smooth) dan lancar? 
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

      Efficiency

E4

Situs/mobile app e-gov ini 
disesuaikan dengan 
kebutuhan khusus masing-
masing pengguna

Apakah situs/mobile app 
memiliki fitur penyesuaian 
terkait karakteristik dan pola 
kebutuhan khusus pengguna 
seperti multi bahasa, 
Sumarisasi (frequently acces, 
top search, FAQ, dlsb), fitur 
pengingat & saran, dan fitur 
yang ramah pengguna 
disabilitas?

E5
Informasi yang ditampilkan 
pada situs/mobile app e-
gov ini rinci dan sesuai 

Apakah informasi yang 
ditampilkan dalam situs/mobile 
app memiliki keterangan yang 
rinci dan sesuai dengan 
efisiensi? 

E6

Lama Informasi yang 
ditampilkan di situs e-gov 
setelah kejadian/peristiwa 
berlangsung

Seberapa lama informasi 
ditampilkan dari waktu kejadian  
berlangsung?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

      

E7

Petunjuk dan/atau  
Informasi pengisian data 
dalam situs/mobile app e-
govt ini sudah memadai

Apakah petunjuk dan/atau 
informasi mengenai pengisian 
data dalam situs/mobile app ini 
sudah cukup 
memadai/informatif? 

T1 Penggunaan pasword dan 
username aman

Apakah keamanan 
penggunaan username dan 
password pada situs/mobile 
app ini terjamin? 

T2
Autentifikasi hanya 
menggunakan data yang 
diperlukan

Berapa jumlah item data 
pribadi pengguna yang harus 
dimasukkan untuk autentifikasi 
akses dalam situs/mobile app 
ini ? (Contoh data pribadi yang 
tidak perlu: Nomor Kartu 
Keluarga, NIK, nomor Kartu 
kredit, dlsb yang tidak 
diperlukan dalam akses situs )
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

Trust

T3

Data yang diberikan oleh 
pengguna tersimpan 
dalam situs/mobile app 
dengan aman

Apakah data yang diberikankan 
pengguna dan tersimpan 
dalam sistem e-service ini 
aman?

T4

Data yang disediakan 
untuk e-service digunakan 
hanya untuk alasan yang 
dimaksudkan 

Apakah data pengguna yang 
disimpan dalam e-service ini 
hanya digunakan untuk alasan 
yg dimaksudkan oleh 
pengguna?

R1

Form dalam situs/mobile 
app e-service dapat 
diunduh/di-submit dengan 
cepat

Apakah form atau file dalam 
situs/mobile app ini dapat 
diunduh atau disubmit dengan 
cepat ?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

Reliability

R2
Situs/mobile app e-service 
dapat diakses dan tersedia 
kapan pun diperlukan

Apakah situs/mobile app ini 
dapat diakses kapan saja 
diperlukan?

R4
Situs/mobile app 
menyediakan layanan 
tepat waktu

Apakah layanan disediakan 
tepat waktu sesuai dengan 
kebutuhan?

R3
Situs/mobile app dapat 
beroperasi dengan baik 
sejak dibuka

Apakah situs/mobile app dapat 
beroperasi dengan baik dan 
responsif sejak dibuka?

R5
Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat dengan 

Apakah halaman situs/mobile 
app terunduh/termuat  dengan 
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2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

R5
   

terunduh/termuat dengan 
cepat

   
app terunduh/termuat  dengan 
cepat?

R6

Situs e-service berjalan 
dengan baik 
menggunakan browser 
yang tersedia

Apakah semua browser  
umum/populer yang tersedia 
dapat digunakan untuk 
membuka situs ini?

 

CS1

Staf e-service 
menunjukkan minat yang 
tulus dalam memecahkan 
masalah pengguna, staf 
yang dimasukan adalah 
adanya HELP DESK utk 
eService.

Apakah staf e-service 
memberikan layanan yang 
tulus dalam menjawab 
pertanyaan dan penyelesaiaan 
masalah?

CS2

Staff e-service 
memberikan balasan 
secepatnya ke pertanyaan 
pengguna.

Apakah respon admin cepat 
dalam menjawab pertanyaan 
pengguna?

Page 51



INDIKATOR eService_Jenis WORKFL

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

Citizen Support

CS3

Staf e-service memiliki 
pengetahuan untuk 
menjawab pertanyaan 
pengguna.

Apakah staf memiliki 
pengetahuan untuk menjawab 
pertanyaan pengguna secara 
memuaskan?

CS4

Staf e-service memiliki 
kemampuan untuk 
menyampaikan 
kepercayaan dan 
keyakinan

Apakah kesan terpercaya 
terlihat pada staf e-service 
sehingga dapat meyakinkan 
pengguna?

U1 Mudah dipelajari untuk 
mengoperasikan

Apakah situs/mobile app dapat 
dengan mudah dipelajari dan 
dioperasikan saat 1 s/d 3 kali 
mengakses dengan dukungan 
fitur-fitur berikut?
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1

4

3

2

1

4

3

2

1

   

    
    

      
   

 

U2

Interaksi dengan 
situs/mobile app eservice 
jelas dan mudah 
dimengerti

Apakah interaksi anda sebagai 
pengguna situs/mobile app 
jelas dan mudah untuk 
memahami/mengerti dengan 
tersedianya form interaksi 
dengan fitur-fitur berikut?

U3 Navigasi situs/mobile app 
cukup jelas dan mudah

Apakah situs/mobile app 
mudah dinavigasikan dari 
menu ke menu, dari halaman 
ke halaman, dan dari konten ke 
konten nya?
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4

3

2

1

4

3

2

1

Usability

U4 Situs/mobile app mudah 
digunakan

Apakah mudah dalam 
penggunaan situs/mobile app 
baik konten, menu, dan fitur 
lainnya ?

U5 Tampilan situs/mobile app 
eservice menarik

Apakah tampilan situs/mobile 
app menarik sehingga anda 
nyaman, senang dan tidak 
bosan melihat situs lebih lama 
atau sering?
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4

3
2

1

4

3
2
1

U6
Desain situs/mobile app 
eService layak dan sesuai 
dengan tipe situs

Apakah desain situs sesuai 
/relevan dengan 
jenis/kategori/konten yang 
dikandung/fungsi layanan nya?

U7
Situs/mobile app Eservice 
menimbulkan kesan 
kompeten/profesional

Apakah situs/mobile app 
nampak kompeten/profesional 
dalam penyampaian kontennya 
dan pengelolaannya?
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4

3
2
1

4

3

2

1

4

3

U8

Situs/mobile app Eservice 
memberikan 
pengalaman/kesan positif 
bagi pengguna

Apakah Anda mendapatkan 
pengalaman/kesan positif saat 
mengakses dan menggunakan 
situs/mobile app ini?

I1 Menyediakan informasi 
akurat

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs dengan 
bahasa Indonesia yang jelas, 
sistematis dan bermanfaat bagi 
pengguna?

Menyediakan informasi 
 

Apakah Informasi yang 
ditampilkan dalam situs//mobile 
app disertai dengan daftar  
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2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

I2 Menyediakan informasi 
yang terpercaya

   
   

app disertai dengan daftar, 
deskripsi informasi serta dasar 
hukum dari pelayanan yang 
diberikan ?

I3 Menyediakan informasi 
tepat dan sesuai waktu

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs/mobile 
app merupakan informasi yang 
ter up date  secara teratur ?

I4 Menyediakan informasi 
relevan

Apakah informasi yang 
disampaikan mempunyai 
penjelasan dengan integrasi 
informasi dari link lainnya ?

Information
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4

3
2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

I6
Menyediakan informasi 
dengan tingkat kerincian 
yang tepat

Apakah informasi yang 
ditampilkan dalam situs/mobile 
app memiliki keterangan yang 
lengkap mengenai: 
Author/Penulis, Tanggal 
Publikasi, Link sumber 
referensi , disertai dengan 
gambar/video/dokumen 
relevan, memiliki kategorisai & 
kata kunci yang sesuai dan 
memliki link/tautan dengan 
informasi lain yang sejenis 
dalam situs?

I5 Menyediakan informasi 
yang mudah dimengerti

Apakah informasi yang 
ditampilkan dilengkapi dengan 
tutorial penggunaan layanan ?

I7 Menyediakan informasi  
dalam format yang layak

Apakah informasi disajikan 
dengan format yang sesuai, 
tepat dan cocok?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

 

SI1 Memiliki reputasi yang baik Apakah situs memiliki reputasi 
yang baik?

SI2
Pengguna merasa aman 
dalam  menyelesaikan 
transaksi

Apakah situs memiliki  
keamanan untuk melakukan 
transaksi secara penuh?

SI3
Pengguna merasa aman 
terhadap informasi 
pribadinya

Apakah informasi pribadi 
pengguna terlindungi dengan 
baik ?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

Service Interaction SI4 Menciptakan rasa 
personalisasi

Apakah Situs menyediakan 
kemudahan untuk mempunyai 
halaman pribadi dan 
kemudahan untuk mengubah 
atau meng-update-nya ?

SI6 Memudahkan komunikasi 
dengan institusi

Apakah Situs memiliki fitur 
diskusi langsung (live) dan 
informasi kontak yang lengkap 
dan berfungsi baik? (Berfokus 
pada interaksi dari pengguna 
terhadap penyedia layanan 
bukan live chat)

SI5 Menimbulkan rasa 
kebersamaan

Apakah pengguna merasakan 
komunitas yang menghargai 
keberadaannya dan 
kebersamaan sesama 
pengguna?
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4

3
2
1

 

SI7

Memberi keyakinan bahwa 
jasa akan tersampaikan 
dengan baik sesuai 
janji/aturan

Apakah Situs memberi 
keyakinan bahwa jasa akan 
tersampaikan dengan baik 
sesuai janji/aturan? 
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Breakdown Bobot Evidence
Menggunakan (1) nama/alamat mudah 
diingat dan ditelusuri, (2) berakhiran 
ekstensi go.id (untuk situs)/nama formal 
yang menunjukan nama daerah atau 
layanan spesifik (untuk mobile app), (3) 
tampilan antar muka nya menarik 
(komposisi Menu, Logo Lembaga, dan 
font (jenis dan ukuran) yang konsisten, 
(4) struktur  situs/mobile apps  berbentuk 
piramida i. Beranda; ii. Kategori; iv. 
Subkategori

4

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas
Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app, mudah digunakan dan memberikan 
tampilan hasil yang mudah 
dibaca/pahami

4

Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app dan mudah digunakan
Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app

Tidak ditemukan mesin pencari dalam 
situs/mobile app

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur, tidak memiliki halaman 
kosong dan tata letak (layout) konsisten, 
transisi/perpindahan antar 
halaman/windows situs/mobile app terasa 
halus dan lancar tanpa jeda/lag.

4

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur, tidak memiliki halaman 
kosong dan tata letak (layout) konsisten

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur dan tidak memiliki halaman 
kosong
Tidak memiliki atau hanya memiliki peta 
navigasi saja 

URL : 
www.palembang.go.id

URL : 
www.palembang.go.id/new/
beranda

URL link : 
www.palembang.go.id/new/
beranda
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Memiliki  fitur  pilihan (1) multi bahasa, (2) 
fitur sumarisasi (frequently acces, top 
search, top question, FAQ) dan (3) fitur 
pengingat & pemberi saran serta (4) fitur 
ramah pengguna disabilitas (text to 
speech, speech to text, dlsb)
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas

Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas 1

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam satu halaman situs/mobile app 4

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam dua halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam tiga halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam lebihh dari tiga halaman 
situs/mobile app

Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 1-4 hari setelah kejadian 
berlangsung

4

Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 5-7 hari setelah kejadian 
berlangsung
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 8-14 hari setelah kejadian 
berlangsung
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang lebih dari 14 hari setelah 
kejadian berlangsung

URL link : 
www.palembang.go.id/new/
beranda (situs tidak 
memiliki fitur (1) multi 
bahasa, (2) fitur sumarisasi 
(frequently acces, top 
search, top question, FAQ) 
dan (3) fitur pengingat & 
pemberi saran serta (4) fitur 
ramah pengguna disabilitas 
(text to speech, speech to 
text, dlsb)

link : 
palembang.go.id/new/berita

/read/944

selang waktu sekitar 4 hari 
contoh berita terbaru tgl 12 
nov 2019 sementara hari ini 
tgl 16 nov 2019
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Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field mudah dimengerti dan 
informatif disertai diagram dan contoh. 
Proses pengisian data hanya 
membutuhkan 1 halaman
Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field mudah dimengerti dan 
informatif disertai diagram dan contoh. 
Proses pengisian data hanya 
membutuhkan 2-3 halaman

Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field tidak mudah dimengerti dan 
kurang  informatif tanpa disertai diagram 
dan contoh. Proses pengisian data hanya 
membutuhkan lebih dari 3 halaman

Tidak ada petunjuk dan/atau informasi 
pengisian data pada masing-masing field 1

Terdapat fitur proteksi password: (1) 
autentifikasi, (2) enkripsi menggunakan 
basis/standar enkripsi tertentu 
(ditampilkan metode/merk nya), (3) 
notifikasi penggunaan password, (4) 
notifikasi penggantian password
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas  
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas  
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas  1

1 -  3 item data pribadi pengguna untuk 
autentifikasi
4 - 5 item data pribadi pengguna untuk 
autentifikasi
6 sampai 7 item data pribadi pengguna 
untuk autentifikasi

Lebih dari 7 data item data pribadi 
pengguna untuk autentifikasi 1

tidak terdapat pengisian 
data input

situs tidak bisa dilihat sisi 
keamanan dari user situs

tidak terdapat pengisian 
data pribadi, situs 
digunakan hanya sebagai 
sistem informasi/ berita saja
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Keamanan data terjamin karena adanya: 
(1) komitmen/pernyataan tertulis dari 
organisasi pengelola/penanggung jawab 
situs/mobile app yang dapat 
dibaca/diketahui oleh pengguna dengan 
jelas (2) Terdapat jaminan sistem 
enkripsi, (3) autentifikasi menggunakan 
digital signature atau biometrik  (4) fitur 
notifikasi/restorasi user name & password  
dan (5) memiliki sistem pemblokiran

Situs/mobile app memiliki 4-5 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas 1

Kriteria: (1) Terdapat pernyataan resmi 
dalam situs bahwa data tidak akan 
digunakan untuk keperluan lain. (2) 
Memiliki fitur menu privacy policy untuk 
data pribadi pengguna (3) Data dapat 
dikendalikan oleh pengguna (ubah, 
tampilkan, ditutup, dan fitur lainnya)

Situs/mobile app memiliki 2 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas 1

Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 
kurang dari 1 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 1 
sampai 5 menit

3

Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 5 
sampai 10 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 
lebih dari 10 menit

Situs tidak memiliki e - 
service dan hanya memiliki 
kontak telp untuk dihubungi 
dan juga email

Situs tidak memiliki e - 
service dan hanya memiliki 
kontak telp untuk dihubungi 
dan juga email

form dan file bisa diunduh 
dengan cepat terbukti dari 
pendownload an file dan 
gambar "selamat datang di 
kota palembang" di 
beranda dengan jelas dan 
cepat
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Situs/mobile app selalu aktif dan dapat 
digunakan 24 jam sehari 4

Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1- 3 bulan sekali
Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1 minggu – 1 bulan 
sekali
Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1-6 hari sekali

Situs/mobile app ketika dievaluasi 
memiliki kriteria sebagai berikut: (1)  
waktu loading dan unduh cepat ke menu 
utama  (2) Situs/mobile app berjalan 
dengan baik di semua perangkat,(3) text 
mudah dibaca, (4) responsif

4

Situs/mobile app memilki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memilki 1 kriteria di atas

Situs/mobile app tidak memilki kriteria di 
atas

Kriteria evaluasi: (1) chat dan mail respon 
tidak lebih dari 24 jam (2) ada 
penyelesaian masalah/pertanyaan user 
(3) pengumuman yang masih dalam 
rentang waktunya (4) kerterbaruan 
berita/artikel
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas 1

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat   5-10 detik 4

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat  11 sampai 30 detik

tidak ada keterangan 
secara detail akan tetapi 
Situs sudah dicoba dan 
dapat digunakan dalam 24 
jam sehari

tidak terdapat layanan 
untuk pengguna

situs sudah dicoba dan 
hasilnya waktu loading 
unduh cepat ke menu 
utama, berjalan dengan 
baik di semua perangkat, 
teks mudah dibaca dan 
responsif

Halaman situs 
terunduh/terbuka dengan 
cepat  kurang dari 2 detik  
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Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat  31 sampai 60 detik

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat lebih dari 60 detik

Semua browser dapat digunakan 
(minimal 4 jenis browser)

Hanya 3 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Hanya 2 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal 2

Hanya 1 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Kriteria kesan tulus staf sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, (1) 
kecepatan respon (2) isi respon (3) 
penyelesaian masalah (4) bahasa yang 
baik

Situs/mobile app memilki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memilki 1 kriteria di atas

Situs/mobile app tidak memilki kriteria di 
atas 1

Respon terhadap pertanyaan pengguna 
dilakukan kurang dari 60 menit

Respon terhadap pertanyaan dilakukan 
dalam waktu 61 menit  sampai 5 jam

Respon terhadap pertanyaan dilakukan 
dalam 5 jam 1 menit sampai 24 jam

Respon terhadap pertanyaan pengguna 
dilakukan lebh dari 24 jam 1

  
  

cepat, kurang dari 2 detik, 
situs tidak berat dan mudah 
dibuka

Browse yang bisa 
digunakan dengan optimal : 
mozilla dan google chrome

Situs tidak menyediakan 
helpdesk IT untuk 
memberikan layanan dan 
hanya memiliki kontak 
person seperti no telp dan 
alamat email Dinas 
Komunikasi dan Informatika 
Kota Palembang

Situs tidak memiliki e - 
service dan hanya memiliki 
kontak telp untuk dihubungi 
dan juga email
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Kriteria pengetahuan dan respon dari 
staff e-service terkait pertanyaan 
pengguna atas layanan: (1)  menjawab 
setiap pertanyaan pengguna sesuai 
konteksnya, (2) menjawab dengan cepat 
kurang dari 24 jam (3) menyelesaikan 
masalah/pertanyaan pengguna atau 
menjawab secara tepat (4) 
berkomunikasi dengan bahasa yang baik

Staff e-service memiliki 2-3 kriteria di atas

Staff e-service memiliki 1 kriteria di atas

Staff e-service tidak memiliki kriteria di 
atas 1

Kriteria penyampaian layanan dari staf e-
service: (1) dapat dipercaya dengan baik 
dan menjalankan tugasnya dengan (2) 
tanggung jawab,  (3) profesional dan (4) 
percaya diri

Staff e-service memiliki 2-3 kriteria di atas

Staff e-service memiliki 1 kriteria di atas

Staff e-service tidak memiliki kriteria di 
atas 1

Situs/mobile app menyediakan: (1) 
manual penggunaan; (2) fitur Help, (3) 
Video tutorial, dan (4)  Fitur Customer 
Service online (live chat)
Tersedia manual penggunaan, fitur Help 
dan video tutorial

Tersedia manual penggunaan dan fitur 
Help

Situs tidak memiliki e - 
service dan hanya memiliki 
kontak telp untuk dihubungi 
dan juga email

Situs tidak memiliki e - 
service dan hanya memiliki 
kontak telp untuk dihubungi 
dan juga email

Situs tidak memiliki e - 
service dan hanya memiliki 
kontak telp untuk dihubungi 
dan juga email
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Tersedia manual penggunaan (pdf, 
diagram, dokumen lainnya) 0

Kriteria interaksi pengguna dengan e-
services: (1) Memiliki form interaksi; (2) 
Memiliki fitur Helpdesk/instant messaging 
dengan admin; (3) Informasi yang 
ditampilkan dalam situs dapat diakses 
per halaman per informasi; (4) memiliki 
fitur multibahasa

Interaksi hanya memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Interaksi hanya memiliki 1 kriteria di atas 2

Interaksi hanya tidak memiliki kriteria di 
atas

Kriteria navigasi situs/mobile app: (1) 
Tersedia peta situs navigasi; (2) Jumlah 
link navigasi yang minimal (maksimal 7 
menu item); (3) Konsisten (posisi 
navigasi situs selalu sama di tiap 
halaman); (4) Logo me-Link ke halaman 
utama

4

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas

     
    
    

  

situs hanya memiliki nomor 
3 (Informasi yang 

ditampilkan dalam situs 
dapat diakses per halaman 

per informasi)

situs/mobile app memilika 
(1) peta situs navigasi; (2) 
Jumlah link navigasi yang 
minimal (maksimal 7 menu 
item); (3) Konsisten (posisi 
navigasi situs selalu sama 
di tiap halaman); (4) Logo 
me-Link ke halaman utama
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Kriteria kemudahan penggunaan 
situs/mobile app: (1) Dapat diakses oleh 
siapapun termasuk (2)disabilitas (tuna 
netra) atau (3) manula; (4) Kompatibel 
dengan perangkat mobile (smartphone, 
tablet, dll); (5) Memungkinkan membaca 
konten secara cepat (skims); (6) Memiliki 
fitur multibahasa; dan (7) perubahan 
layout (misal perubahan ukuran font)

Memiliki 4-6 kriteria diatas

Memiliki 1-3 kriteria diatas 2

Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria tampilan situs/mobile app yang 
menarik: (1) Desain dengan komposisi 
padanan warna yang baik dan tidak 
berlebihan:  setidaknya memiliki 2 atau 3 
warna utama yang berpadu (maksimal 5 
warna); (2) teks mudah dibaca, biasanya 
teks warna hitam dengan latar warna 
puith/cerah & ukuran font 10-12 di tiap 
paragraf; (3) memiliki gambar yang 
relevan dengan konteks/konten dengan 
kualitas/resolusi yang baik dan jumlah 3-
4 gambar setiap halamannya (tidak 
lebih); (4) layout yang sederhan & 
ringkas (simple)  tidak banyak 
mengandung elemen pengalih fokus 
(misal animasi, gambar berkedip-
kedip/blink  dll)

4

Memiliki 2-3 kriteria di atas

Memiliki 1 kriteria di atas

Tidak memiliki  kriteria di atas

bisa di akses di smartphone 
secara kompatibel

situs mengandung semua 
kriteria yang menarik
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(1) Layout situs sederhana tidak 
berlebihan hanya menyampaikan konten 
yang relevan dengan informasi 
pemerintahan; (2) judul konten memiliki 
tema/label yang jelas dan isi dibagi 
menjadi paragraf kecil; (3) desain layout 
dan konten jelas, ringkas dan menarik; 
(4) kurang dari 10 detik pengunjung 
dapat mengetahui jenis situs dan isi 
konten yang disampaikan

4

Memiliki 2-3 kriteria di atas
Memiliki 1 kriteria di atas

Tidak memiliki  kriteria di atas

Kriteria kesan kompeten/profesional dari 
situs/mobile app: (1) Tata letak/layout 
sederhana, ringkas, minim fitur pengalih 
topik ; (2) Minimal link navigasi dan scroll 
(menggulung layar) untuk setiap halaman 
dan informasi/konten ; (3) Konten 
diperbarui secara reguler/berkala; (4) 
Konten yang deskriptif, dan penggunaan 
bahasa sederhana dan standar atas 
konten situs/mobile app (yang ada 
seakan ditulis yang profesional, misal: 
editor/wartawan)

4

Memiliki 2-3 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Tidak memiliki  kriteria diatas

(1) Layout situs sederhana 
tidak berlebihan hanya 
menyampaikan konten 
yang relevan dengan 

informasi pemerintahan; (2) 
judul konten memiliki 

tema/label yang jelas dan 
isi dibagi menjadi paragraf 
kecil; (3) desain layout dan 
konten jelas, ringkas dan 

menarik; (4) kurang dari 10 
detik pengunjung dapat 

mengetahui jenis situs dan 
isi konten yang 
disampaikan

situs nampak 
kompeten/proffesional 

dalam penyampaian konten 
dan pengelolaannya
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 Kriteria standar pengalaman positif: (1) 
Layout situs sederhana & ringkas 
(simple), tampilan menarik dan 
pengelolaan yang baik; (2) Loading 
halaman cepat, situs memuat (loading) 
halaman 1- 20 detik; (3) Minimal link & 
scroll & layout, serta konsiten tiap 
halamannya; (4) Fokus pada hal yang 
penting/utama, (5) Menu selalu berada di 
bagian atas disetiap halaman (6) item 
menu dibatasi kurang dari 7 item (untuk 
tidak membuat orang berlama-lama 
dalam mencari satu informasi yang 
diinginkan), (6) Memiliki fitur/tombol 
Contact
Memiliki 4-5 kriteria diatas 3
Memiliki 1-3 kriteria diatas
Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria umum informasi akurat: (1) 
didukung oleh referensi atau dokumen 
fakta yang jelas serta sesuai dengan 
kebutuhan  pengguna. (2) informasi yang 
disampaikan dengan bahasa Indonesia 
yang jelas (tata bahasa, pengejaan, dan 
komposisi) (3)  menampilkan 
keterangan/info tentang penulis (4) 
Informasi dapat dibandingkan dengan 
situs lainnya dengan topik yang sama

situs tidak menampilkan 
keterangan/info tentang 
penulis

Memiliki 2-3 kriteria diatas 3

Memiliki 1 kriteria diatas

Tidak memiliki kriteria diatas

Tersedia daftar dan deskripsi informasi 
yang dilengkapi dengan  peraturan 
perundang-undangan/dasar hukum 
terkait pelayanan yang diberikan
Tersedia deskripsi informasi yang 
dilengkapi dengan peraturan perundang-
undangan/dasar hukum terkait pelayanan 
yang diberikan

situs hanya tidak memiliki 
fitur/tombol contact

Situs Tidak tersedia daftar 
dan deskripsi informasi 
yang dilengkapi dengan 
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Tersedia daftar informasi yang dilengkapi 
peraturan perundang-undangan/dasar 
hukum terkait pelayanan yang diberikan

Tidak tersedia daftar dan deskripsi 
informasi yang dilengkapi dengan 
peraturan perundang-undangan/dasar 
hukum terkait pelayanan yang diberikan 

1

Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 7 hari kerja dari berita 
/informasi terakhir

4

Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 8 hari kerja – 30 hari kerja 
dari berita /informasi terakhir

Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 31 hari kerja – 90 hari kerja 
dari berita /informasi terakhir
Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala lebih dari  90 hari kerja dari berita 
/informasi terakhir

Terdapat integrasi informasi antara 
informasi pelayanan dengan link  
informasi lainnya yang saling terkait
Terdapat integrasi informasi, yang 
membutuhkan pencarian dari link yang 
lain
Terdapat integrasi informasi tanpa 
panduan link lainnya.
Tidak terdapat integrasi informasi 1

    
   
   

peraturan perundang-
undangan/dasar hukum 
terkait pelayanan yang 
diberikan

Informasi yang ditampikan 
pada halaman utama 
sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di 
diupdate secara berkala per 
7 hari kerja dari berita 
/informasi terakhir

tidak terdapat link yang 
terkait
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Kriteria informasi yang mudah dimengerti, 
memiliki: (1) penggunaan bahasa yang 
baik dan benar, langsung/tidak bertele-
tele, tidak banyak terminologi tidak 
awam/asing; (2) audio visual, (3) tabel 
dan/atau grafik, (4) link atau dokumen 
Memiliki 2-3 kriteria diatas 3
Memiliki 1 kriteria diatas

Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria tingkat kerincian informasi: (1) 
Author/Penulis; (2) Tanggal Publikasi, (3) 
Memiliki Gambar/Video/Dokumen dan 
tautan dengan informasi lain yang 
sejenis/relevan dalam situs/mobile app 
dan  yang relevan dan (4) Memiliki 
kategorisasi dan kata kunci yang sesuai
Situs/mobile app memiliki  2-3 kriteria di 
atas 3

Situs/mobile app memiliki  1 kriteria di 
atas

Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Kriteria format penyajian informasi yang 
layak/pas: (1) Menggunakan bahasa 
yang umum, (2) mengandung penekanan 
(cetak tebal (bold), atau cetak miring 
(italic), pointer, tabel dan atau  yang 
sesungguhnya atau kontekstual (3) 
Mengandung  keyword (4) Menggunakan 
hyperlink yang aktif (dapat diklik 
langsung) (5) jumlah paragraf yang tidak 
banyak (maksimum tiga paragraf) dalam 
satu informasi
Situs/mobile app memiliki  3-4 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki  1-2 kriteria di 
atas 2

Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

URL link : 
www.palembang.go.id/new/
berita/read/944

situs memiliki Kriteria 
informasi yang mudah 
dimengerti, memiliki: (1) 
penggunaan bahasa yang 
baik dan benar, 
langsung/tidak bertele-tele, 
tidak banyak terminologi 
tidak awam/asing; (2) audio 
visual

Kriteria format penyajian 
informasi yang layak/pas: 
(1) Menggunakan bahasa 
yang umum,  (2) jumlah 
paragraf yang tidak banyak 
(maksimum tiga paragraf) 
dalam satu informasi
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Situs/mobile app memiliki (1) privacy 
policy, (2) contact information, (3) 
terdapat testimoni positif dari pengguna, 
(4) memiliki statistik jumlah pengunjung 
dan pengguna situs/mobile app yang 
meningkat

Situs/mobile app memiliki 2-3 macam 
kriteria tersebut

3

Situs/mobile app memiliki 1 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app tidak memiliki  macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki mekanisme 
transaksi yang jelas dengan ditandai (1) 
tersedia petunjuk yang user friendly (2) 
fitur pengamanan transaksi (3) fasilitas 
pelacakan transaksi (4) riwayat transaksi

Situs/mobile app memiliki 2-3 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki 1 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app tidak memiliki  macam 
kriteria tersebut

1

Kriteria keamanan bagi pengguna: (1) 
Untuk akses ke akun pengguna 
dibutuhkan user id, Passwords, (2) kode 
autentifikasi  (3) pengguna memberikan 
hanya data yang dibutuhkan (4) Terdapat 
pernyataan resmi perlindungan data

Situs/app memiliki 2-3 macam 
perlindungan data pengguna diatas
Situs/app  memiliki 1 macam 
perlindungan data pengguna diatas
Situs/app tidak/ memiliki  macam 
perlindungan data pengguna diatas 1

Situs/mobile app memiliki , 
(1) contact information,  (3) 
memiliki statistik jumlah 
pengunjung dan pengguna 
situs/mobile app yang 
meningkat

situs tidak  memiliki  
keamanan untuk 
melakukan transaksi secara 
penuh

situs tidak memiliki 
perlindungan informasi 
pribadi
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Situs/app memiliki (1) halaman personal 
yang sesuai dengan karakteristik atau 
preferensi pengguna, (2) memiliki 
pengaman/passwords untuk masuk dan 
(3) memiliki kemudahan untuk mengubah 
atau mengupdate data personal.

Situs/app  memiliki 2 kriteria personalisasi 
pengguna diatas
Situs/app memiliki 1 kriteria personalisasi 
pengguna diatas

Situs/app  tidak memiliki  kriteria 
personalisasi pengguna diatas 1

Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang berfungsi optimal 
sebagai tempat berdiskusi dan 
memberikan solusi yang dipertimbangkan 
oleh organisasi
Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang berfungsi dengan baik
Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang kadang-kadang 
digunakan
Situs/mobile app tidak memiliki 
forum/kanal pengguna atau memiliki tapi 
tidak digunakan

1

Situs memiliki fitur diskusi langsung (live) 
dan informasi kontak yang lengkap 
(alamat email, alamat fisik, nomor 
telepon) yang berfungsi dengan baik.
Situs memiliki informasi kontak yang 
lengkap (alamat email, alamat fisik, 
nomor telepon) yang berfungsi dengan 
baik.

3

Situs memiliki informasi kontak yang 
kurang lengkap yang kurang berfungsi 
dengan baik.
Situs tidak memiliki informasi kontak

situs tidak menyediakan 
halaman pribadi

Situs memiliki informasi 
kontak yang lengkap 
(alamat email, alamat fisik, 
nomor telepon) yang 
berfungsi dengan baik.

situs tidak memiliki 
komunitas pengguna
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Kriteria yang dimaksud, situs/mobile app 
memiliki:  (1) FAQ dan atau petunjuk 
yang lengkap, (2) kontak/fasilitas 
diskusi/chat yang berfungsi untuk 
bertanya (3) terdapat testimoni pengguna  
yang baik, (4) memiliki alur 
kerja/transaksi transparan yang dapat 
dipantau pengguna.

Situs/app  memiliki 2-3 kriteria diatas
Situs/app  memiliki 1 kriteria diatas
Situs/app  tidak memiliki kriteria diatas 1

situs tidak memiliki kriteria 
tersebut

Page 77



INDIKATOR eService_Jenis WORKFL

Screen Shoot REKOMENDASI
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perlu ditambahkan bahasa alternatif 
lain seperti bahasa inggris atau 

bahasa daerah, adanya tambahan 
forum diskusi 
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perlu adanya pengisian data 
pengunjung

situs harus membedakan antara login 
user dengan pengguna biasa yang 
tidak login, memberikan akun privat 

bagi pengguna yang tidak login

perlu adanya pengisian data pribadi
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perlu ada tambahan e - service agar 
memudahkan pengguna untuk 

berinteraksi dengan admin jika terjadi 
permasalahan atau terdapat kendala 

dalam menggunakan situs

perlu ada tambahan e - service agar 
memudahkan pengguna untuk 

berinteraksi dengan admin jika terjadi 
permasalahan atau terdapat kendala 

dalam menggunakan situs
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perlu ditambhakan layanan pada situs 
tersebut
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diharapkan situs bisa dibuka disemua 
browser dengan optimal

situs yang baik memerlukan helpdesk 
untuk memudahkan user dalam 

menggunakan situs

sebaiknya situs memiliki admin 
layanan dan e - service guna bisa 

merespon kendala dari user
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sebaiknya situs memiliki staf layanan 
dan e- service 

sebaiknya situs memiliki staf layanan 
dan e- service 

sebaiknya situs memiliki staf layanan 
dan e- service 
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diharapkan situs memiliki Helpdesk 
untuk user
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sebaiknya situs bisa diakses oleh 
siapapun termasuk tuna netra dan 

manula

Page 86



INDIKATOR eService_Jenis WORKFL

Page 87



INDIKATOR eService_Jenis WORKFL

diharapkan situs bisa menampilkan 
keterangan/info tentang penulis

diharapkan situs memiliki fitur/tombol 
contact

diharapkan situs tersedia daftar dan 
deskripsi informasi yang dilengkapi 
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dengan peraturan perundang-
undangan/dasar hukum terkait 

pelayanan yang diberikan

Terdapat integrasi informasi antara 
informasi pelayanan dengan link  

informasi lainnya yang saling terkait
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diharapkan situs menyediakan tabel 
dan/atau grafik,  link atau dokumen 

lainnya sebagai referensi atau 
penguat

perlu adanya author penulis

perlu adanya penekanan (cetak tebal 
(bold), atau cetak miring (italic), 

pointer, tabel dan atau  yang 
sesungguhnya atau kontekstual,  

Mengandung  keyword , 
Menggunakan hyperlink yang aktif 

(dapat diklik langsung)
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perlu adanya (1) privacy policy, (2) 
contact information, (3) terdapat 
testimoni positif dari pengguna

perlu adanya keamanan situs
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perlu adanya kemudahan untuk 
mempunyai halaman pribadi dan 

kemudahan untuk mengubah atau 
meng-update-nya 

perlu adanya komunitas pengguna

perlu adanya fitur diskusi langsung 
(live) pada situs
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situs yang baik perlu adanya  (1) FAQ 
dan atau petunjuk yang lengkap, (2) 

kontak/fasilitas diskusi/chat yang 
berfungsi untuk bertanya (3) terdapat 

testimoni pengguna  yang baik, (4) 
memiliki alur kerja/transaksi 

transparan yang dapat dipantau 
pengguna.
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Dimensi Code Indikator Penilaian Pertanyaan N

4

3

2

1

4

3

2

E1
Struktur situs/mobile app e-
gov ini jelas dan mudah 
diikuti

Apakah situs/mobile app 
menggunakan alamat/nama 
mobile apps yang mudah 
diingat, berekstensi go.id 
(untuk situs)/nama formil (untuk 
mobile app), tampilan antar 
muka (interface ) menarik  dan 
mudah untuk diikuti /ditelusuri?
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1

4

3

2

    
   

   
    

   
    
    
    

   

E2
Mesin pencari (fitur search) 
dalam situs/mobile app e-
gov ini efektif

Apakah situs/mobile app 
menyediakan fitur mesin 
pencari (search) yang mudah 
ditemukan posisinya, 
digunakan dan memberikan 
tampilan hasil yang mudah 
dibaca/dipahami?
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1

4

3

2

    
  

  
 

   
   

    
   

   
   

     
     

   

E3 Peta situs/mobile app e-gov 
ini terorganisir dengan baik

Apakah situs/mobile app 
memiliki peta navigasi, tidak 
mengandung halaman kosong, 
tata letak (layout) halaman 
yang konsisten dan transisi 
antar halaman terasa halus 
(smooth) dan lancar? 
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1

4

3

2

E4

Situs/mobile app e-gov ini 
disesuaikan dengan 
kebutuhan khusus masing-
masing pengguna

Apakah situs/mobile app 
memiliki fitur penyesuaian 
terkait karakteristik dan pola 
kebutuhan khusus pengguna 
seperti multi bahasa, 
Sumarisasi (frequently acces, 
top search, FAQ, dlsb), fitur 
pengingat & saran, dan fitur 
yang ramah pengguna 
disabilitas?

   
    

    

   
   

    
    

 

Efficiency
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1

4

3

2

   
    

  

   
     

E5
Informasi yang ditampilkan 
pada situs/mobile app e-gov 
ini rinci dan sesuai 

Apakah informasi yang 
ditampilkan dalam situs/mobile 
app memiliki keterangan yang 
rinci dan sesuai dengan 
efisiensi? 
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1

4

3

E6

Lama Informasi yang 
ditampilkan di situs e-gov 
setelah kejadian/peristiwa 
berlangsung

Seberapa lama informasi 
ditampilkan dari waktu kejadian  
berlangsung?
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2

1

4

3

2

1

4

3

2T2
Autentifikasi hanya 
menggunakan data yang 
diperlukan

Berapa jumlah item data 
pribadi pengguna yang harus 
dimasukkan untuk autentifikasi 
akses dalam situs/mobile app 
ini ? (Contoh data pribadi yang 
tidak perlu: Nomor Kartu 

    
    

    

T1 Penggunaan pasword dan 
username aman

Apakah keamanan 
penggunaan username dan 
password pada situs/mobile 
app ini terjamin? 

E7

Petunjuk dan/atau  
Informasi pengisian data 
dalam situs/mobile app e-
govt ini sudah memadai

Apakah petunjuk dan/atau 
informasi mengenai pengisian 
data dalam situs/mobile app ini 
sudah cukup 
memadai/informatif? 
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1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

   
   

  

     
    

    
 

T4

Data yang disediakan untuk 
e-service digunakan hanya 
untuk alasan yang 
dimaksudkan 

Apakah data pengguna yang 
disimpan dalam e-service ini 
hanya digunakan untuk alasan 
yg dimaksudkan oleh 
pengguna?

  
   

    
    

   
    

      
    

Keluarga, NIK, nomor Kartu 
kredit, dlsb yang tidak 
diperlukan dalam akses situs )

Trust

T3

Data yang diberikan oleh 
pengguna tersimpan dalam 
situs/mobile app dengan 
aman

Apakah data yang diberikankan 
pengguna dan tersimpan 
dalam sistem e-service ini 
aman?
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1

4

3

2

R1

Form dalam situs/mobile 
app e-service dapat 
diunduh/di-submit dengan 
cepat

Apakah form atau file dalam 
situs/mobile app ini dapat 
diunduh atau disubmit dengan 
cepat ?
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1

4

3

2

1

4

3

2

R4
Situs/mobile app 
menyediakan layanan tepat 
waktu

Apakah layanan disediakan 
tepat waktu sesuai dengan 
kebutuhan?

R3
Situs/mobile app dapat 
beroperasi dengan baik 
sejak dibuka

Apakah situs/mobile app dapat 
beroperasi dengan baik dan 
responsif sejak dibuka?

Reliability

R2
Situs/mobile app e-service 
dapat diakses dan tersedia 
kapan pun diperlukan

Apakah situs/mobile app ini 
dapat diakses kapan saja 
diperlukan?
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1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

 

CS1

Staf e-service menunjukkan 
minat yang tulus dalam 
memecahkan masalah 
pengguna, staf yang 
dimasukan adalah adanya 
HELP DESK utk eService.

Apakah staf e-service 
memberikan layanan yang 
tulus dalam menjawab 
pertanyaan dan penyelesaiaan 
masalah?

   
   

 

    
   

R5
Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat dengan 
cepat

Apakah halaman situs/mobile 
app terunduh/termuat  dengan 
cepat?

R6
Situs e-service berjalan 
dengan baik menggunakan 
browser yang tersedia

Apakah semua browser  
umum/populer yang tersedia 
dapat digunakan untuk 
membuka situs ini?
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3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

CS4

Staf e-service memiliki 
kemampuan untuk 
menyampaikan 
kepercayaan dan keyakinan

Apakah kesan terpercaya 
terlihat pada staf e-service 
sehingga dapat meyakinkan 
pengguna?

CS3

Staf e-service memiliki 
pengetahuan untuk 
menjawab pertanyaan 
pengguna.

Apakah staf memiliki 
pengetahuan untuk menjawab 
pertanyaan pengguna secara 
memuaskan?

Citizen Support

CS2
Staff e-service memberikan 
balasan secepatnya ke 
pertanyaan pengguna.

Apakah respon admin cepat 
dalam menjawab pertanyaan 
pengguna?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

U3 Navigasi situs/mobile app 
cukup jelas dan mudah

Apakah situs/mobile app 
mudah dinavigasikan dari 
menu ke menu, dari halaman 
ke halaman, dan dari konten ke 
konten nya?

U2
Interaksi dengan 
situs/mobile app eservice 
jelas dan mudah dimengerti

Apakah interaksi anda sebagai 
pengguna situs/mobile app 
jelas dan mudah untuk 
memahami/mengerti dengan 
tersedianya form interaksi 
dengan fitur-fitur berikut?

U1 Mudah dipelajari untuk 
mengoperasikan

Apakah situs/mobile app dapat 
dengan mudah dipelajari dan 
dioperasikan saat 1 s/d 3 kali 
mengakses dengan dukungan 
fitur-fitur berikut?

Page 13



INDIKATOR eService_Jenis INFORM

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

U5 Tampilan situs/mobile app 
eservice menarik

Apakah tampilan situs/mobile 
app menarik sehingga anda 
nyaman, senang dan tidak 
bosan melihat situs lebih lama 
atau sering?

   
   

   
   

     
      

 

U4 Situs/mobile app mudah 
digunakan

Apakah mudah dalam 
penggunaan situs/mobile app 
baik konten, menu, dan fitur 
lainnya ?

Usability

Page 14



INDIKATOR eService_Jenis INFORM

4

3
2
1

4

3
2
1

4

3
2

U7
Situs/mobile app Eservice 
menimbulkan kesan 
kompeten/profesional

Apakah situs/mobile app 
nampak kompeten/profesional 
dalam penyampaian kontennya 
dan pengelolaannya?

U8

Situs/mobile app Eservice 
memberikan 
pengalaman/kesan positif 
bagi pengguna

Apakah Anda mendapatkan 
pengalaman/kesan positif saat 
mengakses dan menggunakan 
situs/mobile app ini?

U6
Desain situs/mobile app 
eService layak dan sesuai 
dengan tipe situs

Apakah desain situs sesuai 
/relevan dengan 
jenis/kategori/konten yang 
dikandung/fungsi layanan nya?
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1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

Menyediakan informasi 
   

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs/mobile 

    
     

I1 Menyediakan informasi 
akurat

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs dengan 
bahasa Indonesia yang jelas, 
sistematis dan bermanfaat bagi 
pengguna?

I2 Menyediakan informasi yang 
terpercaya

Apakah Informasi yang 
ditampilkan dalam situs//mobile 
app disertai dengan daftar, 
deskripsi informasi serta dasar 
hukum dari pelayanan yang 
diberikan ?
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

2

1

4

3

2

1

4

3
2
1

4

3

2

1

I5 Menyediakan informasi yang 
mudah dimengerti

Apakah informasi yang 
ditampilkan dilengkapi dengan 
tutorial penggunaan layanan ?

Information

I6
Menyediakan informasi 
dengan tingkat kerincian 
yang tepat

Apakah informasi yang 
ditampilkan dalam situs/mobile 
app memiliki keterangan yang 
lengkap mengenai: 
Author/Penulis, Tanggal 
Publikasi, Link sumber 
referensi , disertai dengan 
gambar/video/dokumen 
relevan, memiliki kategorisai & 
kata kunci yang sesuai dan 
memliki link/tautan dengan 
informasi lain yang sejenis 
dalam situs?

I3 Menyediakan informasi 
tepat dan sesuai waktu

   
ditampilkan pada Situs/mobile 
app merupakan informasi yang 
ter up date  secara teratur ?

I4 Menyediakan informasi 
relevan

Apakah informasi yang 
disampaikan mempunyai 
penjelasan dengan integrasi 
informasi dari link lainnya ?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

SI2
Pengguna merasa aman 
dalam  menyelesaikan 
transaksi

Apakah situs memiliki  
keamanan untuk melakukan 
transaksi secara penuh?

I7 Menyediakan informasi  
dalam format yang layak

Apakah informasi disajikan 
dengan format yang sesuai, 
tepat dan cocok?

 

SI1 Memiliki reputasi yang baik Apakah situs memiliki reputasi 
yang baik?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

SI5 Menimbulkan rasa 
kebersamaan

Apakah pengguna merasakan 
komunitas yang menghargai 
keberadaannya dan 
kebersamaan sesama 
pengguna?

  
 

Apakah Situs memiliki fitur 
diskusi langsung (live) dan 

    
    

    
   

  

SI3
Pengguna merasa aman 
terhadap informasi 
pribadinya

Apakah informasi pribadi 
pengguna terlindungi dengan 
baik ?

SI4 Menciptakan rasa 
personalisasi

Apakah Situs menyediakan 
kemudahan untuk mempunyai 
halaman pribadi dan 
kemudahan untuk mengubah 
atau meng-update-nya ?

Service Interaction
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3

2

1

4

3
2
1

SI7

Memberi keyakinan bahwa 
jasa akan tersampaikan 
dengan baik sesuai 
janji/aturan

Apakah Situs memberi 
keyakinan bahwa jasa akan 
tersampaikan dengan baik 
sesuai janji/aturan? 

SI6 Memudahkan komunikasi 
dengan institusi

    
diskusi langsung (live) dan 
informasi kontak yang lengkap 
dan berfungsi baik? (Berfokus 
pada interaksi dari pengguna 
terhadap penyedia layanan 
bukan live chat)
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Breakdown Bobot

Menggunakan (1) nama/alamat mudah 
diingat dan ditelusuri, (2) berakhiran 
ekstensi go.id (untuk situs)/nama formal 
yang menunjukan nama daerah atau 
layanan spesifik (untuk mobile app), (3) 
tampilan antar muka nya menarik 
(komposisi Menu, Logo Lembaga, dan 
font (jenis dan ukuran) yang konsisten, 
(4) struktur  situs/mobile apps  berbentuk 
piramida i. Beranda; ii. Kategori; iv. 
Subkategori

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas 3

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas

Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app, mudah digunakan dan memberikan 
tampilan hasil yang mudah 
dibaca/pahami
Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app dan mudah digunakan
Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app
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Tidak ditemukan mesin pencari dalam 
situs/mobile app 1

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur, tidak memiliki halaman 
kosong dan tata letak (layout) konsisten, 
transisi/perpindahan antar 
halaman/windows situs/mobile app terasa 
halus dan lancar tanpa jeda/lag.

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur, tidak memiliki halaman 
kosong dan tata letak (layout) konsisten

3

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur dan tidak memiliki halaman 
kosong
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Tidak memiliki atau hanya memiliki peta 
navigasi saja 

Memiliki  fitur  pilihan (1) multi bahasa, (2) 
fitur sumarisasi (frequently acces, top 
search, top question, FAQ) dan (3) fitur 
pengingat & pemberi saran serta (4) fitur 
ramah pengguna disabilitas (text to 
speech, speech to text, dlsb)
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
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Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas 1

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam satu halaman situs/mobile app 4

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam dua halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam tiga halaman situs/mobile app
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Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam lebihh dari tiga halaman 
situs/mobile app

Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 1-4 hari setelah kejadian 
berlangsung

4

Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 5-7 hari setelah kejadian 
berlangsung

Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 8-14 hari setelah kejadian 
berlangsung
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Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang lebih dari 14 hari setelah 
kejadian berlangsung

Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field mudah dimengerti dan 
informatif disertai diagram dan contoh. 
Proses pengisian data hanya 
membutuhkan 1 halaman

Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field mudah dimengerti dan 
informatif disertai diagram dan contoh. 
Proses pengisian data hanya 
membutuhkan 2-3 halaman
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Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field tidak mudah dimengerti dan 
kurang  informatif tanpa disertai diagram 
dan contoh. Proses pengisian data hanya 
membutuhkan lebih dari 3 halaman

Tidak ada petunjuk dan/atau informasi 
pengisian data pada masing-masing field 1

Terdapat fitur proteksi password: (1) 
autentifikasi, (2) enkripsi menggunakan 
basis/standar enkripsi tertentu 
(ditampilkan metode/merk nya), (3) 
notifikasi penggunaan password, (4) 
notifikasi penggantian password

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas  
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas  
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas  1

1 -  3 item data pribadi pengguna untuk 
autentifikasi
4 - 5 item data pribadi pengguna untuk 
autentifikasi
6 sampai 7 item data pribadi pengguna 
untuk autentifikasi
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Lebih dari 7 data item data pribadi 
pengguna untuk autentifikasi 1

Keamanan data terjamin karena adanya: 
(1) komitmen/pernyataan tertulis dari 
organisasi pengelola/penanggung jawab 
situs/mobile app yang dapat 
dibaca/diketahui oleh pengguna dengan 
jelas (2) Terdapat jaminan sistem 
enkripsi, (3) autentifikasi menggunakan 
digital signature atau biometrik  (4) fitur 
notifikasi/restorasi user name & password  
dan (5) memiliki sistem pemblokiran

Situs/mobile app memiliki 4-5 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas 1

Kriteria: (1) Terdapat pernyataan resmi 
dalam situs bahwa data tidak akan 
digunakan untuk keperluan lain. (2) 
Memiliki fitur menu privacy policy untuk 
data pribadi pengguna (3) Data dapat 
dikendalikan oleh pengguna (ubah, 
tampilkan, ditutup, dan fitur lainnya)

Situs/mobile app memiliki 2 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas 1

Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 
kurang dari 1 menit

4

Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 1 
sampai 5 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 5 
sampai 10 menit
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Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 
lebih dari 10 menit

Situs/mobile app selalu aktif dan dapat 
digunakan 24 jam sehari 4

Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1- 3 bulan sekali
Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1 minggu – 1 bulan 
sekali
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Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1-6 hari sekali

Situs/mobile app ketika dievaluasi 
memiliki kriteria sebagai berikut: (1)  
waktu loading dan unduh cepat ke menu 
utama  (2) Situs/mobile app berjalan 
dengan baik di semua perangkat,(3) text 
mudah dibaca, (4) responsif

4

Situs/mobile app memilki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memilki 1 kriteria di atas

Situs/mobile app tidak memilki kriteria di 
atas

Kriteria evaluasi: (1) chat dan mail respon 
tidak lebih dari 24 jam (2) ada 
penyelesaian masalah/pertanyaan user 
(3) pengumuman yang masih dalam 
rentang waktunya (4) kerterbaruan 
berita/artikel
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas 3

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
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Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat   5-10 detik

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat  11 sampai 30 detik

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat  31 sampai 60 detik 2

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat lebih dari 60 detik

Semua browser dapat digunakan 
(minimal 4 jenis browser) 4

Hanya 3 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Hanya 2 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Hanya 1 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Kriteria kesan tulus staf sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, (1) 
kecepatan respon (2) isi respon (3) 
penyelesaian masalah (4) bahasa yang 
baik

Situs/mobile app memilki 2-3 kriteria di 
atas 3

Situs/mobile app memilki 1 kriteria di atas

Situs/mobile app tidak memilki kriteria di 
atas

Respon terhadap pertanyaan pengguna 
dilakukan kurang dari 60 menit
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Respon terhadap pertanyaan dilakukan 
dalam waktu 61 menit  sampai 5 jam 3

Respon terhadap pertanyaan dilakukan 
dalam 5 jam 1 menit sampai 24 jam

Respon terhadap pertanyaan pengguna 
dilakukan lebh dari 24 jam

Kriteria pengetahuan dan respon dari 
staff e-service terkait pertanyaan 
pengguna atas layanan: (1)  menjawab 
setiap pertanyaan pengguna sesuai 
konteksnya, (2) menjawab dengan cepat 
kurang dari 24 jam (3) menyelesaikan 
masalah/pertanyaan pengguna atau 
menjawab secara tepat (4) 
berkomunikasi dengan bahasa yang baik

Staff e-service memiliki 2-3 kriteria di atas 3

Staff e-service memiliki 1 kriteria di atas

Staff e-service tidak memiliki kriteria di 
atas

Kriteria penyampaian layanan dari staf e-
service: (1) dapat dipercaya dengan baik 
dan menjalankan tugasnya dengan (2) 
tanggung jawab,  (3) profesional dan (4) 
percaya diri

Staff e-service memiliki 2-3 kriteria di atas 3

Staff e-service memiliki 1 kriteria di atas

Staff e-service tidak memiliki kriteria di 
atas
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Situs/mobile app menyediakan: (1) 
manual penggunaan; (2) fitur Help, (3) 
Video tutorial, dan (4)  Fitur Customer 
Service online (live chat)
Tersedia manual penggunaan, fitur Help 
dan video tutorial

Tersedia manual penggunaan dan fitur 
Help

Tersedia manual penggunaan (pdf, 
diagram, dokumen lainnya) 1

Kriteria interaksi pengguna dengan e-
services: (1) Memiliki form interaksi; (2) 
Memiliki fitur Helpdesk/instant messaging 
dengan admin; (3) Informasi yang 
ditampilkan dalam situs dapat diakses 
per halaman per informasi; (4) memiliki 
fitur multibahasa

Interaksi hanya memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Interaksi hanya memiliki 1 kriteria di atas

Interaksi hanya tidak memiliki kriteria di 
atas 1

Kriteria navigasi situs/mobile app: (1) 
Tersedia peta situs navigasi; (2) Jumlah 
link navigasi yang minimal (maksimal 7 
menu item); (3) Konsisten (posisi 
navigasi situs selalu sama di tiap 
halaman); (4) Logo me-Link ke halaman 
utama

4

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Page 33



INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas

Kriteria kemudahan penggunaan 
situs/mobile app: (1) Dapat diakses oleh 
siapapun termasuk (2)disabilitas (tuna 
netra) atau (3) manula; (4) Kompatibel 
dengan perangkat mobile (smartphone, 
tablet, dll); (5) Memungkinkan membaca 
konten secara cepat (skims); (6) Memiliki 
fitur multibahasa; dan (7) perubahan 
layout (misal perubahan ukuran font)

Memiliki 4-6 kriteria diatas 3

Memiliki 1-3 kriteria diatas

Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria tampilan situs/mobile app yang 
menarik: (1) Desain dengan komposisi 
padanan warna yang baik dan tidak 
berlebihan:  setidaknya memiliki 2 atau 3 
warna utama yang berpadu (maksimal 5 
warna); (2) teks mudah dibaca, biasanya 
teks warna hitam dengan latar warna 
puith/cerah & ukuran font 10-12 di tiap 
paragraf; (3) memiliki gambar yang 
relevan dengan konteks/konten dengan 
kualitas/resolusi yang baik dan jumlah 3-
4 gambar setiap halamannya (tidak 
lebih); (4) layout yang sederhan & 
ringkas (simple)  tidak banyak 
mengandung elemen pengalih fokus 
(misal animasi, gambar berkedip-
kedip/blink  dll)
Memiliki 2-3 kriteria di atas

Memiliki 1 kriteria di atas

Tidak memiliki  kriteria di atas
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(1) Layout situs sederhana tidak 
berlebihan hanya menyampaikan konten 
yang relevan dengan informasi 
pemerintahan; (2) judul konten memiliki 
tema/label yang jelas dan isi dibagi 
menjadi paragraf kecil; (3) desain layout 
dan konten jelas, ringkas dan menarik; 
(4) kurang dari 10 detik pengunjung 
dapat mengetahui jenis situs dan isi 
konten yang disampaikan

Memiliki 2-3 kriteria di atas
Memiliki 1 kriteria di atas
Tidak memiliki  kriteria di atas

Kriteria kesan kompeten/profesional dari 
situs/mobile app: (1) Tata letak/layout 
sederhana, ringkas, minim fitur pengalih 
topik ; (2) Minimal link navigasi dan scroll 
(menggulung layar) untuk setiap halaman 
dan informasi/konten ; (3) Konten 
diperbarui secara reguler/berkala; (4) 
Konten yang deskriptif, dan penggunaan 
bahasa sederhana dan standar atas 
konten situs/mobile app (yang ada 
seakan ditulis yang profesional, misal: 
editor/wartawan)
Memiliki 2-3 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Tidak memiliki  kriteria diatas

 Kriteria standar pengalaman positif: (1) 
Layout situs sederhana & ringkas 
(simple), tampilan menarik dan 
pengelolaan yang baik; (2) Loading 
halaman cepat, situs memuat (loading) 
halaman 1- 20 detik; (3) Minimal link & 
scroll & layout, serta konsiten tiap 
halamannya; (4) Fokus pada hal yang 
penting/utama, (5) Menu selalu berada di 
bagian atas disetiap halaman (6) item 
menu dibatasi kurang dari 7 item (untuk 
tidak membuat orang berlama-lama 
dalam mencari satu informasi yang 
diinginkan), (6) Memiliki fitur/tombol 
Memiliki 4-5 kriteria diatas
Memiliki 1-3 kriteria diatas
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Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria umum informasi akurat: (1) 
didukung oleh referensi atau dokumen 
fakta yang jelas serta sesuai dengan 
kebutuhan  pengguna. (2) informasi yang 
disampaikan dengan bahasa Indonesia 
yang jelas (tata bahasa, pengejaan, dan 
komposisi) (3)  menampilkan 
keterangan/info tentang penulis (4) 
Informasi dapat dibandingkan dengan 
situs lainnya dengan topik yang sama

Memiliki 2-3 kriteria diatas

Memiliki 1 kriteria diatas

Tidak memiliki kriteria diatas

Tersedia daftar dan deskripsi informasi 
yang dilengkapi dengan  peraturan 
perundang-undangan/dasar hukum 
terkait pelayanan yang diberikan
Tersedia deskripsi informasi yang 
dilengkapi dengan peraturan perundang-
undangan/dasar hukum terkait pelayanan 
yang diberikan

Tersedia daftar informasi yang dilengkapi 
peraturan perundang-undangan/dasar 
hukum terkait pelayanan yang diberikan

Tidak tersedia daftar dan deskripsi 
informasi yang dilengkapi dengan 
peraturan perundang-undangan/dasar 
hukum terkait pelayanan yang diberikan 

Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 7 hari kerja dari berita 
/informasi terakhir
Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 8 hari kerja – 30 hari kerja 
dari berita /informasi terakhir
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Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 31 hari kerja – 90 hari kerja 
dari berita /informasi terakhir
Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala lebih dari  90 hari kerja dari berita 
/informasi terakhir

Terdapat integrasi informasi antara 
informasi pelayanan dengan link  
informasi lainnya yang saling terkait
Terdapat integrasi informasi, yang 
membutuhkan pencarian dari link yang 
lain
Terdapat integrasi informasi tanpa 
panduan link lainnya.
Tidak terdapat integrasi informasi

Kriteria informasi yang mudah dimengerti, 
memiliki: (1) penggunaan bahasa yang 
baik dan benar, langsung/tidak bertele-
tele, tidak banyak terminologi tidak 
awam/asing; (2) audio visual, (3) tabel 
dan/atau grafik, (4) link atau dokumen 
Memiliki 2-3 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria tingkat kerincian informasi: (1) 
Author/Penulis; (2) Tanggal Publikasi, (3) 
Memiliki Gambar/Video/Dokumen dan 
tautan dengan informasi lain yang 
sejenis/relevan dalam situs/mobile app 
dan  yang relevan dan (4) Memiliki 
kategorisasi dan kata kunci yang sesuai
Situs/mobile app memiliki  2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki  1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas
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Kriteria format penyajian informasi yang 
layak/pas: (1) Menggunakan bahasa 
yang umum, (2) mengandung penekanan 
(cetak tebal (bold), atau cetak miring 
(italic), pointer, tabel dan atau  yang 
sesungguhnya atau kontekstual (3) 
Mengandung  keyword (4) Menggunakan 
hyperlink yang aktif (dapat diklik 
langsung) (5) jumlah paragraf yang tidak 
banyak (maksimum tiga paragraf) dalam 
satu informasi
Situs/mobile app memiliki  3-4 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki  1-2 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki (1) privacy 
policy, (2) contact information, (3) 
terdapat testimoni positif dari pengguna, 
(4) memiliki statistik jumlah pengunjung 
dan pengguna situs/mobile app yang 
meningkat

Situs/mobile app memiliki 2-3 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki 1 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app tidak memiliki  macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki mekanisme 
transaksi yang jelas dengan ditandai (1) 
tersedia petunjuk yang user friendly (2) 
fitur pengamanan transaksi (3) fasilitas 
pelacakan transaksi (4) riwayat transaksi

Situs/mobile app memiliki 2-3 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki 1 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app tidak memiliki  macam 
kriteria tersebut
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Kriteria keamanan bagi pengguna: (1) 
Untuk akses ke akun pengguna 
dibutuhkan user id, Passwords, (2) kode 
autentifikasi  (3) pengguna memberikan 
hanya data yang dibutuhkan (4) Terdapat 
pernyataan resmi perlindungan data

Situs/app memiliki 2-3 macam 
perlindungan data pengguna diatas
Situs/app  memiliki 1 macam 
perlindungan data pengguna diatas
Situs/app tidak/ memiliki  macam 
perlindungan data pengguna diatas

Situs/app memiliki (1) halaman personal 
yang sesuai dengan karakteristik atau 
preferensi pengguna, (2) memiliki 
pengaman/passwords untuk masuk dan 
(3) memiliki kemudahan untuk mengubah 
atau mengupdate data personal.

Situs/app  memiliki 2 kriteria personalisasi 
pengguna diatas
Situs/app memiliki 1 kriteria personalisasi 
pengguna diatas

Situs/app  tidak memiliki  kriteria 
personalisasi pengguna diatas

Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang berfungsi optimal 
sebagai tempat berdiskusi dan 
memberikan solusi yang dipertimbangkan 
oleh organisasi
Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang berfungsi dengan baik
Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang kadang-kadang 
digunakan
Situs/mobile app tidak memiliki 
forum/kanal pengguna atau memiliki tapi 
tidak digunakan

Situs memiliki fitur diskusi langsung (live) 
dan informasi kontak yang lengkap 
(alamat email, alamat fisik, nomor 
telepon) yang berfungsi dengan baik.
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Situs memiliki informasi kontak yang 
lengkap (alamat email, alamat fisik, 
nomor telepon) yang berfungsi dengan 
baik.
Situs memiliki informasi kontak yang 
kurang lengkap yang kurang berfungsi 
dengan baik.
Situs tidak memiliki informasi kontak

Kriteria yang dimaksud, situs/mobile app 
memiliki:  (1) FAQ dan atau petunjuk 
yang lengkap, (2) kontak/fasilitas 
diskusi/chat yang berfungsi untuk 
bertanya (3) terdapat testimoni pengguna  
yang baik, (4) memiliki alur 
kerja/transaksi transparan yang dapat 
dipantau pengguna.

Situs/app  memiliki 2-3 kriteria diatas
Situs/app  memiliki 1 kriteria diatas
Situs/app  tidak memiliki kriteria diatas
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Evidence
URL link dan screenshoot mengenai: nama situs/aplikasi, hasil pencarian situs pada browser, layout situs untuk 
menunjukkan struktur

URL link dan screenshoot mengenai: mesin pencari, fungsi dan tata letak
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URL link dan screenshoot mengenai: Site Map

          

Page 42



INDIKATOR eService_Jenis INFORM

URL link dan screenshoot mengenai: fitur  pilihan multi bahasa, fitur sumarisasi (frequently acces, top search, 
top question, FAQ) dan fitur pengingat & pemberi saran serta fitur ramah pengguna disabilitas (text to speech, 
speech to text, dlsb)

      

Page 43



INDIKATOR eService_Jenis INFORM

                
                 

   

Screen shoot  halaman (halaman) situs/mobile app
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Jadwal update tersedia dan dilakukan dengan baik, dibuktikan dengan fisik situs terbarukan dapat berupa link 
url dan atau screenshoot
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URLdan screenshoot kolom isian pada situs
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URL dan screen shoot Kolom isian permintaan data saat register dan login 

URL dan screen shoot halaman login, hasil percobaan register, create username dan password, ganti username 
dan password
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Berita acara pengunduhan form atau file dengan bukti 

(1) Pernyataan resmi penggunaan data dalam situs (2) menu privacy policy

            

(1). Screen shoot Pernyataan tentang kemanan data pengguna dalam situs dan bukti fiturlain, (2).  berita acara 
percobaan 
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Jadwal dan sop maintenance, lampiran up dan down sistem, screeshot akses/evaluasi situs pada waktu yang 
berbeda
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(1) chat dan mail respon tidak lebih dari 24 jam (2) bukti penyelesaian masalah/pertanyaan user (3) bukti 
pengunggahan pengumuman (4) kerterbaruan berita

Berita acara percobaan menjalankan situs
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Bukti tentang (1) kecepatan respon (2) isi respon (3) penyelesaian masalah (4) standar bahasa yang baik

      

Berita acara percobaan membuka halaman situs  (halaman situs yang baik adalah situs yang tidak berat dan 
cepat dibuka)

Berita acara percobaan  dan screenshoot membuka situs dengan berbagai browser
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(1) Bukti berita acara penilaian staf e-service (2) persepsi penilai terhadap jawaban atas pertanyaan user 
(disertasi bukti)

(1) Bukti berita acara penilaian staf e-service (2) persepsi penilai terhadap jawaban atas pertanyaan user 
(disertai bukti)

Bukti sampel respon pada  pertanyaan user
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Berita acara percobaan dan URL

URL

URL
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Berita acara percobaan dan URL
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Screen shoot : (1) informasi yang ditampilkan di Web, (2) bagan , (3) dokumen pendukung

       

Screen shoot :  (1) Daftar informasi ; (2) Deskripsi informasi ; (3) Peraturan hukum/dasar hukum 
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Screen shoot  dan file penggunaan layanan dalam bentuk : (1) audiovisiual, (2) gambar ; (3) narasi 

URL link dan screenshoot mengenai: Author; DD/MM/YYYY, Link Tautan dan Gambar/Video/Dokumen yang 
relevan dan Memiliki kategorisasi dan kata kunci yang sesuai serta Memiliki tautan dengan informasi lain yang 
sejenis/relevan dalam situs

Screen shoot : (1) Berita yang terbaru 

Screen shoot : (1) penjelasan integrasi informasi (2) alamat link yang terkait
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URL dan Screenshoot keempat kriteria

Screen shoot  skema yang menampilkan informasi kebutuhan pengguna pada satu skema (informasi dengan 
kategorisasi yang jelas sesuai fungsi dan organisasi)

URL dan Screenshoot keempat kriteria
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URL dan Screenshoot forum pengguna

      

URL dan Screenshoot keempat kriteria

URL dan Screenshoot ketiga kriteria
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URL dan Screenshoot keempat kriteria

URL dan Screenshoot live chat dan contact
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Pernyataan untuk end user

     
     

     
  

Situs mudah diingat, memiliki 
struktur yang jelas dan mudah 
diikuti, untuk model layanan 
berjenis INFORMASI piramida 
SESUAI struktur organisasi, dan 
untuk model layanan berjenis 
WORKFLOW piramida SESUAI 
layanan yang diberikan
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Situs memiliki mesin pencari yang 
mudah ditemukan dalam situs, mudah 
digunakan dan memberikan hasil yang 
baik dan sesuai
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Situs terorganisasi dengan baik, 
memiliki peta navigasi, tidak 
memiliki halaman kosong, tata letak 
(layout ) konsisten, 
transisi/perpindahan antar halaman 
situs terasa halus dan lancar.
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Situs memiliki fitur penyesuaian 
pengguna seperti multi bahasa, 
frequently acces, top search, FAQ, fitur 
pengingat & saran, dan fitur yang 
ramah pengguna disabilitas?
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Jumlah halaman yang diperlukan untuk 
menampilkan Informasi pada 
situs/mobile app e-gov 
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Selang waktu kejadian sesungguhnya 
dengan publikasi berita/informasi di 
situs/mobile apps
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Autentifikasi hanya menggunakan data 
yang diperlukan (data sesedikit 
mungkin)

Terdapat proteksi password: 
autentifikasi, enkripsi, notifikasi 
penggunaan password, notifikasi 
penggantian password

Informasi atau petunjuk pengisian data 
pada masing-masing field mudah 
dimengerti dan informatif, disertai 
diagram dan contoh. Proses pengisian 
data hanya membutuhkan sedikit 
halaman petunjuk
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Keamanan data terjamin baik dari 
keamanan sistem maupun komitmen 
tertulis dari organisasi yang dapat 
dibaca oleh pengguna dengan jelas. 
Terdapat enkripsi dan autentifikasi 
menggunakan digital signature, 
biometrik, notifikasi dan password.

Situs menampilkan pernyataan resmi 
bahwa data tidak akan digunakan 
untuk keperluan lain dan memiliki fitur 
menu privacy policy untuk data pribadi 
pengguna yang dapat dikendalikan 
oleh pengguna (ubah, tampilkan, 
ditutup, dll)
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Form atau file dokumen yang tersedia 
dalam situs dapat diunduh dengan 
cepat, kurang dari 1 menit
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Informasi dan pelayanan disediakan 
tepat waktu dan up to date sesuai 
dengan kebutuhan pengguna

Situs dapat digunakan dalam 24 jam 
sehari

Situs berjalan dengan baik di semua 
perangkat atau semua operating 
system , waktu loading  cepat, text 
mudah dibaca, responsif
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Kesan tulus staf/admin sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, 
cepat  merespon, isi respon yang baik, 
dapat menyelesaikan masalah dan 
menggunakan bahasa yang baik

Halaman situs terunduh/terbuka 
dengan cepat, kurang dari 2 detik

Situs dapat beroperasi pada semua 
browser yang umum digunakan 
masyarakat (MicIE, Mozilla, Google 
Chrome, Safari, Opera dll)
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Staf/admin e-service terkesan baik, 
bertanggungjawab merespon dengan 
cepat, memiliki kemampuan yang 
mencukupi dan profesional

Respon terhadap pertanyaan 
pengguna dilakukan kurang dari 1 jam

Pengetahuan staff e-service sangat 
baik, mengetahui dan memahami 
organisasi, seluruh proses bisnis terkait 
pelayanan dari awal sampai akhir yang 
sehingga dapat menjawab pertanyaan 
pengguna secara memuaskan
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Tersedia peta navigasi situs dengan 
tahapan yang tidak panjang serta 
kompatibel dengan berbagai browser 
sehingga pengguna mudah untuk 
menggunakan situs.

Situs memiliki petunjuk penggunaan, 
fitur Help, Video tutorial dan Fitur 
Customer Service online sehingga 
memudahkan pengguna untuk 
menggunakan situs

Situs memiliki format interaksi 
dengan admin (messaging ), 
menyediakan informasi dalam satu 
halaman dan  fitur multibahasa 
sehingga pengguna dapat 
berinteraksi dengan situs e-service 
secara jelas dan mudah dimengerti
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Situs terlihat menarik dengan 
penggunaan warna yang tidak 
berlebihan, teks berwarna hitam 
dengan warna latar putih, warna dan 
resolusi gambar yang baik, ukuran font 
dan jumlah baris kalimat yang ringkas 
sehingga mudah dibaca.

     
     

    
    

 

Situs mudah digunakan karena dapat 
diakses oleh disabilitas, manula, dari 
smartphone, dan memiliki fitur 
multibahasa serta fitur perubahan 
layout/ukuran font
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Situs terlihat kompeten untuk 
penyampaian informasi dengan layout 
yang baik, mempunyai fasilitas scroll 
layar, pemilihan bahasa yang baku 
serta konten diperbaharui secara 
berkala

Situs memberikan kesan yang positif 
dengan adanya layout yang ringkas 
namun informatif, waktu loading yang 
cepat, pemberian penekanan pada hal 
penting, tersedia menu yang berisi item 
yang ringkas dan tepat.

Situs memiliki desain yang sesuai 
dengan jenis layanannya mempunyai 
layout yang simpel, dan berisi informasi 
yang ringkas dan menarik serta mudah 
dipahami oleh pengguna
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Situs menyediakan informasi yang 
     

 

Informasi yang ditampilkan oleh situs 
menggunakan bahasa Indonesia yang 
benar, dengan mekanisme yang runtut, 
tanpa menggunakan banyak istilah 
serta didukung oleh dokumen yang 
tepat sesuai dengan kebutuhan 
pengguna

Informasi yang ditampilkan pada situs 
dilengkapi dengan penjelasan meliputi 
dasar hukum, pelaksanaan kegiatan 
dan gambar yang mendukung
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Situs memberikan informasi yang jelas 
sesuai dengan kebutuhan pengguna 
dalam bentuk audiovisual, gambar dan 
narasi.

Situs menyediakan informasi yang 
detail, lengkap dan relevan

    
diperbaharui secara berkala dan up 
to date

Situs menyediakan integrasi informasi 
dengan penyediaan sumber atau link 
yang terkait untuk memperjelas 
informasi relevan yang dibutuhkan 
pengguna
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Situs memiliki reputasi yang baik 
karena memiliki privacy policy, contact 
informatian, testimoni dan informasi 
jumlah pengunjung.

Keamanan dalam bertransaksi 
dirasakan pengguna dengan adanya 
mekanisme transaksi yang jelas, 
tersedia fitur pengamanan transaksi, 
fasilitas pelacakan transaksi dan 
riwayat transaksi

Situs menyediakan informasi yang 
sesuai dengan kebutuhan pengguna 
pada satu skema secara rinci dalam 
format yang baik
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Situs memiliki forum pengguna dengan 
fasilitas interaksi antara anggotanya 
sehingga menimbulkan rasa 
kebersamaan

Situs menyediakan media komunikasi 
     
      

    
   

Sistem menyediakan perlindingan 
terhadap informasi pribadi dengan  
penggunaan user id, passwords, kode 
autentifikasi, pernyataan resmi 
perlindungan data sehingga pengguna 
merasa aman.

Sistem menyediakan halaman pribadi 
untuk pengguna dengan pengaman 
dan memiliki kemudahan untuk 
melakukan pembaharuan data pribadi 
dan memiliki kesan personalisasi 
pengguna

Page 79



INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Sistem menyediakan fasilitas informasi 
untuk mengetahui alur atau tahapan 
kerja dan transaksi yang dilakukan oleh 
pengguna sehingga memberi 
keyakinan bahwa jasa akan 
tersampaikan dengan baik sesuai janji

    
seperti fasilitas live chat, informasi 
kontak, alamat emai dan nomer telepon 
yang dapat dihubungi yang 
memudahkan komunikasi dengan 
institusi
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Dimensi Code Indikator Penilaian Pertanyaan N

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

E3
Peta situs/mobile app e-
gov ini terorganisir dengan 
baik

Apakah situs/mobile app 
memiliki peta navigasi, tidak 
mengandung halaman kosong, 
tata letak (layout) halaman 
yang konsisten dan transisi 
antar halaman terasa halus 
(smooth) dan lancar? 

      

E1
Struktur situs/mobile app e-
gov ini jelas dan mudah 
diikuti

Apakah situs/mobile app 
menggunakan alamat/nama 
mobile apps yang mudah 
diingat, berekstensi go.id 
(untuk situs)/nama formil (untuk 
mobile app), tampilan antar 
muka (interface ) menarik  dan 
mudah untuk diikuti /ditelusuri?

E2
Mesin pencari (fitur 
search) dalam situs/mobile 
app e-gov ini efektif

Apakah situs/mobile app 
menyediakan fitur mesin 
pencari (search) yang mudah 
ditemukan posisinya, 
digunakan dan memberikan 
tampilan hasil yang mudah 
dibaca/dipahami?
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1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

E6

Lama Informasi yang 
ditampilkan di situs e-gov 
setelah kejadian/peristiwa 
berlangsung

Seberapa lama informasi 
ditampilkan dari waktu kejadian  
berlangsung?

E4

Situs/mobile app e-gov ini 
disesuaikan dengan 
kebutuhan khusus masing-
masing pengguna

Apakah situs/mobile app 
memiliki fitur penyesuaian 
terkait karakteristik dan pola 
kebutuhan khusus pengguna 
seperti multi bahasa, 
Sumarisasi (frequently acces, 
top search, FAQ, dlsb), fitur 
pengingat & saran, dan fitur 
yang ramah pengguna 
disabilitas?

E5
Informasi yang ditampilkan 
pada situs/mobile app e-
gov ini rinci dan sesuai 

Apakah informasi yang 
ditampilkan dalam situs/mobile 
app memiliki keterangan yang 
rinci dan sesuai dengan 
efisiensi? 

   
    

   
    

   
    
    
    

   

      Efficiency
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

T2
Autentifikasi hanya 
menggunakan data yang 
diperlukan

Berapa jumlah item data 
pribadi pengguna yang harus 
dimasukkan untuk autentifikasi 
akses dalam situs/mobile app 
ini ? (Contoh data pribadi yang 
tidak perlu: Nomor Kartu 
Keluarga, NIK, nomor Kartu 
kredit, dlsb yang tidak 
diperlukan dalam akses situs )

T1 Penggunaan pasword dan 
username aman

Apakah keamanan 
penggunaan username dan 
password pada situs/mobile 
app ini terjamin? 

E7

Petunjuk dan/atau  
Informasi pengisian data 
dalam situs/mobile app e-
govt ini sudah memadai

Apakah petunjuk dan/atau 
informasi mengenai pengisian 
data dalam situs/mobile app ini 
sudah cukup 
memadai/informatif? 
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

R1

Form dalam situs/mobile 
app e-service dapat 
diunduh/di-submit dengan 
cepat

Apakah form atau file dalam 
situs/mobile app ini dapat 
diunduh atau disubmit dengan 
cepat ?

T4

Data yang disediakan 
untuk e-service digunakan 
hanya untuk alasan yang 
dimaksudkan 

Apakah data pengguna yang 
disimpan dalam e-service ini 
hanya digunakan untuk alasan 
yg dimaksudkan oleh 
pengguna?

Trust

T3

Data yang diberikan oleh 
pengguna tersimpan 
dalam situs/mobile app 
dengan aman

Apakah data yang diberikankan 
pengguna dan tersimpan 
dalam sistem e-service ini 
aman?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3
R5

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat dengan 

Apakah halaman situs/mobile 
app terunduh/termuat  dengan 

R4
Situs/mobile app 
menyediakan layanan 
tepat waktu

Apakah layanan disediakan 
tepat waktu sesuai dengan 
kebutuhan?

R3
Situs/mobile app dapat 
beroperasi dengan baik 
sejak dibuka

Apakah situs/mobile app dapat 
beroperasi dengan baik dan 
responsif sejak dibuka?

Reliability

R2
Situs/mobile app e-service 
dapat diakses dan tersedia 
kapan pun diperlukan

Apakah situs/mobile app ini 
dapat diakses kapan saja 
diperlukan?
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2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

 

CS1

Staf e-service 
menunjukkan minat yang 
tulus dalam memecahkan 
masalah pengguna, staf 
yang dimasukan adalah 
adanya HELP DESK utk 
eService.

Apakah staf e-service 
memberikan layanan yang 
tulus dalam menjawab 
pertanyaan dan penyelesaiaan 
masalah?

CS2

Staff e-service 
memberikan balasan 
secepatnya ke pertanyaan 
pengguna.

Apakah respon admin cepat 
dalam menjawab pertanyaan 
pengguna?

R5
   

terunduh/termuat dengan 
cepat

   
app terunduh/termuat  dengan 
cepat?

R6

Situs e-service berjalan 
dengan baik 
menggunakan browser 
yang tersedia

Apakah semua browser  
umum/populer yang tersedia 
dapat digunakan untuk 
membuka situs ini?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

CS4

Staf e-service memiliki 
kemampuan untuk 
menyampaikan 
kepercayaan dan 
keyakinan

Apakah kesan terpercaya 
terlihat pada staf e-service 
sehingga dapat meyakinkan 
pengguna?

U1 Mudah dipelajari untuk 
mengoperasikan

Apakah situs/mobile app dapat 
dengan mudah dipelajari dan 
dioperasikan saat 1 s/d 3 kali 
mengakses dengan dukungan 
fitur-fitur berikut?

CS3

Staf e-service memiliki 
pengetahuan untuk 
menjawab pertanyaan 
pengguna.

Apakah staf memiliki 
pengetahuan untuk menjawab 
pertanyaan pengguna secara 
memuaskan?

Citizen Support
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1

4

3

2

1

4

3

2

1

U3 Navigasi situs/mobile app 
cukup jelas dan mudah

Apakah situs/mobile app 
mudah dinavigasikan dari 
menu ke menu, dari halaman 
ke halaman, dan dari konten ke 
konten nya?

U2

Interaksi dengan 
situs/mobile app eservice 
jelas dan mudah 
dimengerti

Apakah interaksi anda sebagai 
pengguna situs/mobile app 
jelas dan mudah untuk 
memahami/mengerti dengan 
tersedianya form interaksi 
dengan fitur-fitur berikut?
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4

3

2

1

4

3

2

1

U5 Tampilan situs/mobile app 
eservice menarik

Apakah tampilan situs/mobile 
app menarik sehingga anda 
nyaman, senang dan tidak 
bosan melihat situs lebih lama 
atau sering?

U4 Situs/mobile app mudah 
digunakan

Apakah mudah dalam 
penggunaan situs/mobile app 
baik konten, menu, dan fitur 
lainnya ?

Usability
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4

3
2
1

4

3
2
1

4

3
2

U7
Situs/mobile app Eservice 
menimbulkan kesan 
kompeten/profesional

Apakah situs/mobile app 
nampak kompeten/profesional 
dalam penyampaian kontennya 
dan pengelolaannya?

U8

Situs/mobile app Eservice 
memberikan 
pengalaman/kesan positif 
bagi pengguna

Apakah Anda mendapatkan 
pengalaman/kesan positif saat 
mengakses dan menggunakan 
situs/mobile app ini?

U6
Desain situs/mobile app 
eService layak dan sesuai 
dengan tipe situs

Apakah desain situs sesuai 
/relevan dengan 
jenis/kategori/konten yang 
dikandung/fungsi layanan nya?
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1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

Menyediakan informasi 
   

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs/mobile 

    
     

I1 Menyediakan informasi 
akurat

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs dengan 
bahasa Indonesia yang jelas, 
sistematis dan bermanfaat bagi 
pengguna?

I2 Menyediakan informasi 
yang terpercaya

Apakah Informasi yang 
ditampilkan dalam situs//mobile 
app disertai dengan daftar, 
deskripsi informasi serta dasar 
hukum dari pelayanan yang 
diberikan ?
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2

1

4

3

2

1

4

3
2
1

4

3

2

1

I5 Menyediakan informasi 
yang mudah dimengerti

Apakah informasi yang 
ditampilkan dilengkapi dengan 
tutorial penggunaan layanan ?

Information

I6
Menyediakan informasi 
dengan tingkat kerincian 
yang tepat

Apakah informasi yang 
ditampilkan dalam situs/mobile 
app memiliki keterangan yang 
lengkap mengenai: 
Author/Penulis, Tanggal 
Publikasi, Link sumber 
referensi , disertai dengan 
gambar/video/dokumen 
relevan, memiliki kategorisai & 
kata kunci yang sesuai dan 
memliki link/tautan dengan 
informasi lain yang sejenis 
dalam situs?

I3 Menyediakan informasi 
tepat dan sesuai waktu

   
ditampilkan pada Situs/mobile 
app merupakan informasi yang 
ter up date  secara teratur ?

I4 Menyediakan informasi 
relevan

Apakah informasi yang 
disampaikan mempunyai 
penjelasan dengan integrasi 
informasi dari link lainnya ?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

SI2
Pengguna merasa aman 
dalam  menyelesaikan 
transaksi

Apakah situs memiliki  
keamanan untuk melakukan 
transaksi secara penuh?

I7 Menyediakan informasi  
dalam format yang layak

Apakah informasi disajikan 
dengan format yang sesuai, 
tepat dan cocok?

 

SI1 Memiliki reputasi yang baik Apakah situs memiliki reputasi 
yang baik?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

SI5 Menimbulkan rasa 
kebersamaan

Apakah pengguna merasakan 
komunitas yang menghargai 
keberadaannya dan 
kebersamaan sesama 
pengguna?

  
 

Apakah Situs memiliki fitur 
diskusi langsung (live) dan 

    
    

    
   

  

SI3
Pengguna merasa aman 
terhadap informasi 
pribadinya

Apakah informasi pribadi 
pengguna terlindungi dengan 
baik ?

SI4 Menciptakan rasa 
personalisasi

Apakah Situs menyediakan 
kemudahan untuk mempunyai 
halaman pribadi dan 
kemudahan untuk mengubah 
atau meng-update-nya ?

Service Interaction
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3

2

1

4

3
2
1

SI7

Memberi keyakinan bahwa 
jasa akan tersampaikan 
dengan baik sesuai 
janji/aturan

Apakah Situs memberi 
keyakinan bahwa jasa akan 
tersampaikan dengan baik 
sesuai janji/aturan? 

SI6 Memudahkan komunikasi 
dengan institusi

    
diskusi langsung (live) dan 
informasi kontak yang lengkap 
dan berfungsi baik? (Berfokus 
pada interaksi dari pengguna 
terhadap penyedia layanan 
bukan live chat)
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Breakdown Bobot Evidence
Menggunakan (1) nama/alamat mudah 
diingat dan ditelusuri, (2) berakhiran 
ekstensi go.id (untuk situs)/nama formal 
yang menunjukan nama daerah atau 
layanan spesifik (untuk mobile app), (3) 
tampilan antar muka nya menarik 
(komposisi Menu, Logo Lembaga, dan 
font (jenis dan ukuran) yang konsisten, 
(4) struktur  situs/mobile apps  berbentuk 
piramida i. Beranda; ii. Kategori; iv. 
Subkategori

4

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app, mudah digunakan dan memberikan 
tampilan hasil yang mudah 
dibaca/pahami
Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app dan mudah digunakan
Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app

Tidak ditemukan mesin pencari dalam 
situs/mobile app

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur, tidak memiliki halaman 
kosong dan tata letak (layout) konsisten, 
transisi/perpindahan antar 
halaman/windows situs/mobile app terasa 
halus dan lancar tanpa jeda/lag.
Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur, tidak memiliki halaman 
kosong dan tata letak (layout) konsisten

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur dan tidak memiliki halaman 
kosong

URL link dan screenshoot 
mengenai: Site Map

URL link dan screenshoot 
mengenai: nama 
situs/aplikasi, hasil 
pencarian situs pada 
browser, layout situs untuk 
menunjukkan struktur

URL link dan screenshoot 
mengenai: mesin pencari, 
fungsi dan tata letak
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Tidak memiliki atau hanya memiliki peta 
navigasi saja 

Memiliki  fitur  pilihan (1) multi bahasa, (2) 
fitur sumarisasi (frequently acces, top 
search, top question, FAQ) dan (3) fitur 
pengingat & pemberi saran serta (4) fitur 
ramah pengguna disabilitas (text to 
speech, speech to text, dlsb)
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas

Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam satu halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam dua halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam tiga halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam lebihh dari tiga halaman 
situs/mobile app

Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 1-4 hari setelah kejadian 
berlangsung
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 5-7 hari setelah kejadian 
berlangsung
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 8-14 hari setelah kejadian 
berlangsung
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang lebih dari 14 hari setelah 
kejadian berlangsung

Jadwal update tersedia dan 
dilakukan dengan baik, 
dibuktikan dengan fisik situs 
terbarukan dapat berupa 
link url dan atau 
screenshoot

URL link dan screenshoot 
mengenai: fitur  pilihan multi 
bahasa, fitur sumarisasi 
(frequently acces, top 
search, top question, FAQ) 
dan fitur pengingat & 
pemberi saran serta fitur 
ramah pengguna disabilitas 
(text to speech, speech to 
text, dlsb)

Screen shoot  halaman 
(halaman) situs/mobile app
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Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field mudah dimengerti dan 
informatif disertai diagram dan contoh. 
Proses pengisian data hanya 
membutuhkan 1 halaman
Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field mudah dimengerti dan 
informatif disertai diagram dan contoh. 
Proses pengisian data hanya 
membutuhkan 2-3 halaman

Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field tidak mudah dimengerti dan 
kurang  informatif tanpa disertai diagram 
dan contoh. Proses pengisian data hanya 
membutuhkan lebih dari 3 halaman

Tidak ada petunjuk dan/atau informasi 
pengisian data pada masing-masing field

Terdapat fitur proteksi password: (1) 
autentifikasi, (2) enkripsi menggunakan 
basis/standar enkripsi tertentu 
(ditampilkan metode/merk nya), (3) 
notifikasi penggunaan password, (4) 
notifikasi penggantian password
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas  
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas  
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas  

1 -  3 item data pribadi pengguna untuk 
autentifikasi
4 - 5 item data pribadi pengguna untuk 
autentifikasi
6 sampai 7 item data pribadi pengguna 
untuk autentifikasi

Lebih dari 7 data item data pribadi 
pengguna untuk autentifikasi

URL dan screen shoot 
Kolom isian permintaan 
data saat register dan login 

URL dan screen shoot 
halaman login, hasil 
percobaan register, create 
username dan password, 
ganti username dan 
password

URLdan screenshoot kolom 
isian pada situs
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Keamanan data terjamin karena adanya: 
(1) komitmen/pernyataan tertulis dari 
organisasi pengelola/penanggung jawab 
situs/mobile app yang dapat 
dibaca/diketahui oleh pengguna dengan 
jelas (2) Terdapat jaminan sistem 
enkripsi, (3) autentifikasi menggunakan 
digital signature atau biometrik  (4) fitur 
notifikasi/restorasi user name & password  
dan (5) memiliki sistem pemblokiran

Situs/mobile app memiliki 4-5 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas

Kriteria: (1) Terdapat pernyataan resmi 
dalam situs bahwa data tidak akan 
digunakan untuk keperluan lain. (2) 
Memiliki fitur menu privacy policy untuk 
data pribadi pengguna (3) Data dapat 
dikendalikan oleh pengguna (ubah, 
tampilkan, ditutup, dan fitur lainnya)

Situs/mobile app memiliki 2 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 
kurang dari 1 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 1 
sampai 5 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 5 
sampai 10 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 
lebih dari 10 menit

Berita acara pengunduhan 
form atau file dengan bukti 

(1) Pernyataan resmi 
penggunaan data dalam 
situs (2) menu privacy 
policy

(1). Screen shoot 
Pernyataan tentang 
kemanan data pengguna 
dalam situs dan bukti 
fiturlain, (2).  berita acara 
percobaan 
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Situs/mobile app selalu aktif dan dapat 
digunakan 24 jam sehari

Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1- 3 bulan sekali
Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1 minggu – 1 bulan 
sekali
Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1-6 hari sekali

Situs/mobile app ketika dievaluasi 
memiliki kriteria sebagai berikut: (1)  
waktu loading dan unduh cepat ke menu 
utama  (2) Situs/mobile app berjalan 
dengan baik di semua perangkat,(3) text 
mudah dibaca, (4) responsif

Situs/mobile app memilki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memilki 1 kriteria di atas

Situs/mobile app tidak memilki kriteria di 
atas

Kriteria evaluasi: (1) chat dan mail respon 
tidak lebih dari 24 jam (2) ada 
penyelesaian masalah/pertanyaan user 
(3) pengumuman yang masih dalam 
rentang waktunya (4) kerterbaruan 
berita/artikel
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat   5-10 detik

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat  11 sampai 30 detik

Berita acara percobaan 
membuka halaman situs  
(halaman situs yang baik 

    
   

(1) chat dan mail respon 
tidak lebih dari 24 jam (2) 
bukti penyelesaian 
masalah/pertanyaan user 
(3) bukti pengunggahan 
pengumuman (4) 
kerterbaruan berita

Berita acara percobaan 
menjalankan situs

Jadwal dan sop 
maintenance, lampiran up 
dan down sistem, screeshot 
akses/evaluasi situs pada 
waktu yang berbeda
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Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat  31 sampai 60 detik

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat lebih dari 60 detik

Semua browser dapat digunakan 
(minimal 4 jenis browser)

Hanya 3 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Hanya 2 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Hanya 1 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Kriteria kesan tulus staf sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, (1) 
kecepatan respon (2) isi respon (3) 
penyelesaian masalah (4) bahasa yang 
baik

Situs/mobile app memilki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memilki 1 kriteria di atas

Situs/mobile app tidak memilki kriteria di 
atas

Respon terhadap pertanyaan pengguna 
dilakukan kurang dari 60 menit

Respon terhadap pertanyaan dilakukan 
dalam waktu 61 menit  sampai 5 jam

Respon terhadap pertanyaan dilakukan 
dalam 5 jam 1 menit sampai 24 jam

Respon terhadap pertanyaan pengguna 
dilakukan lebh dari 24 jam

Bukti tentang (1) kecepatan 
respon (2) isi respon (3) 
penyelesaian masalah (4) 
standar bahasa yang baik

Bukti sampel respon pada  
pertanyaan user

   
    

(halaman situs yang baik 
adalah situs yang tidak 
berat dan cepat dibuka)

Berita acara percobaan  
dan screenshoot membuka 
situs dengan berbagai 
browser
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Kriteria pengetahuan dan respon dari 
staff e-service terkait pertanyaan 
pengguna atas layanan: (1)  menjawab 
setiap pertanyaan pengguna sesuai 
konteksnya, (2) menjawab dengan cepat 
kurang dari 24 jam (3) menyelesaikan 
masalah/pertanyaan pengguna atau 
menjawab secara tepat (4) 
berkomunikasi dengan bahasa yang baik

Staff e-service memiliki 2-3 kriteria di atas

Staff e-service memiliki 1 kriteria di atas

Staff e-service tidak memiliki kriteria di 
atas

Kriteria penyampaian layanan dari staf e-
service: (1) dapat dipercaya dengan baik 
dan menjalankan tugasnya dengan (2) 
tanggung jawab,  (3) profesional dan (4) 
percaya diri

Staff e-service memiliki 2-3 kriteria di atas

Staff e-service memiliki 1 kriteria di atas

Staff e-service tidak memiliki kriteria di 
atas

Situs/mobile app menyediakan: (1) 
manual penggunaan; (2) fitur Help, (3) 
Video tutorial, dan (4)  Fitur Customer 
Service online (live chat)
Tersedia manual penggunaan, fitur Help 
dan video tutorial

Tersedia manual penggunaan dan fitur 
Help

(1) Bukti berita acara 
penilaian staf e-service (2) 
persepsi penilai terhadap 
jawaban atas pertanyaan 
user (disertasi bukti)

URL

(1) Bukti berita acara 
penilaian staf e-service (2) 
persepsi penilai terhadap 
jawaban atas pertanyaan 
user (disertai bukti)
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Tersedia manual penggunaan (pdf, 
diagram, dokumen lainnya)

Kriteria interaksi pengguna dengan e-
services: (1) Memiliki form interaksi; (2) 
Memiliki fitur Helpdesk/instant messaging 
dengan admin; (3) Informasi yang 
ditampilkan dalam situs dapat diakses 
per halaman per informasi; (4) memiliki 
fitur multibahasa

Interaksi hanya memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Interaksi hanya memiliki 1 kriteria di atas

Interaksi hanya tidak memiliki kriteria di 
atas

Kriteria navigasi situs/mobile app: (1) 
Tersedia peta situs navigasi; (2) Jumlah 
link navigasi yang minimal (maksimal 7 
menu item); (3) Konsisten (posisi 
navigasi situs selalu sama di tiap 
halaman); (4) Logo me-Link ke halaman 
utama

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas

Berita acara percobaan dan 
URL

URL
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Kriteria kemudahan penggunaan 
situs/mobile app: (1) Dapat diakses oleh 
siapapun termasuk (2)disabilitas (tuna 
netra) atau (3) manula; (4) Kompatibel 
dengan perangkat mobile (smartphone, 
tablet, dll); (5) Memungkinkan membaca 
konten secara cepat (skims); (6) Memiliki 
fitur multibahasa; dan (7) perubahan 
layout (misal perubahan ukuran font)

Memiliki 4-6 kriteria diatas

Memiliki 1-3 kriteria diatas

Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria tampilan situs/mobile app yang 
menarik: (1) Desain dengan komposisi 
padanan warna yang baik dan tidak 
berlebihan:  setidaknya memiliki 2 atau 3 
warna utama yang berpadu (maksimal 5 
warna); (2) teks mudah dibaca, biasanya 
teks warna hitam dengan latar warna 
puith/cerah & ukuran font 10-12 di tiap 
paragraf; (3) memiliki gambar yang 
relevan dengan konteks/konten dengan 
kualitas/resolusi yang baik dan jumlah 3-
4 gambar setiap halamannya (tidak 
lebih); (4) layout yang sederhan & 
ringkas (simple)  tidak banyak 
mengandung elemen pengalih fokus 
(misal animasi, gambar berkedip-
kedip/blink  dll)
Memiliki 2-3 kriteria di atas

Memiliki 1 kriteria di atas

Tidak memiliki  kriteria di atas

Berita acara percobaan dan 
URL
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(1) Layout situs sederhana tidak 
berlebihan hanya menyampaikan konten 
yang relevan dengan informasi 
pemerintahan; (2) judul konten memiliki 
tema/label yang jelas dan isi dibagi 
menjadi paragraf kecil; (3) desain layout 
dan konten jelas, ringkas dan menarik; 
(4) kurang dari 10 detik pengunjung 
dapat mengetahui jenis situs dan isi 
konten yang disampaikan

Memiliki 2-3 kriteria di atas
Memiliki 1 kriteria di atas
Tidak memiliki  kriteria di atas

Kriteria kesan kompeten/profesional dari 
situs/mobile app: (1) Tata letak/layout 
sederhana, ringkas, minim fitur pengalih 
topik ; (2) Minimal link navigasi dan scroll 
(menggulung layar) untuk setiap halaman 
dan informasi/konten ; (3) Konten 
diperbarui secara reguler/berkala; (4) 
Konten yang deskriptif, dan penggunaan 
bahasa sederhana dan standar atas 
konten situs/mobile app (yang ada 
seakan ditulis yang profesional, misal: 
editor/wartawan)
Memiliki 2-3 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Tidak memiliki  kriteria diatas

 Kriteria standar pengalaman positif: (1) 
Layout situs sederhana & ringkas 
(simple), tampilan menarik dan 
pengelolaan yang baik; (2) Loading 
halaman cepat, situs memuat (loading) 
halaman 1- 20 detik; (3) Minimal link & 
scroll & layout, serta konsiten tiap 
halamannya; (4) Fokus pada hal yang 
penting/utama, (5) Menu selalu berada di 
bagian atas disetiap halaman (6) item 
menu dibatasi kurang dari 7 item (untuk 
tidak membuat orang berlama-lama 
dalam mencari satu informasi yang 
diinginkan), (6) Memiliki fitur/tombol 
Memiliki 4-5 kriteria diatas
Memiliki 1-3 kriteria diatas
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Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria umum informasi akurat: (1) 
didukung oleh referensi atau dokumen 
fakta yang jelas serta sesuai dengan 
kebutuhan  pengguna. (2) informasi yang 
disampaikan dengan bahasa Indonesia 
yang jelas (tata bahasa, pengejaan, dan 
komposisi) (3)  menampilkan 
keterangan/info tentang penulis (4) 
Informasi dapat dibandingkan dengan 
situs lainnya dengan topik yang sama

Screen shoot : (1) informasi 
yang ditampilkan di Web, 
(2) bagan , (3) dokumen 
pendukung

Memiliki 2-3 kriteria diatas

Memiliki 1 kriteria diatas

Tidak memiliki kriteria diatas

Tersedia daftar dan deskripsi informasi 
yang dilengkapi dengan  peraturan 
perundang-undangan/dasar hukum 
terkait pelayanan yang diberikan
Tersedia deskripsi informasi yang 
dilengkapi dengan peraturan perundang-
undangan/dasar hukum terkait pelayanan 
yang diberikan

Tersedia daftar informasi yang dilengkapi 
peraturan perundang-undangan/dasar 
hukum terkait pelayanan yang diberikan

Tidak tersedia daftar dan deskripsi 
informasi yang dilengkapi dengan 
peraturan perundang-undangan/dasar 
hukum terkait pelayanan yang diberikan 

Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 7 hari kerja dari berita 
/informasi terakhir
Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 8 hari kerja – 30 hari kerja 
dari berita /informasi terakhir

Screen shoot : (1) Berita 
  

Screen shoot :  (1) Daftar 
informasi ; (2) Deskripsi 
informasi ; (3) Peraturan 
hukum/dasar hukum 
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Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 31 hari kerja – 90 hari kerja 
dari berita /informasi terakhir
Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala lebih dari  90 hari kerja dari berita 
/informasi terakhir

Terdapat integrasi informasi antara 
informasi pelayanan dengan link  
informasi lainnya yang saling terkait
Terdapat integrasi informasi, yang 
membutuhkan pencarian dari link yang 
lain
Terdapat integrasi informasi tanpa 
panduan link lainnya.
Tidak terdapat integrasi informasi

Kriteria informasi yang mudah dimengerti, 
memiliki: (1) penggunaan bahasa yang 
baik dan benar, langsung/tidak bertele-
tele, tidak banyak terminologi tidak 
awam/asing; (2) audio visual, (3) tabel 
dan/atau grafik, (4) link atau dokumen 
Memiliki 2-3 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria tingkat kerincian informasi: (1) 
Author/Penulis; (2) Tanggal Publikasi, (3) 
Memiliki Gambar/Video/Dokumen dan 
tautan dengan informasi lain yang 
sejenis/relevan dalam situs/mobile app 
dan  yang relevan dan (4) Memiliki 
kategorisasi dan kata kunci yang sesuai
Situs/mobile app memiliki  2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki  1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Screen shoot  dan file 
penggunaan layanan dalam 
bentuk : (1) audiovisiual, (2) 
gambar ; (3) narasi 

URL link dan screenshoot 
mengenai: Author; 
DD/MM/YYYY, Link Tautan 
dan 
Gambar/Video/Dokumen 
yang relevan dan Memiliki 
kategorisasi dan kata kunci 
yang sesuai serta Memiliki 
tautan dengan informasi 
lain yang sejenis/relevan 
dalam situs

Screen shoot : (1) Berita 
yang terbaru 

Screen shoot : (1) 
penjelasan integrasi 
informasi (2) alamat link 
yang terkait
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Kriteria format penyajian informasi yang 
layak/pas: (1) Menggunakan bahasa 
yang umum, (2) mengandung penekanan 
(cetak tebal (bold), atau cetak miring 
(italic), pointer, tabel dan atau  yang 
sesungguhnya atau kontekstual (3) 
Mengandung  keyword (4) Menggunakan 
hyperlink yang aktif (dapat diklik 
langsung) (5) jumlah paragraf yang tidak 
banyak (maksimum tiga paragraf) dalam 
satu informasi
Situs/mobile app memiliki  3-4 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki  1-2 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki (1) privacy 
policy, (2) contact information, (3) 
terdapat testimoni positif dari pengguna, 
(4) memiliki statistik jumlah pengunjung 
dan pengguna situs/mobile app yang 
meningkat

Situs/mobile app memiliki 2-3 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki 1 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app tidak memiliki  macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki mekanisme 
transaksi yang jelas dengan ditandai (1) 
tersedia petunjuk yang user friendly (2) 
fitur pengamanan transaksi (3) fasilitas 
pelacakan transaksi (4) riwayat transaksi

Situs/mobile app memiliki 2-3 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki 1 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app tidak memiliki  macam 
kriteria tersebut

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria

Screen shoot  skema yang 
menampilkan informasi 
kebutuhan pengguna pada 
satu skema (informasi 
dengan kategorisasi yang 
jelas sesuai fungsi dan 
organisasi)

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria
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Kriteria keamanan bagi pengguna: (1) 
Untuk akses ke akun pengguna 
dibutuhkan user id, Passwords, (2) kode 
autentifikasi  (3) pengguna memberikan 
hanya data yang dibutuhkan (4) Terdapat 
pernyataan resmi perlindungan data

Situs/app memiliki 2-3 macam 
perlindungan data pengguna diatas
Situs/app  memiliki 1 macam 
perlindungan data pengguna diatas
Situs/app tidak/ memiliki  macam 
perlindungan data pengguna diatas

Situs/app memiliki (1) halaman personal 
yang sesuai dengan karakteristik atau 
preferensi pengguna, (2) memiliki 
pengaman/passwords untuk masuk dan 
(3) memiliki kemudahan untuk mengubah 
atau mengupdate data personal.

Situs/app  memiliki 2 kriteria personalisasi 
pengguna diatas
Situs/app memiliki 1 kriteria personalisasi 
pengguna diatas

Situs/app  tidak memiliki  kriteria 
personalisasi pengguna diatas

Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang berfungsi optimal 
sebagai tempat berdiskusi dan 
memberikan solusi yang dipertimbangkan 
oleh organisasi
Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang berfungsi dengan baik
Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang kadang-kadang 
digunakan
Situs/mobile app tidak memiliki 
forum/kanal pengguna atau memiliki tapi 
tidak digunakan

Situs memiliki fitur diskusi langsung (live) 
dan informasi kontak yang lengkap 
(alamat email, alamat fisik, nomor 
telepon) yang berfungsi dengan baik.

URL dan Screenshoot 
forum pengguna

    
  

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria

URL dan Screenshoot 
ketiga kriteria
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Situs memiliki informasi kontak yang 
lengkap (alamat email, alamat fisik, 
nomor telepon) yang berfungsi dengan 
baik.
Situs memiliki informasi kontak yang 
kurang lengkap yang kurang berfungsi 
dengan baik.
Situs tidak memiliki informasi kontak

Kriteria yang dimaksud, situs/mobile app 
memiliki:  (1) FAQ dan atau petunjuk 
yang lengkap, (2) kontak/fasilitas 
diskusi/chat yang berfungsi untuk 
bertanya (3) terdapat testimoni pengguna  
yang baik, (4) memiliki alur 
kerja/transaksi transparan yang dapat 
dipantau pengguna.

Situs/app  memiliki 2-3 kriteria diatas
Situs/app  memiliki 1 kriteria diatas
Situs/app  tidak memiliki kriteria diatas

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria

URL dan Screenshoot live 
chat dan contact
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Pernyataan untuk end user

Situs memiliki mesin pencari yang 
mudah ditemukan dalam situs, mudah 
digunakan dan memberikan hasil yang 
baik dan sesuai

Situs terorganisasi dengan baik, 
memiliki peta navigasi, tidak 
memiliki halaman kosong, tata 
letak (layout ) konsisten, 
transisi/perpindahan antar 
halaman situs terasa halus dan 
lancar.

Situs mudah diingat, memiliki 
struktur yang jelas dan mudah 
diikuti, untuk model layanan 
berjenis INFORMASI piramida 
SESUAI struktur organisasi, dan 
untuk model layanan berjenis 
WORKFLOW piramida SESUAI 
layanan yang diberikan
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Selang waktu kejadian sesungguhnya 
dengan publikasi berita/informasi di 
situs/mobile apps

Situs memiliki fitur penyesuaian 
pengguna seperti multi bahasa, 
frequently acces, top search, FAQ, 
fitur pengingat & saran, dan fitur yang 
ramah pengguna disabilitas?

Jumlah halaman yang diperlukan 
untuk menampilkan Informasi pada 
situs/mobile app e-gov 
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Autentifikasi hanya menggunakan 
data yang diperlukan (data sesedikit 
mungkin)

Terdapat proteksi password: 
autentifikasi, enkripsi, notifikasi 
penggunaan password, notifikasi 
penggantian password

Informasi atau petunjuk pengisian data 
pada masing-masing field mudah 
dimengerti dan informatif, disertai 
diagram dan contoh. Proses pengisian 
data hanya membutuhkan sedikit 
halaman petunjuk
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Form atau file dokumen yang tersedia 
dalam situs dapat diunduh dengan 
cepat, kurang dari 1 menit

Keamanan data terjamin baik dari 
keamanan sistem maupun komitmen 
tertulis dari organisasi yang dapat 
dibaca oleh pengguna dengan jelas. 
Terdapat enkripsi dan autentifikasi 
menggunakan digital signature, 
biometrik, notifikasi dan password.

Situs menampilkan pernyataan resmi 
bahwa data tidak akan digunakan 
untuk keperluan lain dan memiliki fitur 
menu privacy policy untuk data pribadi 
pengguna yang dapat dikendalikan 
oleh pengguna (ubah, tampilkan, 
ditutup, dll)
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Halaman situs terunduh/terbuka 
     

Informasi dan pelayanan disediakan 
tepat waktu dan up to date sesuai 
dengan kebutuhan pengguna

Situs dapat digunakan dalam 24 jam 
sehari

Situs berjalan dengan baik di 
semua perangkat atau semua 
operating system , waktu loading 
cepat, text mudah dibaca, 
responsif
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Respon terhadap pertanyaan 
pengguna dilakukan kurang dari 1 jam

Kesan tulus staf/admin sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, 
cepat  merespon, isi respon yang baik, 
dapat menyelesaikan masalah dan 
menggunakan bahasa yang baik

   
dengan cepat, kurang dari 2 detik

Situs dapat beroperasi pada semua 
browser yang umum digunakan 
masyarakat (MicIE, Mozilla, Google 
Chrome, Safari, Opera dll)
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Situs memiliki petunjuk penggunaan, 
fitur Help, Video tutorial dan Fitur 
Customer Service online sehingga 
memudahkan pengguna untuk 
menggunakan situs

Staf/admin e-service terkesan baik, 
bertanggungjawab merespon dengan 
cepat, memiliki kemampuan yang 
mencukupi dan profesional

Pengetahuan staff e-service sangat 
baik, mengetahui dan memahami 
organisasi, seluruh proses bisnis 
terkait pelayanan dari awal sampai 
akhir yang sehingga dapat menjawab 
pertanyaan pengguna secara 
memuaskan
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Tersedia peta navigasi situs dengan 
tahapan yang tidak panjang serta 
kompatibel dengan berbagai browser 
sehingga pengguna mudah untuk 
menggunakan situs.

    
      

    
   
 

Situs memiliki format interaksi 
dengan admin (messaging ), 
menyediakan informasi dalam satu 
halaman dan  fitur multibahasa 
sehingga pengguna dapat 
berinteraksi dengan situs e-service 
secara jelas dan mudah dimengerti
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Situs terlihat menarik dengan 
penggunaan warna yang tidak 
berlebihan, teks berwarna hitam 
dengan warna latar putih, warna dan 
resolusi gambar yang baik, ukuran 
font dan jumlah baris kalimat yang 
ringkas sehingga mudah dibaca.

Situs mudah digunakan karena dapat 
diakses oleh disabilitas, manula, dari 
smartphone, dan memiliki fitur 
multibahasa serta fitur perubahan 
layout/ukuran font
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Situs terlihat kompeten untuk 
penyampaian informasi dengan layout 
yang baik, mempunyai fasilitas scroll 
layar, pemilihan bahasa yang baku 
serta konten diperbaharui secara 
berkala

Situs memberikan kesan yang positif 
dengan adanya layout yang ringkas 
namun informatif, waktu loading yang 
cepat, pemberian penekanan pada hal 
penting, tersedia menu yang berisi 
item yang ringkas dan tepat.

Situs memiliki desain yang sesuai 
dengan jenis layanannya mempunyai 
layout yang simpel, dan berisi 
informasi yang ringkas dan menarik 
serta mudah dipahami oleh pengguna
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Situs menyediakan informasi yang 
     

 

Informasi yang ditampilkan oleh situs 
menggunakan bahasa Indonesia yang 
benar, dengan mekanisme yang 
runtut, tanpa menggunakan banyak 
istilah serta didukung oleh dokumen 
yang tepat sesuai dengan kebutuhan 
pengguna

Informasi yang ditampilkan pada situs 
dilengkapi dengan penjelasan meliputi 
dasar hukum, pelaksanaan kegiatan 
dan gambar yang mendukung
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Situs memberikan informasi yang jelas 
sesuai dengan kebutuhan pengguna 
dalam bentuk audiovisual, gambar 
dan narasi.

Situs menyediakan informasi yang 
detail, lengkap dan relevan

    
diperbaharui secara berkala dan up 
to date

Situs menyediakan integrasi informasi 
dengan penyediaan sumber atau link 
yang terkait untuk memperjelas 
informasi relevan yang dibutuhkan 
pengguna
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Situs memiliki reputasi yang baik 
karena memiliki privacy policy, contact 
informatian, testimoni dan informasi 
jumlah pengunjung.

Keamanan dalam bertransaksi 
dirasakan pengguna dengan adanya 
mekanisme transaksi yang jelas, 
tersedia fitur pengamanan transaksi, 
fasilitas pelacakan transaksi dan 
riwayat transaksi

Situs menyediakan informasi yang 
sesuai dengan kebutuhan pengguna 
pada satu skema secara rinci dalam 
format yang baik
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Situs memiliki forum pengguna 
dengan fasilitas interaksi antara 
anggotanya sehingga menimbulkan 
rasa kebersamaan

Situs menyediakan media komunikasi 
     
     
     

   

Sistem menyediakan perlindingan 
terhadap informasi pribadi dengan  
penggunaan user id, passwords, kode 
autentifikasi, pernyataan resmi 
perlindungan data sehingga pengguna 
merasa aman.

Sistem menyediakan halaman pribadi 
untuk pengguna dengan pengaman 
dan memiliki kemudahan untuk 
melakukan pembaharuan data pribadi 
dan memiliki kesan personalisasi 
pengguna
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Sistem menyediakan fasilitas informasi 
untuk mengetahui alur atau tahapan 
kerja dan transaksi yang dilakukan 
oleh pengguna sehingga memberi 
keyakinan bahwa jasa akan 
tersampaikan dengan baik sesuai janji

    
seperti fasilitas live chat, informasi 
kontak, alamat emai dan nomer 
telepon yang dapat dihubungi yang 
memudahkan komunikasi dengan 
institusi
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Nama : Muhammad Diah Maulidin
Rumondang Martha Ambarita

Dimensi Code Indikator Penilaian Pertanyaan N

4

3

2

1

4

3

2

E1
Struktur situs/mobile app e-
gov ini jelas dan mudah 
diikuti

Apakah situs/mobile app 
menggunakan alamat/nama 
mobile apps yang mudah 
diingat, berekstensi go.id 
(untuk situs)/nama formil (untuk 
mobile app), tampilan antar 
muka (interface ) menarik  dan 
mudah untuk diikuti /ditelusuri?

E2
Mesin pencari (fitur search) 
dalam situs/mobile app e-

  

Apakah situs/mobile app 
menyediakan fitur mesin 
pencari (search) yang mudah 
ditemukan posisinya, 
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1

4

3

2

1

4

3

2
Efficiency

E2
    

dalam situs/mobile app e
gov ini efektif

   
   

    
ditemukan posisinya, 
digunakan dan memberikan 
tampilan hasil yang mudah 
dibaca/dipahami?

E3 Peta situs/mobile app e-gov 
ini terorganisir dengan baik

Apakah situs/mobile app 
memiliki peta navigasi, tidak 
mengandung halaman kosong, 
tata letak (layout) halaman 
yang konsisten dan transisi 
antar halaman terasa halus 
(smooth) dan lancar? 

E4

Situs/mobile app e-gov ini 
disesuaikan dengan 
kebutuhan khusus masing-
masing pengguna

Apakah situs/mobile app 
memiliki fitur penyesuaian 
terkait karakteristik dan pola 
kebutuhan khusus pengguna 
seperti multi bahasa, 
Sumarisasi (frequently acces, 
top search, FAQ, dlsb), fitur 
pengingat & saran, dan fitur 
yang ramah pengguna 
di bilit ?
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1

4

3

2

1

4

3

2

    
  

  
 

   
   

    
   

   
   

     
     

   
disabilitas?

E5
Informasi yang ditampilkan 
pada situs/mobile app e-gov 
ini rinci dan sesuai 

Apakah informasi yang 
ditampilkan dalam situs/mobile 
app memiliki keterangan yang 
rinci dan sesuai dengan 
efisiensi? 
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1

4

3

2

1

4

E6

Lama Informasi yang 
ditampilkan di situs e-gov 
setelah kejadian/peristiwa 
berlangsung

Seberapa lama informasi 
ditampilkan dari waktu kejadian  
berlangsung?

E7

Petunjuk dan/atau  
Informasi pengisian data 
dalam situs/mobile app e-
gov ini sudah memadai

Apakah petunjuk dan/atau 
informasi mengenai pengisian 
data dalam situs/mobile app ini 
sudah cukup 
memadai/informatif? 

T1 Penggunaan pasword dan 
username aman

Apakah keamanan 
penggunaan username dan 
password pada situs/mobile 
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3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

Trust

   
username aman

  
   

password pada situs/mobile 
app ini terjamin? 

T3

Data yang diberikan oleh 
pengguna tersimpan dalam 
situs/mobile app dengan 
aman

Apakah data yang diberikankan 
pengguna dan tersimpan 
dalam sistem e-service ini 
aman?

T2
Autentifikasi hanya 
menggunakan data yang 
diperlukan

Berapa jumlah item data 
pribadi pengguna yang harus 
dimasukkan untuk autentifikasi 
akses dalam situs/mobile app 
ini ? (Contoh data pribadi yang 
tidak perlu: Nomor Kartu 
Keluarga, NIK, nomor Kartu 
kredit, dlsb yang tidak 
diperlukan dalam akses situs )

T4

Data yang disediakan untuk 
e-service digunakan hanya 
untuk alasan yang 
dimaksudkan 

Apakah data pengguna yang 
disimpan dalam e-service ini 
hanya digunakan untuk alasan 
yg dimaksudkan oleh 
pengguna?
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1

4

3

2

1

4

3

2

1

    
   

   
 

    
    

    
   

R1

Form dalam situs/mobile 
app e-service dapat 
diunduh/di-submit dengan 
cepat

Apakah form atau file dalam 
situs/mobile app ini dapat 
diunduh atau disubmit dengan 
cepat ?

R2
Situs/mobile app e-service 
dapat diakses dan tersedia 
kapan pun diperlukan

Apakah situs/mobile app ini 
dapat diakses kapan saja 
diperlukan?
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4

3

2

1

4

3

2

1

Reliability

R3
Situs/mobile app dapat 
beroperasi dengan baik 
sejak dibuka

Apakah situs/mobile app dapat 
beroperasi dengan baik dan 
responsif sejak dibuka?

R4
Situs/mobile app 
menyediakan layanan tepat 
waktu

Apakah layanan disediakan 
tepat waktu sesuai dengan 
kebutuhan?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

R5
Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat dengan 
cepat

Apakah halaman situs/mobile 
app terunduh/termuat  dengan 
cepat?

R6
Situs e-service berjalan 
dengan baik menggunakan 
browser yang tersedia

Apakah semua browser  
umum/populer yang tersedia 
dapat digunakan untuk 
membuka situs ini?

 

CS1

Staf e-service menunjukkan 
minat yang tulus dalam 
memecahkan masalah 
pengguna, staf yang 
dimasukan adalah adanya 
HELP DESK utk eService.

Apakah staf e-service 
memberikan layanan yang 
tulus dalam menjawab 
pertanyaan dan penyelesaiaan 
masalah?
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1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

Citizen Support

   
    

  
   
   

   

   
   

   
   

CS2
Staff e-service memberikan 
balasan secepatnya ke 
pertanyaan pengguna.

Apakah respon admin cepat 
dalam menjawab pertanyaan 
pengguna?

CS3

Staf e-service memiliki 
pengetahuan untuk 
menjawab pertanyaan 
pengguna.

Apakah staf memiliki 
pengetahuan untuk menjawab 
pertanyaan pengguna secara 
memuaskan?

CS4

Staf e-service memiliki 
kemampuan untuk 
menyampaikan 

  

Apakah kesan terpercaya 
terlihat pada staf e-service 
sehingga dapat meyakinkan 
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2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

 

   
  

menyampaikan 
kepercayaan dan keyakinan

   
    

sehingga dapat meyakinkan 
pengguna?

U1 Mudah dipelajari untuk 
mengoperasikan

Apakah situs/mobile app dapat 
dengan mudah dipelajari dan 
dioperasikan saat 1 s/d 3 kali 
mengakses dengan dukungan 
fitur-fitur berikut?

U2
Interaksi dengan 
situs/mobile app eservice 
jelas dan mudah dimengerti

Apakah interaksi anda sebagai 
pengguna situs/mobile app 
jelas dan mudah untuk 
memahami/mengerti dengan 
tersedianya form interaksi 
dengan fitur-fitur berikut?
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4

3

2

1

4

3

2

1

U3 Navigasi situs/mobile app 
cukup jelas dan mudah

Apakah situs/mobile app 
mudah dinavigasikan dari 
menu ke menu, dari halaman 
ke halaman, dan dari konten ke 
konten nya?

U4 Situs/mobile app mudah 
digunakan

Apakah mudah dalam 
penggunaan situs/mobile app 
baik konten, menu, dan fitur 
lainnya ?
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4

3

2

1

4

3
2

Usability
U5 Tampilan situs/mobile app 

eservice menarik

Apakah tampilan situs/mobile 
app menarik sehingga anda 
nyaman, senang dan tidak 
bosan melihat situs lebih lama 
atau sering?

U6
Desain situs/mobile app 
eService layak dan sesuai 
dengan tipe situs

Apakah desain situs sesuai 
/relevan dengan 
jenis/kategori/konten yang 
dikandung/fungsi layanan nya?
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1

4

3
2

1

   
    

  

    
  

  
g g  y  y

U7
Situs/mobile app Eservice 
menimbulkan kesan 
kompeten/profesional

Apakah situs/mobile app 
nampak kompeten/profesional 
dalam penyampaian kontennya 
dan pengelolaannya?
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4

3
2

1

4

3

2

U8

Situs/mobile app Eservice 
memberikan 
pengalaman/kesan positif 
bagi pengguna

Apakah Anda mendapatkan 
pengalaman/kesan positif saat 
mengakses dan menggunakan 
situs/mobile app ini?

I1 Menyediakan informasi 
akurat

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs dengan 
bahasa Indonesia yang jelas, 
sistematis dan bermanfaat bagi 
pengguna?
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1

4

3

2

1

4

3

  

   
    

    
    

I2 Menyediakan informasi yang 
terpercaya

Apakah Informasi yang 
ditampilkan dalam situs//mobile 
app disertai dengan daftar, 
deskripsi informasi serta dasar 
hukum dari pelayanan yang 
diberikan ?
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2

1

4

3

2

1

I3 Menyediakan informasi 
tepat dan sesuai waktu

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs/mobile 
app merupakan informasi yang 
ter up date  secara teratur ?

I4 Menyediakan informasi 
relevan

Apakah informasi yang 
disampaikan mempunyai 
penjelasan dengan integrasi 
informasi dari link lainnya ?

Information
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4

3
2
1

4

3

2

1

I6
Menyediakan informasi 
dengan tingkat kerincian 
yang tepat

Apakah informasi yang 
ditampilkan dalam situs/mobile 
app memiliki keterangan yang 
lengkap mengenai: 
Author/Penulis, Tanggal 
Publikasi, Link sumber 
referensi , disertai dengan 
gambar/video/dokumen 
relevan, memiliki kategorisai & 
kata kunci yang sesuai dan 
memliki link/tautan dengan 
informasi lain yang sejenis 
dalam situs?

I5 Menyediakan informasi yang 
mudah dimengerti

Apakah informasi yang 
ditampilkan dilengkapi dengan 
tutorial penggunaan layanan ?
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4

3

2

1

4

3

2

 

SI1 Memiliki reputasi yang baik Apakah situs memiliki reputasi 
yang baik?

I7 Menyediakan informasi  
dalam format yang layak

Apakah informasi disajikan 
dengan format yang sesuai, 
tepat dan cocok?
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1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3Service Interaction

       
 

SI4 Menciptakan rasa 
personalisasi

Apakah Situs menyediakan 
kemudahan untuk mempunyai 
halaman pribadi dan 
kemudahan untuk mengubah 
atau meng-update-nya ?

SI2
Pengguna merasa aman 
dalam  menyelesaikan 
transaksi

Apakah situs memiliki  
keamanan untuk melakukan 
transaksi secara penuh?

SI3
Pengguna merasa aman 
terhadap informasi 
pribadinya

Apakah informasi pribadi 
pengguna terlindungi dengan 
baik ?
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2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

 

  

   
   

   
   

  

SI6 Memudahkan komunikasi 
dengan institusi

Apakah Situs memiliki fitur 
diskusi langsung (live) dan 
informasi kontak yang lengkap 
dan berfungsi baik? (Berfokus 
pada interaksi dari pengguna 
terhadap penyedia layanan 
bukan live chat)

SI5 Menimbulkan rasa 
kebersamaan

Apakah pengguna merasakan 
komunitas yang menghargai 
keberadaannya dan 
kebersamaan sesama 
pengguna?
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4

3
2
1

 

SI7

Memberi keyakinan bahwa 
jasa akan tersampaikan 
dengan baik sesuai 
janji/aturan

Apakah Situs memberi 
keyakinan bahwa jasa akan 
tersampaikan dengan baik 
sesuai janji/aturan? 
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Breakdown Bobot
Menggunakan (1) nama/alamat mudah 
diingat dan ditelusuri, (2) berakhiran 
ekstensi go.id (untuk situs)/nama formal 
yang menunjukan nama daerah atau 
layanan spesifik (untuk mobile app), (3) 
tampilan antar muka nya menarik 
(komposisi Menu, Logo Lembaga, dan 
font (jenis dan ukuran) yang konsisten, 
(4) struktur  situs/mobile apps  berbentuk 
piramida i. Beranda; ii. Kategori; iv. 
Subkategori
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas 3

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas

Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app, mudah digunakan dan memberikan 
tampilan hasil yang mudah 
dibaca/pahami
Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app dan mudah digunakan
Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app

2
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Tidak ditemukan mesin pencari dalam 
situs/mobile app

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur, tidak memiliki halaman 
kosong dan tata letak (layout) konsisten, 
transisi/perpindahan antar 
halaman/windows situs/mobile app terasa 
halus dan lancar tanpa jeda/lag.

4

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur, tidak memiliki halaman 
kosong dan tata letak (layout) konsisten

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur dan tidak memiliki halaman 
kosong

Tidak memiliki atau hanya memiliki peta 
navigasi saja 

Memiliki  fitur  pilihan (1) multi bahasa, (2) 
fitur sumarisasi (frequently acces, top 
search, top question, FAQ) dan (3) fitur 
pengingat & pemberi saran serta (4) fitur 
ramah pengguna disabilitas (text to 
speech, speech to text, dlsb)
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
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Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas 1

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam satu halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam dua halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam tiga halaman situs/mobile app 2

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam lebihh dari tiga halaman 
situs/mobile app

Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 1-4 hari setelah kejadian 
berlangsung

4

Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 5-7 hari setelah kejadian 
berlangsung
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 8-14 hari setelah kejadian 
berlangsung
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Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang lebih dari 14 hari setelah 
kejadian berlangsung

Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field mudah dimengerti dan 
informatif disertai diagram dan contoh. 
Proses pengisian data hanya 
membutuhkan 1 halaman
Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field mudah dimengerti dan 
informatif disertai diagram dan contoh. 
Proses pengisian data hanya 
membutuhkan 2-3 halaman

Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field tidak mudah dimengerti dan 
kurang  informatif tanpa disertai diagram 
dan contoh. Proses pengisian data hanya 
membutuhkan lebih dari 3 halaman

Tidak ada petunjuk dan/atau informasi 
pengisian data pada masing-masing field 1

Terdapat fitur proteksi password: (1) 
autentifikasi, (2) enkripsi menggunakan 
basis/standar enkripsi tertentu 
(ditampilkan metode/merk nya), (3) 
notifikasi penggunaan password, (4) 
notifikasi penggantian password
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Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas  
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas  
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas  1

1 -  3 item data pribadi pengguna untuk 
autentifikasi
4 - 5 item data pribadi pengguna untuk 
autentifikasi
6 sampai 7 item data pribadi pengguna 
untuk autentifikasi

Lebih dari 7 data item data pribadi 
pengguna untuk autentifikasi 1

Keamanan data terjamin karena adanya: 
(1) komitmen/pernyataan tertulis dari 
organisasi pengelola/penanggung jawab 
situs/mobile app yang dapat 
dibaca/diketahui oleh pengguna dengan 
jelas (2) Terdapat jaminan sistem 
enkripsi, (3) autentifikasi menggunakan 
digital signature atau biometrik  (4) fitur 
notifikasi/restorasi user name & password  
dan (5) memiliki sistem pemblokiran

Situs/mobile app memiliki 4-5 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas 2

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas

Kriteria: (1) Terdapat pernyataan resmi 
dalam situs bahwa data tidak akan 
digunakan untuk keperluan lain. (2) 
Memiliki fitur menu privacy policy untuk 
data pribadi pengguna (3) Data dapat 
dikendalikan oleh pengguna (ubah, 
tampilkan, ditutup, dan fitur lainnya)

Situs/mobile app memiliki 2 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
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Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas 1

Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 
kurang dari 1 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 1 
sampai 5 menit

3

Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 5 
sampai 10 menit

Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 
lebih dari 10 menit

Situs/mobile app selalu aktif dan dapat 
digunakan 24 jam sehari

Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1- 3 bulan sekali 3

Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1 minggu – 1 bulan 
sekali

Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1-6 hari sekali
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Situs/mobile app ketika dievaluasi 
memiliki kriteria sebagai berikut: (1)  
waktu loading dan unduh cepat ke menu 
utama  (2) Situs/mobile app berjalan 
dengan baik di semua perangkat,(3) text 
mudah dibaca, (4) responsif

Situs/mobile app memilki 2-3 kriteria di 
atas 3

Situs/mobile app memilki 1 kriteria di atas

Situs/mobile app tidak memilki kriteria di 
atas

Kriteria evaluasi: (1) chat dan mail respon 
tidak lebih dari 24 jam (2) ada 
penyelesaian masalah/pertanyaan user 
(3) pengumuman yang masih dalam 
rentang waktunya (4) kerterbaruan 
berita/artikel
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas 1
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Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat   5-10 detik

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat  11 sampai 30 detik

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat  31 sampai 60 detik 2

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat lebih dari 60 detik

Semua browser dapat digunakan 
(minimal 4 jenis browser)

Hanya 3 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal 3

Hanya 2 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Hanya 1 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Kriteria kesan tulus staf sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, (1) 
kecepatan respon (2) isi respon (3) 
penyelesaian masalah (4) bahasa yang 
baik

Situs/mobile app memilki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memilki 1 kriteria di atas
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Situs/mobile app tidak memilki kriteria di 
atas 1

Respon terhadap pertanyaan pengguna 
dilakukan kurang dari 60 menit

Respon terhadap pertanyaan dilakukan 
dalam waktu 61 menit  sampai 5 jam

Respon terhadap pertanyaan dilakukan 
dalam 5 jam 1 menit sampai 24 jam

Respon terhadap pertanyaan pengguna 
dilakukan lebh dari 24 jam 1

Kriteria pengetahuan dan respon dari 
staff e-service terkait pertanyaan 
pengguna atas layanan: (1)  menjawab 
setiap pertanyaan pengguna sesuai 
konteksnya, (2) menjawab dengan cepat 
kurang dari 24 jam (3) menyelesaikan 
masalah/pertanyaan pengguna atau 
menjawab secara tepat (4) 
berkomunikasi dengan bahasa yang baik

Staff e-service memiliki 2-3 kriteria di atas

Staff e-service memiliki 1 kriteria di atas

Staff e-service tidak memiliki kriteria di 
atas 1

Kriteria penyampaian layanan dari staf e-
service: (1) dapat dipercaya dengan baik 
dan menjalankan tugasnya dengan (2) 
tanggung jawab,  (3) profesional dan (4) 
percaya diri

Staff e-service memiliki 2-3 kriteria di atas
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Staff e-service memiliki 1 kriteria di atas

Staff e-service tidak memiliki kriteria di 
atas 1

Situs/mobile app menyediakan: (1) 
manual penggunaan; (2) fitur Help, (3) 
Video tutorial, dan (4)  Fitur Customer 
Service online (live chat)
Tersedia manual penggunaan, fitur Help 
dan video tutorial

Tersedia manual penggunaan dan fitur 
Help

Tersedia manual penggunaan (pdf, 
diagram, dokumen lainnya) 1

Kriteria interaksi pengguna dengan e-
services: (1) Memiliki form interaksi; (2) 
Memiliki fitur Helpdesk/instant messaging 
dengan admin; (3) Informasi yang 
ditampilkan dalam situs dapat diakses 
per halaman per informasi; (4) memiliki 
fitur multibahasa

Interaksi hanya memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Interaksi hanya memiliki 1 kriteria di atas

Interaksi hanya tidak memiliki kriteria di 
atas 1

Page 31



INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Kriteria navigasi situs/mobile app: (1) 
Tersedia peta situs navigasi; (2) Jumlah 
link navigasi yang minimal (maksimal 7 
menu item); (3) Konsisten (posisi 
navigasi situs selalu sama di tiap 
halaman); (4) Logo me-Link ke halaman 
utama

4

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas

Kriteria kemudahan penggunaan 
situs/mobile app: (1) Dapat diakses oleh 
siapapun termasuk (2)disabilitas (tuna 
netra) atau (3) manula; (4) Kompatibel 
dengan perangkat mobile (smartphone, 
tablet, dll); (5) Memungkinkan membaca 
konten secara cepat (skims); (6) Memiliki 
fitur multibahasa; dan (7) perubahan 
layout (misal perubahan ukuran font)

Memiliki 4-6 kriteria diatas

Memiliki 1-3 kriteria diatas 2

Tidak memiliki kriteria diatas
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Kriteria tampilan situs/mobile app yang 
menarik: (1) Desain dengan komposisi 
padanan warna yang baik dan tidak 
berlebihan:  setidaknya memiliki 2 atau 3 
warna utama yang berpadu (maksimal 5 
warna); (2) teks mudah dibaca, biasanya 
teks warna hitam dengan latar warna 
puith/cerah & ukuran font 10-12 di tiap 
paragraf; (3) memiliki gambar yang 
relevan dengan konteks/konten dengan 
kualitas/resolusi yang baik dan jumlah 3-
4 gambar setiap halamannya (tidak 
lebih); (4) layout yang sederhan & 
ringkas (simple)  tidak banyak 
mengandung elemen pengalih fokus 
(misal animasi, gambar berkedip-
kedip/blink, dll)

Memiliki 2-3 kriteria di atas 3

Memiliki 1 kriteria di atas

Tidak memiliki  kriteria di atas

(1) Layout situs sederhana tidak 
berlebihan hanya menyampaikan konten 
yang relevan dengan informasi 
pemerintahan; (2) judul konten memiliki 
tema/label yang jelas dan isi dibagi 
menjadi paragraf kecil; (3) desain layout 
dan konten jelas, ringkas dan menarik; 
(4) kurang dari 10 detik pengunjung 
dapat mengetahui jenis situs dan isi 
konten yang disampaikan

Memiliki 2-3 kriteria di atas 3
Memiliki 1 kriteria di atas
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Tidak memiliki  kriteria di atas

Kriteria kesan kompeten/profesional dari 
situs/mobile app: (1) Tata letak/layout 
sederhana, ringkas, minim fitur pengalih 
topik ; (2) Minimal link navigasi dan scroll 
(menggulung layar) untuk setiap halaman 
dan informasi/konten ; (3) Konten 
diperbarui secara reguler/berkala; (4) 
Konten yang deskriptif, dan penggunaan 
bahasa sederhana dan standar atas 
konten situs/mobile app (yang ada 
seakan ditulis yang profesional, misal: 
editor/wartawan)

Memiliki 2-3 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas 2

Tidak memiliki  kriteria diatas
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 Kriteria standar pengalaman positif: (1) 
Layout situs sederhana & ringkas 
(simple), tampilan menarik dan 
pengelolaan yang baik; (2) Loading 
halaman cepat, situs memuat (loading) 
halaman 1- 20 detik; (3) Minimal link & 
scroll & layout, serta konsiten tiap 
halamannya; (4) Fokus pada hal yang 
penting/utama, (5) Menu selalu berada di 
bagian atas disetiap halaman (6) item 
menu dibatasi kurang dari 7 item (untuk 
tidak membuat orang berlama-lama 
dalam mencari satu informasi yang 
diinginkan), (6) Memiliki fitur/tombol 
Contact
Memiliki 4-5 kriteria diatas
Memiliki 1-3 kriteria diatas 2

Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria umum informasi akurat: (1) 
didukung oleh referensi atau dokumen 
fakta yang jelas serta sesuai dengan 
kebutuhan  pengguna. (2) informasi yang 
disampaikan dengan bahasa Indonesia 
yang jelas (tata bahasa, pengejaan, dan 
komposisi) (3)  menampilkan 
keterangan/info tentang penulis (4) 
Informasi dapat dibandingkan dengan 
situs lainnya dengan topik yang sama

Memiliki 2-3 kriteria diatas 3

Memiliki 1 kriteria diatas
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Tidak memiliki kriteria diatas

Tersedia daftar dan deskripsi informasi 
yang dilengkapi dengan  peraturan 
perundang-undangan/dasar hukum 
terkait pelayanan yang diberikan

Tersedia deskripsi informasi yang 
dilengkapi dengan peraturan perundang-
undangan/dasar hukum terkait pelayanan 
yang diberikan

Tersedia daftar informasi yang dilengkapi 
peraturan perundang-undangan/dasar 
hukum terkait pelayanan yang diberikan

Tidak tersedia daftar dan deskripsi 
informasi yang dilengkapi dengan 
peraturan perundang-undangan/dasar 
hukum terkait pelayanan yang diberikan 

1

Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 7 hari kerja dari berita 
/informasi terakhir

4

Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 8 hari kerja – 30 hari kerja 
dari berita /informasi terakhir
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Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 31 hari kerja – 90 hari kerja 
dari berita /informasi terakhir

Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala lebih dari  90 hari kerja dari berita 
/informasi terakhir

Terdapat integrasi informasi antara 
informasi pelayanan dengan link  
informasi lainnya yang saling terkait

4

Terdapat integrasi informasi, yang 
membutuhkan pencarian dari link yang 
lain

Terdapat integrasi informasi tanpa 
panduan link lainnya.

Tidak terdapat integrasi informasi
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Kriteria informasi yang mudah dimengerti, 
memiliki: (1) penggunaan bahasa yang 
baik dan benar, langsung/tidak bertele-
tele, tidak banyak terminologi tidak 
awam/asing; (2) audio visual, (3) tabel 
dan/atau grafik, (4) link atau dokumen 
Memiliki 2-3 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Tidak memiliki kriteria diatas 1

Kriteria tingkat kerincian informasi: (1) 
Author/Penulis; (2) Tanggal Publikasi, (3) 
Memiliki Gambar/Video/Dokumen dan 
tautan dengan informasi lain yang 
sejenis/relevan dalam situs/mobile app 
dan  yang relevan dan (4) Memiliki 
kategorisasi dan kata kunci yang sesuai
Situs/mobile app memiliki  2-3 kriteria di 
atas 3

Situs/mobile app memiliki  1 kriteria di 
atas

Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas
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Kriteria format penyajian informasi yang 
layak/pas: (1) Menggunakan bahasa 
yang umum, (2) mengandung penekanan 
(cetak tebal (bold), atau cetak miring 
(italic), pointer, tabel dan atau  yang 
sesungguhnya atau kontekstual (3) 
Mengandung  keyword (4) Menggunakan 
hyperlink yang aktif (dapat diklik 
langsung) (5) jumlah paragraf yang tidak 
banyak (maksimum tiga paragraf) dalam 
satu informasi
Situs/mobile app memiliki  3-4 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki  1-2 kriteria di 
atas 2

Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki (1) privacy 
policy, (2) contact information, (3) 
terdapat testimoni positif dari pengguna, 
(4) memiliki statistik jumlah pengunjung 
dan pengguna situs/mobile app yang 
meningkat

Situs/mobile app memiliki 2-3 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki 1 macam 
kriteria tersebut

2
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Situs/mobile app tidak memiliki  macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki mekanisme 
transaksi yang jelas dengan ditandai (1) 
tersedia petunjuk yang user friendly (2) 
fitur pengamanan transaksi (3) fasilitas 
pelacakan transaksi (4) riwayat transaksi

Situs/mobile app memiliki 2-3 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki 1 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app tidak memiliki  macam 
kriteria tersebut

1

Kriteria keamanan bagi pengguna: (1) 
Untuk akses ke akun pengguna 
dibutuhkan user id, Passwords, (2) kode 
autentifikasi  (3) pengguna memberikan 
hanya data yang dibutuhkan (4) Terdapat 
pernyataan resmi perlindungan data

Situs/app memiliki 2-3 macam 
perlindungan data pengguna diatas
Situs/app  memiliki 1 macam 
perlindungan data pengguna diatas
Situs/app tidak/ memiliki  macam 
perlindungan data pengguna diatas 1

Situs/app memiliki (1) halaman personal 
yang sesuai dengan karakteristik atau 
preferensi pengguna, (2) memiliki 
pengaman/passwords untuk masuk dan 
(3) memiliki kemudahan untuk mengubah 
atau mengupdate data personal.

Situs/app  memiliki 2 kriteria personalisasi 
pengguna diatas
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Situs/app memiliki 1 kriteria personalisasi 
pengguna diatas

Situs/app  tidak memiliki  kriteria 
personalisasi pengguna diatas 1

Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang berfungsi optimal 
sebagai tempat berdiskusi dan 
memberikan solusi yang dipertimbangkan 
oleh organisasi
Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang berfungsi dengan baik
Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang kadang-kadang 
digunakan
Situs/mobile app tidak memiliki 
forum/kanal pengguna atau memiliki tapi 
tidak digunakan

1

Situs memiliki fitur diskusi langsung (live) 
dan informasi kontak yang lengkap 
(alamat email, alamat fisik, nomor 
telepon) yang berfungsi dengan baik.
Situs memiliki informasi kontak yang 
lengkap (alamat email, alamat fisik, 
nomor telepon) yang berfungsi dengan 
baik.

3

Situs memiliki informasi kontak yang 
kurang lengkap yang kurang berfungsi 
dengan baik.

Situs tidak memiliki informasi kontak
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Kriteria yang dimaksud, situs/mobile app 
memiliki:  (1) FAQ dan atau petunjuk 
yang lengkap, (2) kontak/fasilitas 
diskusi/chat yang berfungsi untuk 
bertanya (3) terdapat testimoni pengguna  
yang baik, (4) memiliki alur 
kerja/transaksi transparan yang dapat 
dipantau pengguna.

Situs/app  memiliki 2-3 kriteria diatas
Situs/app  memiliki 1 kriteria diatas
Situs/app  tidak memiliki kriteria diatas 1
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Angkatan / Kelas : 19 (Sembilan belas) / AR1
Mata Kuliah : IT Audit

Evidence

https://www.kotaprabumulih.go.id/new

https://www.kotaprabumulih.go.id/new/?s=cpns
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https://www.kotaprabumulih.go.id/new/?s cpns

https://www.kotaprabumulih.go.id/

Situs tidak memiliki fitur pilihan multi bahasa, fitur sumarisasi (frequently acces, top search, top question, FAQ) 
dan fitur pengingat & pemberi saran serta fitur ramah pengguna disabilitas (text to speech, speech to text)
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Tidak ada URL dan screenshot kolom isian pada situs.

Tidak terdapat URL dan screen shoot halaman login, hasil percobaan register, create username dan password, 
ganti username dan password
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ganti username dan password

URL dan screen shoot Kolom isian permintaan data saat register dan login 

Tidak terdapat pernyataan resmi penggunaan data dalam situs dan menu privacy policy
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Situs tidak terdapat: (1) chat dan mail respon tidak lebih dari 24 jam (2) bukti penyelesaian masalah/pertanyaan 
user (3) bukti pengunggahan pengumuman (4) kerterbaruan berita
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Berita acara percobaan membuka halaman situs  (halaman situs yang baik adalah situs yang tidak berat dan 
cepat dibuka)

Tidak terdapat bukti tentang (1) kecepatan respon (2) isi respon (3) penyelesaian masalah (4) standar bahasa 
yang baik
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Tidak ada bukti sampel respon pada pertanyaan user

Tidak terdapat bukti berita acara penilaian staf e-service (2) persepsi penilai terhadap jawaban atas pertanyaan 
user (disertai bukti)

Tidak ada: (1) Bukti berita acara penilaian staf e-service (2) persepsi penilai terhadap jawaban atas pertanyaan 
user (disertasi bukti)
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user (disertasi bukti)

Situs tidak memiliki petunjuk penggunaan.

Situs tidak memiliki format interaksi dengan admin.
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Tidak terdapat informasi dasar hukum dan pelayanan yang diberikan pada situs.
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Tidak terdapat screen shoot  dan file penggunaan layanan dalam bentuk : (1) audiovisiual, (2) gambar ; (3) 
narasi di situs
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Situs tidak menyediakan halaman pribadi dan perubahannya.

Situs tidak memiliki fitur transaksi.

Situs tidak memiliki perlindungan data.
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Situs tidak memiliki forum atau kanal pengguna.
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Situs tidak memiliki kriteria tersebut.
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Pernyataan untuk end user

Situs mudah diingat dengan 
penggunaan nama kota dan 
berakhiran .go.id, tampilan yang 
standar dengan menggunakan tata 
layout yang rapi, penggunaan teks 
atau tulisan yang jelas dan terbaca.

Situs memiliki mesin pencari yang agak 
sulit ditemukan dalam situs dengan 
menscroll bagian tengah situs dan 

i  i d h di k  d  
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mesin pencari mudah digunakan dan 
memberikan hasil yang baik dan 
sesuai.

Situs memiliki tampilan awal yang 
berbentuk tampilan kotak. Berisi 
tentang navigasi situs ke website 
sub-domain website 
kotaprabumulih.go.id. Selain itu 
terdapat navigasi website (menu 
disebelah kiri) yang memiliki transisi 
animasi yang menarik.

Situs tidak memiliki fitur penyesuaian 
pengguna seperti multi bahasa, 
frequently access, top search, FAQ, 
fitur pengingat & saran, dan fitur yang 
ramah pengguna disabilitas.
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Tampilan sub-menu berita, informasi 
yang diperlukan untuk menampilkan 
Informasi pada situs/mobile app e-gov 
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Selang waktu berita dan kejadian yang 
dekat dengan publikasi berita/informasi 
di situs/mobile apps.

Tidak ada informasi atau petunjuk 
pengisian data isian situs.

Tidak ada proteksi password: 
autentifikasi, enkripsi, notifikasi 
penggunaan password  notifikasi 
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penggunaan password, notifikasi 
penggantian password

Autentifikasi hanya menggunakan data 
yang diperlukan (data sesedikit 
mungkin)

Keamanan data terjamin baik dari 
keamanan sistem maupun komitmen 
tertulis dari organisasi yang dapat 
dibaca oleh pengguna dengan jelas. 
Terdapat enkripsi dan autentifikasi 
menggunakan digital signature, dan 
enkripsi https pada situs.

Situs tidak menampilkan pernyataan 
resmi bahwa data tidak akan 
digunakan untuk keperluan lain dan 
memiliki fitur menu privacy policy untuk 
data pribadi pengguna yang dapat 
dikendalikan oleh pengguna (ubah, 
tampilkan, ditutup, dll)
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Form atau file dokumen yang tersedia 
dalam situs dapat diunduh kurang dari 
3 menit

Situs dapat digunakan dalam 24 jam 
sehari dan terdapat akses situs down 
saat pengguna mengakses situs yang 
teralu padat.
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Situs berjalan dengan baik di semua 
perangkat atau semua operating 
system , waktu loading  sedang, text 
mudah dibaca, responsif

Tidak terdapat informasi dan pelayanan 
disediakan tepat waktu dan up to date 
sesuai dengan kebutuhan pengguna 
situs.
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Halaman situs terunduh/terbuka 
dengan kurang dari 35 detik

Situs dapat beroperasi pada semua 
browser yang umum digunakan 
(Mozilla Firefox, Google Chrome, 
Huawei Browser)

Tidak ada kesan tulus staf/admin 
sangat baik terlihat saat memberikan 
layanan, cepat  merespon, isi respon 
yang baik, dapat menyelesaikan 
masalah dan menggunakan bahasa 
yang baik
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Tidak terdapat respon terhadap 
pertanyaan pengguna

Tidak terdapat pengetahuan staff e-
service sangat baik, mengetahui dan 
memahami organisasi, seluruh proses 
bisnis terkait pelayanan dari awal 
sampai akhir yang sehingga dapat 
menjawab pertanyaan pengguna 
secara memuaskan

Tidak ada staf/admin e-service 
terkesan baik, bertanggungjawab 
merespon dengan cepat, memiliki 
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kemampuan yang mencukupi dan 
profesional

Situs tidak memiliki petunjuk 
penggunaan, fitur Help, Video tutorial 
dan Fitur Customer Service online. 
Pengguna dapat menggunakan situs 
dengan melihat link yang terdapat 
dengan situs dengan mudah.

Situs tidak memiliki format interaksi 
dengan admin (messaging ), 
menyediakan informasi dalam satu 
halaman dan fitur multibahasa 
sehingga pengguna dapat 
berinteraksi dengan situs e-service 
secara jelas dan mudah dimengerti. 
Situs hanya terdapat informasi yang 
dapat diakses per halaman per 
informasi.
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Tersedia peta navigasi situs dengan 
tampilan yang bagus dan navigasi yang 
menarik serta kompatibel dengan 
berbagai browser sehingga pengguna 
mudah untuk menggunakan situs.

Situs mudah digunakan karena dapat 
diakses oleh manula dan 
memungkinkan membaca konten 
secara cepat, serta kompatibel dengan 
perangkat mobile
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Situs terlihat menarik dengan 
penggunaan teks berwarna hitam 
dengan warna latar putih, warna dan 
resolusi gambar yang baik, ukuran font 
dan jumlah baris kalimat yang ringkas 
sehingga mudah dibaca.

Situs memiliki desain yang sesuai 
dengan jenis layanannya mempunyai 
layout yang simpel, dan berisi informasi 
yang ringkas dan menarik serta mudah 
dipahami oleh pengguna
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dipahami oleh pengguna

Situs terlihat kompeten untuk 
penyampaian informasi dengan layout 
yang baik.

Page 76



INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Situs memberikan kesan yang positif 
dengan adanya layout yang ringkas 
namun informatif, tersedia menu yang 
berisi item yang ringkas dan tepat.

Informasi yang ditampilkan oleh situs 
menggunakan bahasa Indonesia yang 
benar tanpa menggunakan banyak 
istilah serta didukung oleh dokumen 
yang tepat sesuai dengan kebutuhan 
pengguna
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p gg

Informasi yang ditampilkan pada situs 
dilengkapi dengan penjelasan meliputi 
dasar hukum dan pelaksanaan 
kegiatan.
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Situs menyediakan informasi yang 
diperbaharui secara berkala dan up 
to date

Situs menyediakan integrasi informasi 
dengan penyediaan sumber atau link 
yang terkait untuk memperjelas 
informasi relevan yang dibutuhkan 
pengguna
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Situs tidak mtemberikan informasi yang 
jelas sesuai dengan kebutuhan 
pengguna dalam bentuk audiovisual, 
gambar dan narasi.

Situs menyediakan informasi 
mengenai gambar yang relevan 
dengan tulisan, kata kunci pencarian 
yang sesuai.
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Situs menyediakan informasi yang 
sesuai dengan kebutuhan pengguna 
pada suatu berita dan informasi 
dengan menggunakan bahasa yang 
umum tetapi pada satu skema format 
yang digunakan baik paragraf, tidak 
terdapat keyword, penekanan cetak 
tebal atau bold, cetak miring, tidak 
sesuai dan tidak diterapakan pada 
informasi di situs.

Situs memiliki reputasi yang baik 
karena memiliki informasi jumlah 
pengunjung.
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Situs tidak memiliki fitur transaksi.

Situs tidak menyediakan halaman 
pribadi dan perubahannya.

     
    

Situs tidak memiliki perlindungan data.
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Situs menyediakan media komunikasi 
seperti informasi kontak, alamat email 
nomor telepon, fax yang dapat 
dihubungi yang memudahkan 
komunikasi dengan institusi

Situs tidak memiliki forum atau kanal 
pengguna.
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Situs tidak memiliki kriteria tersebut.
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Dimensi Code Indikator Penilaian Pertanyaan N

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

E1
Struktur situs/mobile app e-
gov ini jelas dan mudah 
diikuti

Apakah situs/mobile app 
menggunakan alamat/nama 
mobile apps yang mudah 
diingat, berekstensi go.id 
(untuk situs)/nama formil (untuk 
mobile app), tampilan antar 
muka (interface ) menarik  dan 
mudah untuk diikuti /ditelusuri?

E2
Mesin pencari (fitur search) 
dalam situs/mobile app e-
gov ini efektif

Apakah situs/mobile app 
menyediakan fitur mesin 
pencari (search) yang mudah 
ditemukan posisinya, 
digunakan dan memberikan 
tampilan hasil yang mudah 
dibaca/dipahami?

E3 Peta situs/mobile app e-gov 
ini terorganisir dengan baik

Apakah situs/mobile app 
memiliki peta navigasi, tidak 
mengandung halaman kosong, 
tata letak (layout) halaman 
yang konsisten dan transisi 
antar halaman terasa halus 
(smooth) dan lancar? 
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

Efficiency E4

Situs/mobile app e-gov ini 
disesuaikan dengan 
kebutuhan khusus masing-
masing pengguna

Apakah situs/mobile app 
memiliki fitur penyesuaian 
terkait karakteristik dan pola 
kebutuhan khusus pengguna 
seperti multi bahasa, 
Sumarisasi (frequently acces, 
top search, FAQ, dlsb), fitur 
pengingat & saran, dan fitur 
yang ramah pengguna 
disabilitas?

E5
Informasi yang ditampilkan 
pada situs/mobile app e-gov 
ini rinci dan sesuai 

Apakah informasi yang 
ditampilkan dalam situs/mobile 
app memiliki keterangan yang 
rinci dan sesuai dengan 
efisiensi? 

E6

Lama Informasi yang 
ditampilkan di situs e-gov 
setelah kejadian/peristiwa 
berlangsung

Seberapa lama informasi 
ditampilkan dari waktu kejadian  
berlangsung?
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3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

E7

Petunjuk dan/atau  
Informasi pengisian data 
dalam situs/mobile app e-
govt ini sudah memadai

Apakah petunjuk dan/atau 
informasi mengenai pengisian 
data dalam situs/mobile app ini 
sudah cukup 
memadai/informatif? 

T1 Penggunaan pasword dan 
username aman

Apakah keamanan 
penggunaan username dan 
password pada situs/mobile 
app ini terjamin? 

T2
Autentifikasi hanya 
menggunakan data yang 
diperlukan

Berapa jumlah item data 
pribadi pengguna yang harus 
dimasukkan untuk autentifikasi 
akses dalam situs/mobile app 
ini ? (Contoh data pribadi yang 
tidak perlu: Nomor Kartu 
Keluarga, NIK, nomor Kartu 
kredit, dlsb yang tidak 
diperlukan dalam akses situs )
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

Trust

T3

Data yang diberikan oleh 
pengguna tersimpan dalam 
situs/mobile app dengan 
aman

Apakah data yang diberikankan 
pengguna dan tersimpan 
dalam sistem e-service ini 
aman?

T4

Data yang disediakan untuk 
e-service digunakan hanya 
untuk alasan yang 
dimaksudkan 

Apakah data pengguna yang 
disimpan dalam e-service ini 
hanya digunakan untuk alasan 
yg dimaksudkan oleh 
pengguna?

R1

Form dalam situs/mobile 
app e-service dapat 
diunduh/di-submit dengan 
cepat

Apakah form atau file dalam 
situs/mobile app ini dapat 
diunduh atau disubmit dengan 
cepat ?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

Reliability

R2
Situs/mobile app e-service 
dapat diakses dan tersedia 
kapan pun diperlukan

Apakah situs/mobile app ini 
dapat diakses kapan saja 
diperlukan?

R3
Situs/mobile app dapat 
beroperasi dengan baik 
sejak dibuka

Apakah situs/mobile app dapat 
beroperasi dengan baik dan 
responsif sejak dibuka?

R4
Situs/mobile app 
menyediakan layanan tepat 
waktu

Apakah layanan disediakan 
tepat waktu sesuai dengan 
kebutuhan?

R5
Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat dengan 

Apakah halaman situs/mobile 
app terunduh/termuat  dengan 
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2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

R5
   

terunduh/termuat dengan 
cepat

   
app terunduh/termuat  dengan 
cepat?

R6
Situs e-service berjalan 
dengan baik menggunakan 
browser yang tersedia

Apakah semua browser  
umum/populer yang tersedia 
dapat digunakan untuk 
membuka situs ini?

 

CS1

Staf e-service menunjukkan 
minat yang tulus dalam 
memecahkan masalah 
pengguna, staf yang 
dimasukan adalah adanya 
HELP DESK utk eService.

Apakah staf e-service 
memberikan layanan yang 
tulus dalam menjawab 
pertanyaan dan penyelesaiaan 
masalah?

CS2
Staff e-service memberikan 
balasan secepatnya ke 
pertanyaan pengguna.

Apakah respon admin cepat 
dalam menjawab pertanyaan 
pengguna?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

Citizen Support

CS3

Staf e-service memiliki 
pengetahuan untuk 
menjawab pertanyaan 
pengguna.

Apakah staf memiliki 
pengetahuan untuk menjawab 
pertanyaan pengguna secara 
memuaskan?

CS4

Staf e-service memiliki 
kemampuan untuk 
menyampaikan 
kepercayaan dan keyakinan

Apakah kesan terpercaya 
terlihat pada staf e-service 
sehingga dapat meyakinkan 
pengguna?

U1 Mudah dipelajari untuk 
mengoperasikan

Apakah situs/mobile app dapat 
dengan mudah dipelajari dan 
dioperasikan saat 1 s/d 3 kali 
mengakses dengan dukungan 
fitur-fitur berikut?
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1

4

3

2

1

4

3

2

1

   

    
    

      
   

 

U2
Interaksi dengan 
situs/mobile app eservice 
jelas dan mudah dimengerti

Apakah interaksi anda sebagai 
pengguna situs/mobile app 
jelas dan mudah untuk 
memahami/mengerti dengan 
tersedianya form interaksi 
dengan fitur-fitur berikut?

U3 Navigasi situs/mobile app 
cukup jelas dan mudah

Apakah situs/mobile app 
mudah dinavigasikan dari 
menu ke menu, dari halaman 
ke halaman, dan dari konten ke 
konten nya?
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4

3

2

1

4

3

2

1

Usability

U4 Situs/mobile app mudah 
digunakan

Apakah mudah dalam 
penggunaan situs/mobile app 
baik konten, menu, dan fitur 
lainnya ?

U5 Tampilan situs/mobile app 
eservice menarik

Apakah tampilan situs/mobile 
app menarik sehingga anda 
nyaman, senang dan tidak 
bosan melihat situs lebih lama 
atau sering?
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4

3
2
1

4

3
2
1

4

3
2

U6
Desain situs/mobile app 
eService layak dan sesuai 
dengan tipe situs

Apakah desain situs sesuai 
/relevan dengan 
jenis/kategori/konten yang 
dikandung/fungsi layanan nya?

U7
Situs/mobile app Eservice 
menimbulkan kesan 
kompeten/profesional

Apakah situs/mobile app 
nampak kompeten/profesional 
dalam penyampaian kontennya 
dan pengelolaannya?

U8

Situs/mobile app Eservice 
memberikan 
pengalaman/kesan positif 
bagi pengguna

Apakah Anda mendapatkan 
pengalaman/kesan positif saat 
mengakses dan menggunakan 
situs/mobile app ini?
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1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

   
 

  
 

   
   

   
  

I1 Menyediakan informasi 
akurat

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs dengan 
bahasa Indonesia yang jelas, 
sistematis dan bermanfaat bagi 
pengguna?

I2 Menyediakan informasi yang 
terpercaya

Apakah Informasi yang 
ditampilkan dalam situs//mobile 
app disertai dengan daftar, 
deskripsi informasi serta dasar 
hukum dari pelayanan yang 
diberikan ?

Menyediakan informasi 
   

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs/mobile 
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2

1

4

3

2

1

4

3
2
1

4

3

2

1

I3 Menyediakan informasi 
tepat dan sesuai waktu

   
ditampilkan pada Situs/mobile 
app merupakan informasi yang 
ter up date  secara teratur ?

I4 Menyediakan informasi 
relevan

Apakah informasi yang 
disampaikan mempunyai 
penjelasan dengan integrasi 
informasi dari link lainnya ?

I6
Menyediakan informasi 
dengan tingkat kerincian 
yang tepat

Apakah informasi yang 
ditampilkan dalam situs/mobile 
app memiliki keterangan yang 
lengkap mengenai: 
Author/Penulis, Tanggal 
Publikasi, Link sumber 
referensi , disertai dengan 
gambar/video/dokumen 
relevan, memiliki kategorisai & 
kata kunci yang sesuai dan 
memliki link/tautan dengan 
informasi lain yang sejenis 
dalam situs?

I5 Menyediakan informasi yang 
mudah dimengerti

Apakah informasi yang 
ditampilkan dilengkapi dengan 
tutorial penggunaan layanan ?

Information
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

 

SI1 Memiliki reputasi yang baik Apakah situs memiliki reputasi 
yang baik?

I7 Menyediakan informasi  
dalam format yang layak

Apakah informasi disajikan 
dengan format yang sesuai, 
tepat dan cocok?

SI2
Pengguna merasa aman 
dalam  menyelesaikan 
transaksi

Apakah situs memiliki  
keamanan untuk melakukan 
transaksi secara penuh?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

Service Interaction SI4 Menciptakan rasa 
personalisasi

Apakah Situs menyediakan 
kemudahan untuk mempunyai 
halaman pribadi dan 
kemudahan untuk mengubah 
atau meng-update-nya ?

  
 

Apakah Situs memiliki fitur 
diskusi langsung (live) dan 

    
    

    
   

  

SI3
Pengguna merasa aman 
terhadap informasi 
pribadinya

Apakah informasi pribadi 
pengguna terlindungi dengan 
baik ?

SI5 Menimbulkan rasa 
kebersamaan

Apakah pengguna merasakan 
komunitas yang menghargai 
keberadaannya dan 
kebersamaan sesama 
pengguna?
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3

2

1

4

3
2
1

 

SI6 Memudahkan komunikasi 
dengan institusi

    
diskusi langsung (live) dan 
informasi kontak yang lengkap 
dan berfungsi baik? (Berfokus 
pada interaksi dari pengguna 
terhadap penyedia layanan 
bukan live chat)

SI7

Memberi keyakinan bahwa 
jasa akan tersampaikan 
dengan baik sesuai 
janji/aturan

Apakah Situs memberi 
keyakinan bahwa jasa akan 
tersampaikan dengan baik 
sesuai janji/aturan? 
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Breakdown Bobot Evidence
Menggunakan (1) nama/alamat mudah 
diingat dan ditelusuri, (2) berakhiran 
ekstensi go.id (untuk situs)/nama formal 
yang menunjukan nama daerah atau 
layanan spesifik (untuk mobile app), (3) 
tampilan antar muka nya menarik 
(komposisi Menu, Logo Lembaga, dan 
font (jenis dan ukuran) yang konsisten, 
(4) struktur  situs/mobile apps  berbentuk 
piramida i. Beranda; ii. Kategori; iv. 
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app, mudah digunakan dan memberikan 
tampilan hasil yang mudah 
dibaca/pahami
Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app dan mudah digunakan
Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app

Tidak ditemukan mesin pencari dalam 
situs/mobile app

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur, tidak memiliki halaman 
kosong dan tata letak (layout) konsisten, 
transisi/perpindahan antar 
halaman/windows situs/mobile app terasa 
halus dan lancar tanpa jeda/lag
Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur, tidak memiliki halaman 
kosong dan tata letak (layout) konsisten

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur dan tidak memiliki halaman 
kosong
Tidak memiliki atau hanya memiliki peta 
navigasi saja 

URL link dan screenshoot 
mengenai: nama 
situs/aplikasi, hasil 
pencarian situs pada 
browser, layout situs untuk 
menunjukkan struktur

URL link dan screenshoot 
mengenai: mesin pencari, 
fungsi dan tata letak

URL link dan screenshoot 
mengenai: Site Map
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Memiliki  fitur  pilihan (1) multi bahasa, (2) 
fitur sumarisasi (frequently acces, top 
search, top question, FAQ) dan (3) fitur 
pengingat & pemberi saran serta (4) fitur 
ramah pengguna disabilitas (text to 
speech, speech to text, dlsb)
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas

Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam satu halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam dua halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam tiga halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam lebihh dari tiga halaman 
situs/mobile app

Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 1-4 hari setelah kejadian 
berlangsung
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 5-7 hari setelah kejadian 
berlangsung
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 8-14 hari setelah kejadian 
berlangsung
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang lebih dari 14 hari setelah 
kejadian berlangsung

Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field mudah dimengerti dan 
informatif disertai diagram dan contoh. 
Proses pengisian data hanya 
membutuhkan 1 halaman

URL link dan screenshoot 
mengenai: fitur  pilihan multi 
bahasa, fitur sumarisasi 
(frequently acces, top 
search, top question, FAQ) 
dan fitur pengingat & 
pemberi saran serta fitur 
ramah pengguna disabilitas 
(text to speech, speech to 
text, dlsb)

Screen shoot  halaman 
(halaman) situs/mobile app

Jadwal update tersedia dan 
dilakukan dengan baik, 
dibuktikan dengan fisik situs 
terbarukan dapat berupa 
link url dan atau 
screenshoot
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Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field mudah dimengerti dan 
informatif disertai diagram dan contoh. 
Proses pengisian data hanya 
membutuhkan 2-3 halaman

Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field tidak mudah dimengerti dan 
kurang  informatif tanpa disertai diagram 
dan contoh. Proses pengisian data hanya 
membutuhkan lebih dari 3 halaman

Tidak ada petunjuk dan/atau informasi 
pengisian data pada masing-masing field

Terdapat fitur proteksi password: (1) 
autentifikasi, (2) enkripsi menggunakan 
basis/standar enkripsi tertentu 
(ditampilkan metode/merk nya), (3) 
notifikasi penggunaan password, (4) 
notifikasi penggantian password
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas  
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas  
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas  

1 -  3 item data pribadi pengguna untuk 
autentifikasi
4 - 5 item data pribadi pengguna untuk 
autentifikasi
6 sampai 7 item data pribadi pengguna 
untuk autentifikasi

Lebih dari 7 data item data pribadi 
pengguna untuk autentifikasi

URLdan screenshoot kolom 
isian pada situs

URL dan screen shoot 
halaman login, hasil 
percobaan register, create 
username dan password, 
ganti username dan 
password

URL dan screen shoot 
Kolom isian permintaan 
data saat register dan login 
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Keamanan data terjamin karena adanya: 
(1) komitmen/pernyataan tertulis dari 
organisasi pengelola/penanggung jawab 
situs/mobile app yang dapat 
dibaca/diketahui oleh pengguna dengan 
jelas (2) Terdapat jaminan sistem 
enkripsi, (3) autentifikasi menggunakan 
digital signature atau biometrik  (4) fitur 
notifikasi/restorasi user name & password  
dan (5) memiliki sistem pemblokiran

Situs/mobile app memiliki 4-5 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas

Kriteria: (1) Terdapat pernyataan resmi 
dalam situs bahwa data tidak akan 
digunakan untuk keperluan lain. (2) 
Memiliki fitur menu privacy policy untuk 
data pribadi pengguna (3) Data dapat 
dikendalikan oleh pengguna (ubah, 
tampilkan, ditutup, dan fitur lainnya)

Situs/mobile app memiliki 2 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 
kurang dari 1 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 1 
sampai 5 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 5 
sampai 10 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 
lebih dari 10 menit

(1). Screen shoot 
Pernyataan tentang 
kemanan data pengguna 
dalam situs dan bukti 
fiturlain, (2).  berita acara 
percobaan 

(1) Pernyataan resmi 
penggunaan data dalam 
situs (2) menu privacy 
policy

Berita acara pengunduhan 
form atau file dengan bukti 
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Situs/mobile app selalu aktif dan dapat 
digunakan 24 jam sehari

Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1- 3 bulan sekali
Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1 minggu – 1 bulan 
sekali
Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1-6 hari sekali

Situs/mobile app ketika dievaluasi 
memiliki kriteria sebagai berikut: (1)  
waktu loading dan unduh cepat ke menu 
utama  (2) Situs/mobile app berjalan 
dengan baik di semua perangkat,(3) text 
mudah dibaca, (4) responsif

Situs/mobile app memilki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memilki 1 kriteria di atas

Situs/mobile app tidak memilki kriteria di 
atas

Kriteria evaluasi: (1) chat dan mail respon 
tidak lebih dari 24 jam (2) ada 
penyelesaian masalah/pertanyaan user 
(3) pengumuman yang masih dalam 
rentang waktunya (4) kerterbaruan 
berita/artikel
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat   5-10 detik

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat  11 sampai 30 detik

Jadwal dan sop 
maintenance, lampiran up 
dan down sistem, screeshot 
akses/evaluasi situs pada 
waktu yang berbeda

Berita acara percobaan 
menjalankan situs

(1) chat dan mail respon 
tidak lebih dari 24 jam (2) 
bukti penyelesaian 
masalah/pertanyaan user 
(3) bukti pengunggahan 
pengumuman (4) 
kerterbaruan berita

Berita acara percobaan 
membuka halaman situs  
(halaman situs yang baik 
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Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat  31 sampai 60 detik

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat lebih dari 60 detik

Semua browser dapat digunakan 
(minimal 4 jenis browser)

Hanya 3 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Hanya 2 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Hanya 1 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Kriteria kesan tulus staf sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, (1) 
kecepatan respon (2) isi respon (3) 
penyelesaian masalah (4) bahasa yang 
baik

Situs/mobile app memilki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memilki 1 kriteria di atas

Situs/mobile app tidak memilki kriteria di 
atas

Respon terhadap pertanyaan pengguna 
dilakukan kurang dari 60 menit

Respon terhadap pertanyaan dilakukan 
dalam waktu 61 menit  sampai 5 jam

Respon terhadap pertanyaan dilakukan 
dalam 5 jam 1 menit sampai 24 jam

Respon terhadap pertanyaan pengguna 
dilakukan lebh dari 24 jam

   
    

(halaman situs yang baik 
adalah situs yang tidak 
berat dan cepat dibuka)

Berita acara percobaan  
dan screenshoot membuka 
situs dengan berbagai 
browser

Bukti tentang (1) kecepatan 
respon (2) isi respon (3) 
penyelesaian masalah (4) 
standar bahasa yang baik

Bukti sampel respon pada  
pertanyaan user
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Kriteria pengetahuan dan respon dari 
staff e-service terkait pertanyaan 
pengguna atas layanan: (1)  menjawab 
setiap pertanyaan pengguna sesuai 
konteksnya, (2) menjawab dengan cepat 
kurang dari 24 jam (3) menyelesaikan 
masalah/pertanyaan pengguna atau 
menjawab secara tepat (4) 
berkomunikasi dengan bahasa yang baik

Staff e-service memiliki 2-3 kriteria di atas

Staff e-service memiliki 1 kriteria di atas

Staff e-service tidak memiliki kriteria di 
atas

Kriteria penyampaian layanan dari staf e-
service: (1) dapat dipercaya dengan baik 
dan menjalankan tugasnya dengan (2) 
tanggung jawab,  (3) profesional dan (4) 
percaya diri

Staff e-service memiliki 2-3 kriteria di atas

Staff e-service memiliki 1 kriteria di atas

Staff e-service tidak memiliki kriteria di 
atas

Situs/mobile app menyediakan: (1) 
manual penggunaan; (2) fitur Help, (3) 
Video tutorial, dan (4)  Fitur Customer 
Service online (live chat)
Tersedia manual penggunaan, fitur Help 
dan video tutorial

Tersedia manual penggunaan dan fitur 
Help

(1) Bukti berita acara 
penilaian staf e-service (2) 
persepsi penilai terhadap 
jawaban atas pertanyaan 
user (disertai bukti)

(1) Bukti berita acara 
penilaian staf e-service (2) 
persepsi penilai terhadap 
jawaban atas pertanyaan 
user (disertasi bukti)

URL
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Tersedia manual penggunaan (pdf, 
diagram, dokumen lainnya)

Kriteria interaksi pengguna dengan e-
services: (1) Memiliki form interaksi; (2) 
Memiliki fitur Helpdesk/instant messaging 
dengan admin; (3) Informasi yang 
ditampilkan dalam situs dapat diakses 
per halaman per informasi; (4) memiliki 
fitur multibahasa

Interaksi hanya memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Interaksi hanya memiliki 1 kriteria di atas

Interaksi hanya tidak memiliki kriteria di 
atas

Kriteria navigasi situs/mobile app: (1) 
Tersedia peta situs navigasi; (2) Jumlah 
link navigasi yang minimal (maksimal 7 
menu item); (3) Konsisten (posisi 
navigasi situs selalu sama di tiap 
halaman); (4) Logo me-Link ke halaman 
utama

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas

URL

Berita acara percobaan dan 
URL
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Kriteria kemudahan penggunaan 
situs/mobile app: (1) Dapat diakses oleh 
siapapun termasuk (2)disabilitas (tuna 
netra) atau (3) manula; (4) Kompatibel 
dengan perangkat mobile (smartphone, 
tablet, dll); (5) Memungkinkan membaca 
konten secara cepat (skims); (6) Memiliki 
fitur multibahasa; dan (7) perubahan 
layout (misal perubahan ukuran font)

Memiliki 4-6 kriteria diatas

Memiliki 1-3 kriteria diatas

Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria tampilan situs/mobile app yang 
menarik: (1) Desain dengan komposisi 
padanan warna yang baik dan tidak 
berlebihan:  setidaknya memiliki 2 atau 3 
warna utama yang berpadu (maksimal 5 
warna); (2) teks mudah dibaca, biasanya 
teks warna hitam dengan latar warna 
puith/cerah & ukuran font 10-12 di tiap 
paragraf; (3) memiliki gambar yang 
relevan dengan konteks/konten dengan 
kualitas/resolusi yang baik dan jumlah 3-
4 gambar setiap halamannya (tidak 
lebih); (4) layout yang sederhan & 
ringkas (simple)  tidak banyak 
mengandung elemen pengalih fokus 
(misal animasi, gambar berkedip-
kedip/blink  dll)
Memiliki 2-3 kriteria di atas

Memiliki 1 kriteria di atas

Tidak memiliki  kriteria di atas

Berita acara percobaan dan 
URL
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(1) Layout situs sederhana tidak 
berlebihan hanya menyampaikan konten 
yang relevan dengan informasi 
pemerintahan; (2) judul konten memiliki 
tema/label yang jelas dan isi dibagi 
menjadi paragraf kecil; (3) desain layout 
dan konten jelas, ringkas dan menarik; 
(4) kurang dari 10 detik pengunjung 
dapat mengetahui jenis situs dan isi 
konten yang disampaikan

Memiliki 2-3 kriteria di atas
Memiliki 1 kriteria di atas
Tidak memiliki  kriteria di atas

Kriteria kesan kompeten/profesional dari 
situs/mobile app: (1) Tata letak/layout 
sederhana, ringkas, minim fitur pengalih 
topik ; (2) Minimal link navigasi dan scroll 
(menggulung layar) untuk setiap halaman 
dan informasi/konten ; (3) Konten 
diperbarui secara reguler/berkala; (4) 
Konten yang deskriptif, dan penggunaan 
bahasa sederhana dan standar atas 
konten situs/mobile app (yang ada 
seakan ditulis yang profesional, misal: 
editor/wartawan)
Memiliki 2-3 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Tidak memiliki  kriteria diatas

 Kriteria standar pengalaman positif: (1) 
Layout situs sederhana & ringkas 
(simple), tampilan menarik dan 
pengelolaan yang baik; (2) Loading 
halaman cepat, situs memuat (loading) 
halaman 1- 20 detik; (3) Minimal link & 
scroll & layout, serta konsiten tiap 
halamannya; (4) Fokus pada hal yang 
penting/utama, (5) Menu selalu berada di 
bagian atas disetiap halaman (6) item 
menu dibatasi kurang dari 7 item (untuk 
tidak membuat orang berlama-lama 
dalam mencari satu informasi yang 
diinginkan), (6) Memiliki fitur/tombol 
Memiliki 4-5 kriteria diatas
Memiliki 1-3 kriteria diatas
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Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria umum informasi akurat: (1) 
didukung oleh referensi atau dokumen 
fakta yang jelas serta sesuai dengan 
kebutuhan  pengguna. (2) informasi yang 
disampaikan dengan bahasa Indonesia 
yang jelas (tata bahasa, pengejaan, dan 
komposisi) (3)  menampilkan 
keterangan/info tentang penulis (4) 
Informasi dapat dibandingkan dengan 
situs lainnya dengan topik yang sama

Screen shoot : (1) informasi 
yang ditampilkan di Web, 
(2) bagan , (3) dokumen 
pendukung

Memiliki 2-3 kriteria diatas

Memiliki 1 kriteria diatas

Tidak memiliki kriteria diatas

Tersedia daftar dan deskripsi informasi 
yang dilengkapi dengan  peraturan 
perundang-undangan/dasar hukum 
terkait pelayanan yang diberikan
Tersedia deskripsi informasi yang 
dilengkapi dengan peraturan perundang-
undangan/dasar hukum terkait pelayanan 
yang diberikan

Tersedia daftar informasi yang dilengkapi 
peraturan perundang-undangan/dasar 
hukum terkait pelayanan yang diberikan

Tidak tersedia daftar dan deskripsi 
informasi yang dilengkapi dengan 
peraturan perundang-undangan/dasar 
hukum terkait pelayanan yang diberikan 

Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 7 hari kerja dari berita 
/informasi terakhir
Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 8 hari kerja – 30 hari kerja 
dari berita /informasi terakhir

Screen shoot :  (1) Daftar 
informasi ; (2) Deskripsi 
informasi ; (3) Peraturan 
hukum/dasar hukum 

Screen shoot : (1) Berita 
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Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 31 hari kerja – 90 hari kerja 
dari berita /informasi terakhir
Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala lebih dari  90 hari kerja dari berita 
/informasi terakhir

Terdapat integrasi informasi antara 
informasi pelayanan dengan link  
informasi lainnya yang saling terkait
Terdapat integrasi informasi, yang 
membutuhkan pencarian dari link yang 
lain
Terdapat integrasi informasi tanpa 
panduan link lainnya.
Tidak terdapat integrasi informasi

Kriteria informasi yang mudah dimengerti, 
memiliki: (1) penggunaan bahasa yang 
baik dan benar, langsung/tidak bertele-
tele, tidak banyak terminologi tidak 
awam/asing; (2) audio visual, (3) tabel 
dan/atau grafik, (4) link atau dokumen 
Memiliki 2-3 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria tingkat kerincian informasi: (1) 
Author/Penulis; (2) Tanggal Publikasi, (3) 
Memiliki Gambar/Video/Dokumen dan 
tautan dengan informasi lain yang 
sejenis/relevan dalam situs/mobile app 
dan  yang relevan dan (4) Memiliki 
kategorisasi dan kata kunci yang sesuai
Situs/mobile app memiliki  2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki  1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Screen shoot : (1) Berita 
yang terbaru 

Screen shoot : (1) 
penjelasan integrasi 
informasi (2) alamat link 
yang terkait

URL link dan screenshoot 
mengenai: Author; 
DD/MM/YYYY, Link Tautan 
dan 
Gambar/Video/Dokumen 
yang relevan dan Memiliki 
kategorisasi dan kata kunci 
yang sesuai serta Memiliki 
tautan dengan informasi 
lain yang sejenis/relevan 
dalam situs

Screen shoot  dan file 
penggunaan layanan dalam 
bentuk : (1) audiovisiual, (2) 
gambar ; (3) narasi 
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Kriteria format penyajian informasi yang 
layak/pas: (1) Menggunakan bahasa 
yang umum, (2) mengandung penekanan 
(cetak tebal (bold), atau cetak miring 
(italic), pointer, tabel dan atau  yang 
sesungguhnya atau kontekstual (3) 
Mengandung  keyword (4) Menggunakan 
hyperlink yang aktif (dapat diklik 
langsung) (5) jumlah paragraf yang tidak 
banyak (maksimum tiga paragraf) dalam 
satu informasi
Situs/mobile app memiliki  3-4 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki  1-2 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki (1) privacy 
policy, (2) contact information, (3) 
terdapat testimoni positif dari pengguna, 
(4) memiliki statistik jumlah pengunjung 
dan pengguna situs/mobile app yang 
meningkat

Situs/mobile app memiliki 2-3 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki 1 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app tidak memiliki  macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki mekanisme 
transaksi yang jelas dengan ditandai (1) 
tersedia petunjuk yang user friendly (2) 
fitur pengamanan transaksi (3) fasilitas 
pelacakan transaksi (4) riwayat transaksi

Situs/mobile app memiliki 2-3 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki 1 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app tidak memiliki  macam 
kriteria tersebut

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria

Screen shoot  skema yang 
menampilkan informasi 
kebutuhan pengguna pada 
satu skema (informasi 
dengan kategorisasi yang 
jelas sesuai fungsi dan 
organisasi)

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria
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Kriteria keamanan bagi pengguna: (1) 
Untuk akses ke akun pengguna 
dibutuhkan user id, Passwords, (2) kode 
autentifikasi  (3) pengguna memberikan 
hanya data yang dibutuhkan (4) Terdapat 
pernyataan resmi perlindungan data

Situs/app memiliki 2-3 macam 
perlindungan data pengguna diatas
Situs/app  memiliki 1 macam 
perlindungan data pengguna diatas
Situs/app tidak/ memiliki  macam 
perlindungan data pengguna diatas

Situs/app memiliki (1) halaman personal 
yang sesuai dengan karakteristik atau 
preferensi pengguna, (2) memiliki 
pengaman/passwords untuk masuk dan 
(3) memiliki kemudahan untuk mengubah 
atau mengupdate data personal.

Situs/app  memiliki 2 kriteria personalisasi 
pengguna diatas
Situs/app memiliki 1 kriteria personalisasi 
pengguna diatas

Situs/app  tidak memiliki  kriteria 
personalisasi pengguna diatas

Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang berfungsi optimal 
sebagai tempat berdiskusi dan 
memberikan solusi yang dipertimbangkan 
oleh organisasi
Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang berfungsi dengan baik
Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang kadang-kadang 
digunakan
Situs/mobile app tidak memiliki 
forum/kanal pengguna atau memiliki tapi 
tidak digunakan

Situs memiliki fitur diskusi langsung (live) 
dan informasi kontak yang lengkap 
(alamat email, alamat fisik, nomor 
telepon) yang berfungsi dengan baik.

URL dan Screenshoot 
ketiga kriteria

    
  

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria

URL dan Screenshoot 
forum pengguna
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Situs memiliki informasi kontak yang 
lengkap (alamat email, alamat fisik, 
nomor telepon) yang berfungsi dengan 
baik.
Situs memiliki informasi kontak yang 
kurang lengkap yang kurang berfungsi 
dengan baik.
Situs tidak memiliki informasi kontak

Kriteria yang dimaksud, situs/mobile app 
memiliki:  (1) FAQ dan atau petunjuk 
yang lengkap, (2) kontak/fasilitas 
diskusi/chat yang berfungsi untuk 
bertanya (3) terdapat testimoni pengguna  
yang baik, (4) memiliki alur 
kerja/transaksi transparan yang dapat 
dipantau pengguna.

Situs/app  memiliki 2-3 kriteria diatas
Situs/app  memiliki 1 kriteria diatas
Situs/app  tidak memiliki kriteria diatas

URL dan Screenshoot live 
chat dan contact

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria
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Pernyataan untuk end user

Situs mudah diingat, memiliki 
struktur yang jelas dan mudah 
diikuti, untuk model layanan 
berjenis INFORMASI piramida 
SESUAI struktur organisasi, dan 
untuk model layanan berjenis 
WORKFLOW piramida SESUAI 
layanan yang diberikan

Situs memiliki mesin pencari yang 
mudah ditemukan dalam situs, mudah 
digunakan dan memberikan hasil yang 
baik dan sesuai

Situs terorganisasi dengan baik, 
memiliki peta navigasi, tidak 
memiliki halaman kosong, tata letak 
(layout ) konsisten, 
transisi/perpindahan antar halaman 
situs terasa halus dan lancar.
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Situs memiliki fitur penyesuaian 
pengguna seperti multi bahasa, 
frequently acces, top search, FAQ, fitur 
pengingat & saran, dan fitur yang 
ramah pengguna disabilitas?

Jumlah halaman yang diperlukan untuk 
menampilkan Informasi pada 
situs/mobile app e-gov 

Selang waktu kejadian sesungguhnya 
dengan publikasi berita/informasi di 
situs/mobile apps
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Informasi atau petunjuk pengisian data 
pada masing-masing field mudah 
dimengerti dan informatif, disertai 
diagram dan contoh. Proses pengisian 
data hanya membutuhkan sedikit 
halaman petunjuk

Terdapat proteksi password: 
autentifikasi, enkripsi, notifikasi 
penggunaan password, notifikasi 
penggantian password

Autentifikasi hanya menggunakan data 
yang diperlukan (data sesedikit 
mungkin)
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Keamanan data terjamin baik dari 
keamanan sistem maupun komitmen 
tertulis dari organisasi yang dapat 
dibaca oleh pengguna dengan jelas. 
Terdapat enkripsi dan autentifikasi 
menggunakan digital signature, 
biometrik, notifikasi dan password.

Situs menampilkan pernyataan resmi 
bahwa data tidak akan digunakan 
untuk keperluan lain dan memiliki fitur 
menu privacy policy untuk data pribadi 
pengguna yang dapat dikendalikan 
oleh pengguna (ubah, tampilkan, 
ditutup, dll)

Form atau file dokumen yang tersedia 
dalam situs dapat diunduh dengan 
cepat, kurang dari 1 menit
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Situs dapat digunakan dalam 24 jam 
sehari

Situs berjalan dengan baik di semua 
perangkat atau semua operating 
system , waktu loading  cepat, text 
mudah dibaca, responsif

Informasi dan pelayanan disediakan 
tepat waktu dan up to date sesuai 
dengan kebutuhan pengguna

Halaman situs terunduh/terbuka 
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dengan cepat, kurang dari 2 detik

Situs dapat beroperasi pada semua 
browser yang umum digunakan 
masyarakat (MicIE, Mozilla, Google 
Chrome, Safari, Opera dll)

Kesan tulus staf/admin sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, 
cepat  merespon, isi respon yang baik, 
dapat menyelesaikan masalah dan 
menggunakan bahasa yang baik

Respon terhadap pertanyaan 
pengguna dilakukan kurang dari 1 jam
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Pengetahuan staff e-service sangat 
baik, mengetahui dan memahami 
organisasi, seluruh proses bisnis terkait 
pelayanan dari awal sampai akhir yang 
sehingga dapat menjawab pertanyaan 
pengguna secara memuaskan

Staf/admin e-service terkesan baik, 
bertanggungjawab merespon dengan 
cepat, memiliki kemampuan yang 
mencukupi dan profesional

Situs memiliki petunjuk penggunaan, 
fitur Help, Video tutorial dan Fitur 
Customer Service online sehingga 
memudahkan pengguna untuk 
menggunakan situs
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Situs memiliki format interaksi 
dengan admin (messaging ), 
menyediakan informasi dalam satu 
halaman dan  fitur multibahasa 
sehingga pengguna dapat 
berinteraksi dengan situs e-service 
secara jelas dan mudah dimengerti

Tersedia peta navigasi situs dengan 
tahapan yang tidak panjang serta 
kompatibel dengan berbagai browser 
sehingga pengguna mudah untuk 
menggunakan situs.
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Situs mudah digunakan karena dapat 
diakses oleh disabilitas, manula, dari 
smartphone, dan memiliki fitur 
multibahasa serta fitur perubahan 
layout/ukuran font

Situs terlihat menarik dengan 
penggunaan warna yang tidak 
berlebihan, teks berwarna hitam 
dengan warna latar putih, warna dan 
resolusi gambar yang baik, ukuran font 
dan jumlah baris kalimat yang ringkas 
sehingga mudah dibaca.
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Situs memiliki desain yang sesuai 
dengan jenis layanannya mempunyai 
layout yang simpel, dan berisi informasi 
yang ringkas dan menarik serta mudah 
dipahami oleh pengguna

Situs terlihat kompeten untuk 
penyampaian informasi dengan layout 
yang baik, mempunyai fasilitas scroll 
layar, pemilihan bahasa yang baku 
serta konten diperbaharui secara 
berkala

Situs memberikan kesan yang positif 
dengan adanya layout yang ringkas 
namun informatif, waktu loading yang 
cepat, pemberian penekanan pada hal 
penting, tersedia menu yang berisi item 
yang ringkas dan tepat.
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Informasi yang ditampilkan oleh situs 
menggunakan bahasa Indonesia yang 
benar, dengan mekanisme yang runtut, 
tanpa menggunakan banyak istilah 
serta didukung oleh dokumen yang 
tepat sesuai dengan kebutuhan 
pengguna

Informasi yang ditampilkan pada situs 
dilengkapi dengan penjelasan meliputi 
dasar hukum, pelaksanaan kegiatan 
dan gambar yang mendukung

Situs menyediakan informasi yang 
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diperbaharui secara berkala dan up 
to date

Situs menyediakan integrasi informasi 
dengan penyediaan sumber atau link 
yang terkait untuk memperjelas 
informasi relevan yang dibutuhkan 
pengguna

Situs memberikan informasi yang jelas 
sesuai dengan kebutuhan pengguna 
dalam bentuk audiovisual, gambar dan 
narasi.

Situs menyediakan informasi yang 
detail, lengkap dan relevan
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Keamanan dalam bertransaksi 
dirasakan pengguna dengan adanya 
mekanisme transaksi yang jelas, 
tersedia fitur pengamanan transaksi, 
fasilitas pelacakan transaksi dan 
riwayat transaksi

Situs menyediakan informasi yang 
sesuai dengan kebutuhan pengguna 
pada satu skema secara rinci dalam 
format yang baik

Situs memiliki reputasi yang baik 
karena memiliki privacy policy, contact 
informatian, testimoni dan informasi 
jumlah pengunjung.
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Sistem menyediakan halaman pribadi 
untuk pengguna dengan pengaman 
dan memiliki kemudahan untuk 
melakukan pembaharuan data pribadi 
dan memiliki kesan personalisasi 
pengguna

Situs menyediakan media komunikasi 
     
      

    
   

Sistem menyediakan perlindingan 
terhadap informasi pribadi dengan  
penggunaan user id, passwords, kode 
autentifikasi, pernyataan resmi 
perlindungan data sehingga pengguna 
merasa aman.

Situs memiliki forum pengguna dengan 
fasilitas interaksi antara anggotanya 
sehingga menimbulkan rasa 
kebersamaan
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seperti fasilitas live chat, informasi 
kontak, alamat emai dan nomer telepon 
yang dapat dihubungi yang 
memudahkan komunikasi dengan 
institusi

Sistem menyediakan fasilitas informasi 
untuk mengetahui alur atau tahapan 
kerja dan transaksi yang dilakukan oleh 
pengguna sehingga memberi 
keyakinan bahwa jasa akan 
tersampaikan dengan baik sesuai janji
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DIMENSI Code Indikator Penilaian Pertanyaan N

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

      

E1
Struktur situs/mobile app e-
gov ini jelas dan mudah 
diikuti

Apakah situs/mobile app 
menggunakan alamat/nama 
mobile apps yang mudah 
diingat, berekstensi go.id 
(untuk situs)/nama formil (untuk 
mobile app), tampilan antar 
muka (interface ) menarik  dan 
mudah untuk diikuti /ditelusuri?

E2
Mesin pencari (fitur 
search) dalam situs/mobile 
app e-gov ini efektif

Apakah situs/mobile app 
menyediakan fitur mesin 
pencari (search) yang mudah 
ditemukan posisinya, 
digunakan dan memberikan 
tampilan hasil yang mudah 
dibaca/dipahami?

E3
Peta situs/mobile app e-
gov ini terorganisir dengan 
baik

Apakah situs/mobile app 
memiliki peta navigasi, tidak 
mengandung halaman kosong, 
tata letak (layout) halaman 
yang konsisten dan transisi 
antar halaman terasa halus 
(smooth) dan lancar? 
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

      Efficiency

E4

Situs/mobile app e-gov ini 
disesuaikan dengan 
kebutuhan khusus masing-
masing pengguna

Apakah situs/mobile app 
memiliki fitur penyesuaian 
terkait karakteristik dan pola 
kebutuhan khusus pengguna 
seperti multi bahasa, 
Sumarisasi (frequently acces, 
top search, FAQ, dlsb), fitur 
pengingat & saran, dan fitur 
yang ramah pengguna 
disabilitas?

E5
Informasi yang ditampilkan 
pada situs/mobile app e-
gov ini rinci dan sesuai 

Apakah informasi yang 
ditampilkan dalam situs/mobile 
app memiliki keterangan yang 
rinci dan sesuai dengan 
efisiensi? 

E6

Lama Informasi yang 
ditampilkan di situs e-gov 
setelah kejadian/peristiwa 
berlangsung

Seberapa lama informasi 
ditampilkan dari waktu kejadian  
berlangsung?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

      

E7

Petunjuk dan/atau  
Informasi pengisian data 
dalam situs/mobile app e-
govt ini sudah memadai

Apakah petunjuk dan/atau 
informasi mengenai pengisian 
data dalam situs/mobile app ini 
sudah cukup 
memadai/informatif? 

T1 Penggunaan pasword dan 
username aman

Apakah keamanan 
penggunaan username dan 
password pada situs/mobile 
app ini terjamin? 

T2
Autentifikasi hanya 
menggunakan data yang 
diperlukan

Berapa jumlah item data 
pribadi pengguna yang harus 
dimasukkan untuk autentifikasi 
akses dalam situs/mobile app 
ini ? (Contoh data pribadi yang 
tidak perlu: Nomor Kartu 
Keluarga, NIK, nomor Kartu 
kredit, dlsb yang tidak 
diperlukan dalam akses situs )
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

Trust

T3

Data yang diberikan oleh 
pengguna tersimpan 
dalam situs/mobile app 
dengan aman

Apakah data yang diberikankan 
pengguna dan tersimpan 
dalam sistem e-service ini 
aman?

T4

Data yang disediakan 
untuk e-service digunakan 
hanya untuk alasan yang 
dimaksudkan 

Apakah data pengguna yang 
disimpan dalam e-service ini 
hanya digunakan untuk alasan 
yg dimaksudkan oleh 
pengguna?

R1

Form dalam situs/mobile 
app e-service dapat 
diunduh/di-submit dengan 
cepat

Apakah form atau file dalam 
situs/mobile app ini dapat 
diunduh atau disubmit dengan 
cepat ?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

Reliability

R2
Situs/mobile app e-service 
dapat diakses dan tersedia 
kapan pun diperlukan

Apakah situs/mobile app ini 
dapat diakses kapan saja 
diperlukan?

R4
Situs/mobile app 
menyediakan layanan 
tepat waktu

Apakah layanan disediakan 
tepat waktu sesuai dengan 
kebutuhan?

R3
Situs/mobile app dapat 
beroperasi dengan baik 
sejak dibuka

Apakah situs/mobile app dapat 
beroperasi dengan baik dan 
responsif sejak dibuka?

R5
Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat dengan 

Apakah halaman situs/mobile 
app terunduh/termuat  dengan 
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2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

R5
   

terunduh/termuat dengan 
cepat

   
app terunduh/termuat  dengan 
cepat?

R6

Situs e-service berjalan 
dengan baik 
menggunakan browser 
yang tersedia

Apakah semua browser  
umum/populer yang tersedia 
dapat digunakan untuk 
membuka situs ini?

 

CS1

Staf e-service 
menunjukkan minat yang 
tulus dalam memecahkan 
masalah pengguna, staf 
yang dimasukan adalah 
adanya HELP DESK utk 
eService.

Apakah staf e-service 
memberikan layanan yang 
tulus dalam menjawab 
pertanyaan dan penyelesaiaan 
masalah?

CS2

Staff e-service 
memberikan balasan 
secepatnya ke pertanyaan 
pengguna.

Apakah respon admin cepat 
dalam menjawab pertanyaan 
pengguna?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

Citizen Support

CS3

Staf e-service memiliki 
pengetahuan untuk 
menjawab pertanyaan 
pengguna.

Apakah staf memiliki 
pengetahuan untuk menjawab 
pertanyaan pengguna secara 
memuaskan?

CS4

Staf e-service memiliki 
kemampuan untuk 
menyampaikan 
kepercayaan dan 
keyakinan

Apakah kesan terpercaya 
terlihat pada staf e-service 
sehingga dapat meyakinkan 
pengguna?

U1 Mudah dipelajari untuk 
mengoperasikan

Apakah situs/mobile app dapat 
dengan mudah dipelajari dan 
dioperasikan saat 1 s/d 3 kali 
mengakses dengan dukungan 
fitur-fitur berikut?
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1

4

3

2

1

4

3

2

1

   

    
    

      
   

 

U2

Interaksi dengan 
situs/mobile app eservice 
jelas dan mudah 
dimengerti

Apakah interaksi anda sebagai 
pengguna situs/mobile app 
jelas dan mudah untuk 
memahami/mengerti dengan 
tersedianya form interaksi 
dengan fitur-fitur berikut?

U3 Navigasi situs/mobile app 
cukup jelas dan mudah

Apakah situs/mobile app 
mudah dinavigasikan dari 
menu ke menu, dari halaman 
ke halaman, dan dari konten ke 
konten nya?
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4

3

2

1

4

3

2

1

Usability

U4 Situs/mobile app mudah 
digunakan

Apakah mudah dalam 
penggunaan situs/mobile app 
baik konten, menu, dan fitur 
lainnya ?

U5 Tampilan situs/mobile app 
eservice menarik

Apakah tampilan situs/mobile 
app menarik sehingga anda 
nyaman, senang dan tidak 
bosan melihat situs lebih lama 
atau sering?
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4

3
2

1

4

3
2
1

U6
Desain situs/mobile app 
eService layak dan sesuai 
dengan tipe situs

Apakah desain situs sesuai 
/relevan dengan 
jenis/kategori/konten yang 
dikandung/fungsi layanan nya?

U7
Situs/mobile app Eservice 
menimbulkan kesan 
kompeten/profesional

Apakah situs/mobile app 
nampak kompeten/profesional 
dalam penyampaian kontennya 
dan pengelolaannya?
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4

3
2
1

4

3

2

1

4

3

U8

Situs/mobile app Eservice 
memberikan 
pengalaman/kesan positif 
bagi pengguna

Apakah Anda mendapatkan 
pengalaman/kesan positif saat 
mengakses dan menggunakan 
situs/mobile app ini?

I1 Menyediakan informasi 
akurat

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs dengan 
bahasa Indonesia yang jelas, 
sistematis dan bermanfaat bagi 
pengguna?

Menyediakan informasi 
 

Apakah Informasi yang 
ditampilkan dalam situs//mobile 
app disertai dengan daftar  
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2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

I2 Menyediakan informasi 
yang terpercaya

   
   

app disertai dengan daftar, 
deskripsi informasi serta dasar 
hukum dari pelayanan yang 
diberikan ?

I3 Menyediakan informasi 
tepat dan sesuai waktu

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs/mobile 
app merupakan informasi yang 
ter up date  secara teratur ?

I4 Menyediakan informasi 
relevan

Apakah informasi yang 
disampaikan mempunyai 
penjelasan dengan integrasi 
informasi dari link lainnya ?

Information
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4

3
2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

I6
Menyediakan informasi 
dengan tingkat kerincian 
yang tepat

Apakah informasi yang 
ditampilkan dalam situs/mobile 
app memiliki keterangan yang 
lengkap mengenai: 
Author/Penulis, Tanggal 
Publikasi, Link sumber 
referensi , disertai dengan 
gambar/video/dokumen 
relevan, memiliki kategorisai & 
kata kunci yang sesuai dan 
memliki link/tautan dengan 
informasi lain yang sejenis 
dalam situs?

I5 Menyediakan informasi 
yang mudah dimengerti

Apakah informasi yang 
ditampilkan dilengkapi dengan 
tutorial penggunaan layanan ?

I7 Menyediakan informasi  
dalam format yang layak

Apakah informasi disajikan 
dengan format yang sesuai, 
tepat dan cocok?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

 

SI1 Memiliki reputasi yang baik Apakah situs memiliki reputasi 
yang baik?

SI2
Pengguna merasa aman 
dalam  menyelesaikan 
transaksi

Apakah situs memiliki  
keamanan untuk melakukan 
transaksi secara penuh?

SI3
Pengguna merasa aman 
terhadap informasi 
pribadinya

Apakah informasi pribadi 
pengguna terlindungi dengan 
baik ?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

Service Interaction SI4 Menciptakan rasa 
personalisasi

Apakah Situs menyediakan 
kemudahan untuk mempunyai 
halaman pribadi dan 
kemudahan untuk mengubah 
atau meng-update-nya ?

SI6 Memudahkan komunikasi 
dengan institusi

Apakah Situs memiliki fitur 
diskusi langsung (live) dan 
informasi kontak yang lengkap 
dan berfungsi baik? (Berfokus 
pada interaksi dari pengguna 
terhadap penyedia layanan 
bukan live chat)

SI5 Menimbulkan rasa 
kebersamaan

Apakah pengguna merasakan 
komunitas yang menghargai 
keberadaannya dan 
kebersamaan sesama 
pengguna?
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4

3
2
1

 

SI7

Memberi keyakinan bahwa 
jasa akan tersampaikan 
dengan baik sesuai 
janji/aturan

Apakah Situs memberi 
keyakinan bahwa jasa akan 
tersampaikan dengan baik 
sesuai janji/aturan? 

Page 61



INDIKATOR eService_Jenis WORKFL

Breakdown Bobot Evidence
Menggunakan (1) nama/alamat mudah 
diingat dan ditelusuri, (2) berakhiran 
ekstensi go.id (untuk situs)/nama formal 
yang menunjukan nama daerah atau 
layanan spesifik (untuk mobile app), (3) 
tampilan antar muka nya menarik 
(komposisi Menu, Logo Lembaga, dan 
font (jenis dan ukuran) yang konsisten, 
(4) struktur  situs/mobile apps  berbentuk 
piramida i. Beranda; ii. Kategori; iv. 
Subkategori

4

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas
Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app, mudah digunakan dan memberikan 
tampilan hasil yang mudah 
dibaca/pahami

4

Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app dan mudah digunakan
Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app

Tidak ditemukan mesin pencari dalam 
situs/mobile app

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur, tidak memiliki halaman 
kosong dan tata letak (layout) konsisten, 
transisi/perpindahan antar 
halaman/windows situs/mobile app terasa 
halus dan lancar tanpa jeda/lag.

4

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur, tidak memiliki halaman 
kosong dan tata letak (layout) konsisten

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur dan tidak memiliki halaman 
kosong
Tidak memiliki atau hanya memiliki peta 
navigasi saja 

URL : 
www.palembang.go.id

URL : 
www.palembang.go.id/new/
beranda

URL link : 
www.palembang.go.id/new/
beranda
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Memiliki  fitur  pilihan (1) multi bahasa, (2) 
fitur sumarisasi (frequently acces, top 
search, top question, FAQ) dan (3) fitur 
pengingat & pemberi saran serta (4) fitur 
ramah pengguna disabilitas (text to 
speech, speech to text, dlsb)
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas

Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas 1

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam satu halaman situs/mobile app 4

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam dua halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam tiga halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam lebihh dari tiga halaman 
situs/mobile app

Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 1-4 hari setelah kejadian 
berlangsung

4

Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 5-7 hari setelah kejadian 
berlangsung
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 8-14 hari setelah kejadian 
berlangsung
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang lebih dari 14 hari setelah 
kejadian berlangsung

URL link : 
www.palembang.go.id/new/
beranda (situs tidak 
memiliki fitur (1) multi 
bahasa, (2) fitur sumarisasi 
(frequently acces, top 
search, top question, FAQ) 
dan (3) fitur pengingat & 
pemberi saran serta (4) fitur 
ramah pengguna disabilitas 
(text to speech, speech to 
text, dlsb)

link : 
palembang.go.id/new/berita

/read/944

selang waktu sekitar 4 hari 
contoh berita terbaru tgl 12 
nov 2019 sementara hari ini 
tgl 16 nov 2019
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Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field mudah dimengerti dan 
informatif disertai diagram dan contoh. 
Proses pengisian data hanya 
membutuhkan 1 halaman
Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field mudah dimengerti dan 
informatif disertai diagram dan contoh. 
Proses pengisian data hanya 
membutuhkan 2-3 halaman

Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field tidak mudah dimengerti dan 
kurang  informatif tanpa disertai diagram 
dan contoh. Proses pengisian data hanya 
membutuhkan lebih dari 3 halaman

Tidak ada petunjuk dan/atau informasi 
pengisian data pada masing-masing field 1

Terdapat fitur proteksi password: (1) 
autentifikasi, (2) enkripsi menggunakan 
basis/standar enkripsi tertentu 
(ditampilkan metode/merk nya), (3) 
notifikasi penggunaan password, (4) 
notifikasi penggantian password
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas  
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas  
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas  1

1 -  3 item data pribadi pengguna untuk 
autentifikasi
4 - 5 item data pribadi pengguna untuk 
autentifikasi
6 sampai 7 item data pribadi pengguna 
untuk autentifikasi

Lebih dari 7 data item data pribadi 
pengguna untuk autentifikasi 1

tidak terdapat pengisian 
data input

situs tidak bisa dilihat sisi 
keamanan dari user situs

tidak terdapat pengisian 
data pribadi, situs 
digunakan hanya sebagai 
sistem informasi/ berita saja
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Keamanan data terjamin karena adanya: 
(1) komitmen/pernyataan tertulis dari 
organisasi pengelola/penanggung jawab 
situs/mobile app yang dapat 
dibaca/diketahui oleh pengguna dengan 
jelas (2) Terdapat jaminan sistem 
enkripsi, (3) autentifikasi menggunakan 
digital signature atau biometrik  (4) fitur 
notifikasi/restorasi user name & password  
dan (5) memiliki sistem pemblokiran

Situs/mobile app memiliki 4-5 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas 1

Kriteria: (1) Terdapat pernyataan resmi 
dalam situs bahwa data tidak akan 
digunakan untuk keperluan lain. (2) 
Memiliki fitur menu privacy policy untuk 
data pribadi pengguna (3) Data dapat 
dikendalikan oleh pengguna (ubah, 
tampilkan, ditutup, dan fitur lainnya)

Situs/mobile app memiliki 2 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas 1

Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 
kurang dari 1 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 1 
sampai 5 menit

3

Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 5 
sampai 10 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 
lebih dari 10 menit

Situs tidak memiliki e - 
service dan hanya memiliki 
kontak telp untuk dihubungi 
dan juga email

Situs tidak memiliki e - 
service dan hanya memiliki 
kontak telp untuk dihubungi 
dan juga email

form dan file bisa diunduh 
dengan cepat terbukti dari 
pendownload an file dan 
gambar "selamat datang di 
kota palembang" di 
beranda dengan jelas dan 
cepat
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Situs/mobile app selalu aktif dan dapat 
digunakan 24 jam sehari 4

Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1- 3 bulan sekali
Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1 minggu – 1 bulan 
sekali
Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1-6 hari sekali

Situs/mobile app ketika dievaluasi 
memiliki kriteria sebagai berikut: (1)  
waktu loading dan unduh cepat ke menu 
utama  (2) Situs/mobile app berjalan 
dengan baik di semua perangkat,(3) text 
mudah dibaca, (4) responsif

4

Situs/mobile app memilki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memilki 1 kriteria di atas

Situs/mobile app tidak memilki kriteria di 
atas

Kriteria evaluasi: (1) chat dan mail respon 
tidak lebih dari 24 jam (2) ada 
penyelesaian masalah/pertanyaan user 
(3) pengumuman yang masih dalam 
rentang waktunya (4) kerterbaruan 
berita/artikel
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas 1

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat   5-10 detik 4

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat  11 sampai 30 detik

tidak ada keterangan 
secara detail akan tetapi 
Situs sudah dicoba dan 
dapat digunakan dalam 24 
jam sehari

tidak terdapat layanan 
untuk pengguna

situs sudah dicoba dan 
hasilnya waktu loading 
unduh cepat ke menu 
utama, berjalan dengan 
baik di semua perangkat, 
teks mudah dibaca dan 
responsif

Halaman situs 
terunduh/terbuka dengan 
cepat  kurang dari 2 detik  
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Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat  31 sampai 60 detik

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat lebih dari 60 detik

Semua browser dapat digunakan 
(minimal 4 jenis browser)

Hanya 3 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Hanya 2 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal 2

Hanya 1 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Kriteria kesan tulus staf sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, (1) 
kecepatan respon (2) isi respon (3) 
penyelesaian masalah (4) bahasa yang 
baik

Situs/mobile app memilki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memilki 1 kriteria di atas

Situs/mobile app tidak memilki kriteria di 
atas 1

Respon terhadap pertanyaan pengguna 
dilakukan kurang dari 60 menit

Respon terhadap pertanyaan dilakukan 
dalam waktu 61 menit  sampai 5 jam

Respon terhadap pertanyaan dilakukan 
dalam 5 jam 1 menit sampai 24 jam

Respon terhadap pertanyaan pengguna 
dilakukan lebh dari 24 jam 1

  
  

cepat, kurang dari 2 detik, 
situs tidak berat dan mudah 
dibuka

Browse yang bisa 
digunakan dengan optimal : 
mozilla dan google chrome

Situs tidak menyediakan 
helpdesk IT untuk 
memberikan layanan dan 
hanya memiliki kontak 
person seperti no telp dan 
alamat email Dinas 
Komunikasi dan Informatika 
Kota Palembang

Situs tidak memiliki e - 
service dan hanya memiliki 
kontak telp untuk dihubungi 
dan juga email
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Kriteria pengetahuan dan respon dari 
staff e-service terkait pertanyaan 
pengguna atas layanan: (1)  menjawab 
setiap pertanyaan pengguna sesuai 
konteksnya, (2) menjawab dengan cepat 
kurang dari 24 jam (3) menyelesaikan 
masalah/pertanyaan pengguna atau 
menjawab secara tepat (4) 
berkomunikasi dengan bahasa yang baik

Staff e-service memiliki 2-3 kriteria di atas

Staff e-service memiliki 1 kriteria di atas

Staff e-service tidak memiliki kriteria di 
atas 1

Kriteria penyampaian layanan dari staf e-
service: (1) dapat dipercaya dengan baik 
dan menjalankan tugasnya dengan (2) 
tanggung jawab,  (3) profesional dan (4) 
percaya diri

Staff e-service memiliki 2-3 kriteria di atas

Staff e-service memiliki 1 kriteria di atas

Staff e-service tidak memiliki kriteria di 
atas 1

Situs/mobile app menyediakan: (1) 
manual penggunaan; (2) fitur Help, (3) 
Video tutorial, dan (4)  Fitur Customer 
Service online (live chat)
Tersedia manual penggunaan, fitur Help 
dan video tutorial

Tersedia manual penggunaan dan fitur 
Help

Situs tidak memiliki e - 
service dan hanya memiliki 
kontak telp untuk dihubungi 
dan juga email

Situs tidak memiliki e - 
service dan hanya memiliki 
kontak telp untuk dihubungi 
dan juga email

Situs tidak memiliki e - 
service dan hanya memiliki 
kontak telp untuk dihubungi 
dan juga email
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Tersedia manual penggunaan (pdf, 
diagram, dokumen lainnya) 0

Kriteria interaksi pengguna dengan e-
services: (1) Memiliki form interaksi; (2) 
Memiliki fitur Helpdesk/instant messaging 
dengan admin; (3) Informasi yang 
ditampilkan dalam situs dapat diakses 
per halaman per informasi; (4) memiliki 
fitur multibahasa

Interaksi hanya memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Interaksi hanya memiliki 1 kriteria di atas 2

Interaksi hanya tidak memiliki kriteria di 
atas

Kriteria navigasi situs/mobile app: (1) 
Tersedia peta situs navigasi; (2) Jumlah 
link navigasi yang minimal (maksimal 7 
menu item); (3) Konsisten (posisi 
navigasi situs selalu sama di tiap 
halaman); (4) Logo me-Link ke halaman 
utama

4

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas

     
    
    

  

situs hanya memiliki nomor 
3 (Informasi yang 

ditampilkan dalam situs 
dapat diakses per halaman 

per informasi)

situs/mobile app memilika 
(1) peta situs navigasi; (2) 
Jumlah link navigasi yang 
minimal (maksimal 7 menu 
item); (3) Konsisten (posisi 
navigasi situs selalu sama 
di tiap halaman); (4) Logo 
me-Link ke halaman utama
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Kriteria kemudahan penggunaan 
situs/mobile app: (1) Dapat diakses oleh 
siapapun termasuk (2)disabilitas (tuna 
netra) atau (3) manula; (4) Kompatibel 
dengan perangkat mobile (smartphone, 
tablet, dll); (5) Memungkinkan membaca 
konten secara cepat (skims); (6) Memiliki 
fitur multibahasa; dan (7) perubahan 
layout (misal perubahan ukuran font)

Memiliki 4-6 kriteria diatas

Memiliki 1-3 kriteria diatas 2

Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria tampilan situs/mobile app yang 
menarik: (1) Desain dengan komposisi 
padanan warna yang baik dan tidak 
berlebihan:  setidaknya memiliki 2 atau 3 
warna utama yang berpadu (maksimal 5 
warna); (2) teks mudah dibaca, biasanya 
teks warna hitam dengan latar warna 
puith/cerah & ukuran font 10-12 di tiap 
paragraf; (3) memiliki gambar yang 
relevan dengan konteks/konten dengan 
kualitas/resolusi yang baik dan jumlah 3-
4 gambar setiap halamannya (tidak 
lebih); (4) layout yang sederhan & 
ringkas (simple)  tidak banyak 
mengandung elemen pengalih fokus 
(misal animasi, gambar berkedip-
kedip/blink  dll)

4

Memiliki 2-3 kriteria di atas

Memiliki 1 kriteria di atas

Tidak memiliki  kriteria di atas

bisa di akses di smartphone 
secara kompatibel

situs mengandung semua 
kriteria yang menarik
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(1) Layout situs sederhana tidak 
berlebihan hanya menyampaikan konten 
yang relevan dengan informasi 
pemerintahan; (2) judul konten memiliki 
tema/label yang jelas dan isi dibagi 
menjadi paragraf kecil; (3) desain layout 
dan konten jelas, ringkas dan menarik; 
(4) kurang dari 10 detik pengunjung 
dapat mengetahui jenis situs dan isi 
konten yang disampaikan

4

Memiliki 2-3 kriteria di atas
Memiliki 1 kriteria di atas

Tidak memiliki  kriteria di atas

Kriteria kesan kompeten/profesional dari 
situs/mobile app: (1) Tata letak/layout 
sederhana, ringkas, minim fitur pengalih 
topik ; (2) Minimal link navigasi dan scroll 
(menggulung layar) untuk setiap halaman 
dan informasi/konten ; (3) Konten 
diperbarui secara reguler/berkala; (4) 
Konten yang deskriptif, dan penggunaan 
bahasa sederhana dan standar atas 
konten situs/mobile app (yang ada 
seakan ditulis yang profesional, misal: 
editor/wartawan)

4

Memiliki 2-3 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Tidak memiliki  kriteria diatas

(1) Layout situs sederhana 
tidak berlebihan hanya 
menyampaikan konten 
yang relevan dengan 

informasi pemerintahan; (2) 
judul konten memiliki 

tema/label yang jelas dan 
isi dibagi menjadi paragraf 
kecil; (3) desain layout dan 
konten jelas, ringkas dan 

menarik; (4) kurang dari 10 
detik pengunjung dapat 

mengetahui jenis situs dan 
isi konten yang 
disampaikan

situs nampak 
kompeten/proffesional 

dalam penyampaian konten 
dan pengelolaannya
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 Kriteria standar pengalaman positif: (1) 
Layout situs sederhana & ringkas 
(simple), tampilan menarik dan 
pengelolaan yang baik; (2) Loading 
halaman cepat, situs memuat (loading) 
halaman 1- 20 detik; (3) Minimal link & 
scroll & layout, serta konsiten tiap 
halamannya; (4) Fokus pada hal yang 
penting/utama, (5) Menu selalu berada di 
bagian atas disetiap halaman (6) item 
menu dibatasi kurang dari 7 item (untuk 
tidak membuat orang berlama-lama 
dalam mencari satu informasi yang 
diinginkan), (6) Memiliki fitur/tombol 
Contact
Memiliki 4-5 kriteria diatas 3
Memiliki 1-3 kriteria diatas
Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria umum informasi akurat: (1) 
didukung oleh referensi atau dokumen 
fakta yang jelas serta sesuai dengan 
kebutuhan  pengguna. (2) informasi yang 
disampaikan dengan bahasa Indonesia 
yang jelas (tata bahasa, pengejaan, dan 
komposisi) (3)  menampilkan 
keterangan/info tentang penulis (4) 
Informasi dapat dibandingkan dengan 
situs lainnya dengan topik yang sama

situs tidak menampilkan 
keterangan/info tentang 
penulis

Memiliki 2-3 kriteria diatas 3

Memiliki 1 kriteria diatas

Tidak memiliki kriteria diatas

Tersedia daftar dan deskripsi informasi 
yang dilengkapi dengan  peraturan 
perundang-undangan/dasar hukum 
terkait pelayanan yang diberikan
Tersedia deskripsi informasi yang 
dilengkapi dengan peraturan perundang-
undangan/dasar hukum terkait pelayanan 
yang diberikan

situs hanya tidak memiliki 
fitur/tombol contact

Situs Tidak tersedia daftar 
dan deskripsi informasi 
yang dilengkapi dengan 
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Tersedia daftar informasi yang dilengkapi 
peraturan perundang-undangan/dasar 
hukum terkait pelayanan yang diberikan

Tidak tersedia daftar dan deskripsi 
informasi yang dilengkapi dengan 
peraturan perundang-undangan/dasar 
hukum terkait pelayanan yang diberikan 

1

Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 7 hari kerja dari berita 
/informasi terakhir

4

Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 8 hari kerja – 30 hari kerja 
dari berita /informasi terakhir

Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 31 hari kerja – 90 hari kerja 
dari berita /informasi terakhir
Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala lebih dari  90 hari kerja dari berita 
/informasi terakhir

Terdapat integrasi informasi antara 
informasi pelayanan dengan link  
informasi lainnya yang saling terkait
Terdapat integrasi informasi, yang 
membutuhkan pencarian dari link yang 
lain
Terdapat integrasi informasi tanpa 
panduan link lainnya.
Tidak terdapat integrasi informasi 1

    
   
   

peraturan perundang-
undangan/dasar hukum 
terkait pelayanan yang 
diberikan

Informasi yang ditampikan 
pada halaman utama 
sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di 
diupdate secara berkala per 
7 hari kerja dari berita 
/informasi terakhir

tidak terdapat link yang 
terkait
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Kriteria informasi yang mudah dimengerti, 
memiliki: (1) penggunaan bahasa yang 
baik dan benar, langsung/tidak bertele-
tele, tidak banyak terminologi tidak 
awam/asing; (2) audio visual, (3) tabel 
dan/atau grafik, (4) link atau dokumen 
Memiliki 2-3 kriteria diatas 3
Memiliki 1 kriteria diatas

Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria tingkat kerincian informasi: (1) 
Author/Penulis; (2) Tanggal Publikasi, (3) 
Memiliki Gambar/Video/Dokumen dan 
tautan dengan informasi lain yang 
sejenis/relevan dalam situs/mobile app 
dan  yang relevan dan (4) Memiliki 
kategorisasi dan kata kunci yang sesuai
Situs/mobile app memiliki  2-3 kriteria di 
atas 3

Situs/mobile app memiliki  1 kriteria di 
atas

Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Kriteria format penyajian informasi yang 
layak/pas: (1) Menggunakan bahasa 
yang umum, (2) mengandung penekanan 
(cetak tebal (bold), atau cetak miring 
(italic), pointer, tabel dan atau  yang 
sesungguhnya atau kontekstual (3) 
Mengandung  keyword (4) Menggunakan 
hyperlink yang aktif (dapat diklik 
langsung) (5) jumlah paragraf yang tidak 
banyak (maksimum tiga paragraf) dalam 
satu informasi
Situs/mobile app memiliki  3-4 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki  1-2 kriteria di 
atas 2

Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

URL link : 
www.palembang.go.id/new/
berita/read/944

situs memiliki Kriteria 
informasi yang mudah 
dimengerti, memiliki: (1) 
penggunaan bahasa yang 
baik dan benar, 
langsung/tidak bertele-tele, 
tidak banyak terminologi 
tidak awam/asing; (2) audio 
visual

Kriteria format penyajian 
informasi yang layak/pas: 
(1) Menggunakan bahasa 
yang umum,  (2) jumlah 
paragraf yang tidak banyak 
(maksimum tiga paragraf) 
dalam satu informasi
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Situs/mobile app memiliki (1) privacy 
policy, (2) contact information, (3) 
terdapat testimoni positif dari pengguna, 
(4) memiliki statistik jumlah pengunjung 
dan pengguna situs/mobile app yang 
meningkat

Situs/mobile app memiliki 2-3 macam 
kriteria tersebut

3

Situs/mobile app memiliki 1 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app tidak memiliki  macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki mekanisme 
transaksi yang jelas dengan ditandai (1) 
tersedia petunjuk yang user friendly (2) 
fitur pengamanan transaksi (3) fasilitas 
pelacakan transaksi (4) riwayat transaksi

Situs/mobile app memiliki 2-3 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki 1 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app tidak memiliki  macam 
kriteria tersebut

1

Kriteria keamanan bagi pengguna: (1) 
Untuk akses ke akun pengguna 
dibutuhkan user id, Passwords, (2) kode 
autentifikasi  (3) pengguna memberikan 
hanya data yang dibutuhkan (4) Terdapat 
pernyataan resmi perlindungan data

Situs/app memiliki 2-3 macam 
perlindungan data pengguna diatas
Situs/app  memiliki 1 macam 
perlindungan data pengguna diatas
Situs/app tidak/ memiliki  macam 
perlindungan data pengguna diatas 1

Situs/mobile app memiliki , 
(1) contact information,  (3) 
memiliki statistik jumlah 
pengunjung dan pengguna 
situs/mobile app yang 
meningkat

situs tidak  memiliki  
keamanan untuk 
melakukan transaksi secara 
penuh

situs tidak memiliki 
perlindungan informasi 
pribadi, hanya tampilan 
login webmail seperti pada 
gambar
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Situs/app memiliki (1) halaman personal 
yang sesuai dengan karakteristik atau 
preferensi pengguna, (2) memiliki 
pengaman/passwords untuk masuk dan 
(3) memiliki kemudahan untuk mengubah 
atau mengupdate data personal.

Situs/app  memiliki 2 kriteria personalisasi 
pengguna diatas
Situs/app memiliki 1 kriteria personalisasi 
pengguna diatas

Situs/app  tidak memiliki  kriteria 
personalisasi pengguna diatas 1

Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang berfungsi optimal 
sebagai tempat berdiskusi dan 
memberikan solusi yang dipertimbangkan 
oleh organisasi
Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang berfungsi dengan baik
Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang kadang-kadang 
digunakan
Situs/mobile app tidak memiliki 
forum/kanal pengguna atau memiliki tapi 
tidak digunakan

1

Situs memiliki fitur diskusi langsung (live) 
dan informasi kontak yang lengkap 
(alamat email, alamat fisik, nomor 
telepon) yang berfungsi dengan baik.
Situs memiliki informasi kontak yang 
lengkap (alamat email, alamat fisik, 
nomor telepon) yang berfungsi dengan 
baik.

3

Situs memiliki informasi kontak yang 
kurang lengkap yang kurang berfungsi 
dengan baik.
Situs tidak memiliki informasi kontak

situs tidak menyediakan 
halaman pribadi

Situs memiliki informasi 
kontak yang lengkap 
(alamat email, alamat fisik, 
nomor telepon) yang 
berfungsi dengan baik.

situs tidak memiliki 
komunitas pengguna
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Kriteria yang dimaksud, situs/mobile app 
memiliki:  (1) FAQ dan atau petunjuk 
yang lengkap, (2) kontak/fasilitas 
diskusi/chat yang berfungsi untuk 
bertanya (3) terdapat testimoni pengguna  
yang baik, (4) memiliki alur 
kerja/transaksi transparan yang dapat 
dipantau pengguna.

Situs/app  memiliki 2-3 kriteria diatas
Situs/app  memiliki 1 kriteria diatas
Situs/app  tidak memiliki kriteria diatas 1

situs tidak memiliki kriteria 
tersebut
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Screen Shoot REKOMENDASI
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perlu ditambahkan bahasa alternatif 
lain seperti bahasa inggris atau 

bahasa daerah, adanya tambahan 
forum diskusi 
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perlu adanya pengisian data 
pengunjung

situs harus membedakan antara login 
user dengan pengguna biasa yang 
tidak login, memberikan akun privat 

bagi pengguna yang tidak login

perlu adanya pengisian data pribadi
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perlu ada tambahan e - service agar 
memudahkan pengguna untuk 

berinteraksi dengan admin jika terjadi 
permasalahan atau terdapat kendala 

dalam menggunakan situs

perlu ada tambahan e - service agar 
memudahkan pengguna untuk 

berinteraksi dengan admin jika terjadi 
permasalahan atau terdapat kendala 

dalam menggunakan situs
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perlu ditambahkan layanan pada situs 
tersebut
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diharapkan situs bisa dibuka disemua 
browser dengan optimal

situs yang baik memerlukan helpdesk 
untuk memudahkan user dalam 

menggunakan situs

sebaiknya situs memiliki admin 
layanan dan e - service guna bisa 

merespon kendala dari user
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sebaiknya situs memiliki staf layanan 
dan e- service 

sebaiknya situs memiliki staf layanan 
dan e- service 

sebaiknya situs memiliki staf layanan 
dan e- service 
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diharapkan situs memiliki Helpdesk 
untuk user

Page 85



INDIKATOR eService_Jenis WORKFL

sebaiknya situs bisa diakses oleh 
siapapun termasuk tuna netra dan 

manula
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diharapkan situs bisa menampilkan 
keterangan/info tentang penulis

diharapkan situs memiliki fitur/tombol 
contact

diharapkan situs tersedia daftar dan 
deskripsi informasi yang dilengkapi 
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dengan peraturan perundang-
undangan/dasar hukum terkait 

pelayanan yang diberikan

Terdapat integrasi informasi antara 
informasi pelayanan dengan link  

informasi lainnya yang saling terkait
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diharapkan situs menyediakan tabel 
dan/atau grafik,  link atau dokumen 

lainnya sebagai referensi atau 
penguat

perlu adanya author penulis

perlu adanya penekanan (cetak tebal 
(bold), atau cetak miring (italic), 

pointer, tabel dan atau  yang 
sesungguhnya atau kontekstual,  

Mengandung  keyword , 
Menggunakan hyperlink yang aktif 

(dapat diklik langsung)
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perlu adanya (1) privacy policy, (2) 
contact information, (3) terdapat 
testimoni positif dari pengguna

perlu adanya keamanan situs

Perlu ditambahkan login pengguna
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perlu adanya kemudahan untuk 
mempunyai halaman pribadi dan 

kemudahan untuk mengubah atau 
meng-update-nya 

perlu adanya komunitas pengguna

perlu adanya fitur diskusi langsung 
(live) pada situs
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situs yang baik perlu adanya  (1) FAQ 
dan atau petunjuk yang lengkap, (2) 

kontak/fasilitas diskusi/chat yang 
berfungsi untuk bertanya (3) terdapat 

testimoni pengguna  yang baik, (4) 
memiliki alur kerja/transaksi 

transparan yang dapat dipantau 
pengguna.
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Dimensi Code Indikator Penilaian Pertanyaan N

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

E3 Peta situs/mobile app e-gov 
ini terorganisir dengan baik

Apakah situs/mobile app 
memiliki peta navigasi, tidak 
mengandung halaman kosong, 
tata letak (layout) halaman 
yang konsisten dan transisi 
antar halaman terasa halus 
(smooth) dan lancar? 

E1
Struktur situs/mobile app e-
gov ini jelas dan mudah 
diikuti

Apakah situs/mobile app 
menggunakan alamat/nama 
mobile apps yang mudah 
diingat, berekstensi go.id 
(untuk situs)/nama formil (untuk 
mobile app), tampilan antar 
muka (interface ) menarik  dan 
mudah untuk diikuti /ditelusuri?

E2
Mesin pencari (fitur search) 
dalam situs/mobile app e-
gov ini efektif

Apakah situs/mobile app 
menyediakan fitur mesin 
pencari (search) yang mudah 
ditemukan posisinya, 
digunakan dan memberikan 
tampilan hasil yang mudah 
dibaca/dipahami?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

E6

Lama Informasi yang 
ditampilkan di situs e-gov 
setelah kejadian/peristiwa 
berlangsung

Seberapa lama informasi 
ditampilkan dari waktu kejadian  
berlangsung?

   
   

   
   

   
   

     
  

 

E4

Situs/mobile app e-gov ini 
disesuaikan dengan 
kebutuhan khusus masing-
masing pengguna

Apakah situs/mobile app 
memiliki fitur penyesuaian 
terkait karakteristik dan pola 
kebutuhan khusus pengguna 
seperti multi bahasa, 
Sumarisasi (frequently acces, 
top search, FAQ, dlsb), fitur 
pengingat & saran, dan fitur 
yang ramah pengguna 
disabilitas?

E5
Informasi yang ditampilkan 
pada situs/mobile app e-gov 
ini rinci dan sesuai 

Apakah informasi yang 
ditampilkan dalam situs/mobile 
app memiliki keterangan yang 
rinci dan sesuai dengan 
efisiensi? 

Efficiency
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3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

T2
Autentifikasi hanya 
menggunakan data yang 
diperlukan

Berapa jumlah item data 
pribadi pengguna yang harus 
dimasukkan untuk autentifikasi 
akses dalam situs/mobile app 
ini ? (Contoh data pribadi yang 
tidak perlu: Nomor Kartu 
Keluarga, NIK, nomor Kartu 
kredit, dlsb yang tidak 
diperlukan dalam akses situs )

T1 Penggunaan pasword dan 
username aman

Apakah keamanan 
penggunaan username dan 
password pada situs/mobile 
app ini terjamin? 

E7

Petunjuk dan/atau  
Informasi pengisian data 
dalam situs/mobile app e-
govt ini sudah memadai

Apakah petunjuk dan/atau 
informasi mengenai pengisian 
data dalam situs/mobile app ini 
sudah cukup 
memadai/informatif? 
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

R1

Form dalam situs/mobile 
app e-service dapat 
diunduh/di-submit dengan 
cepat

Apakah form atau file dalam 
situs/mobile app ini dapat 
diunduh atau disubmit dengan 
cepat ?

T4

Data yang disediakan untuk 
e-service digunakan hanya 
untuk alasan yang 
dimaksudkan 

Apakah data pengguna yang 
disimpan dalam e-service ini 
hanya digunakan untuk alasan 
yg dimaksudkan oleh 
pengguna?

Trust

T3

Data yang diberikan oleh 
pengguna tersimpan dalam 
situs/mobile app dengan 
aman

Apakah data yang diberikankan 
pengguna dan tersimpan 
dalam sistem e-service ini 
aman?

Page 4



INDIKATOR eService_Jenis INFORM

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3
R5

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat dengan 

Apakah halaman situs/mobile 
app terunduh/termuat  dengan 

R4
Situs/mobile app 
menyediakan layanan tepat 
waktu

Apakah layanan disediakan 
tepat waktu sesuai dengan 
kebutuhan?

R3
Situs/mobile app dapat 
beroperasi dengan baik 
sejak dibuka

Apakah situs/mobile app dapat 
beroperasi dengan baik dan 
responsif sejak dibuka?

Reliability

R2
Situs/mobile app e-service 
dapat diakses dan tersedia 
kapan pun diperlukan

Apakah situs/mobile app ini 
dapat diakses kapan saja 
diperlukan?
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2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

 

CS1

Staf e-service menunjukkan 
minat yang tulus dalam 
memecahkan masalah 
pengguna, staf yang 
dimasukan adalah adanya 
HELP DESK utk eService.

Apakah staf e-service 
memberikan layanan yang 
tulus dalam menjawab 
pertanyaan dan penyelesaiaan 
masalah?

CS2
Staff e-service memberikan 
balasan secepatnya ke 
pertanyaan pengguna.

Apakah respon admin cepat 
dalam menjawab pertanyaan 
pengguna?

R5
   

terunduh/termuat dengan 
cepat

   
app terunduh/termuat  dengan 
cepat?

R6
Situs e-service berjalan 
dengan baik menggunakan 
browser yang tersedia

Apakah semua browser  
umum/populer yang tersedia 
dapat digunakan untuk 
membuka situs ini?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

CS4

Staf e-service memiliki 
kemampuan untuk 
menyampaikan 
kepercayaan dan keyakinan

Apakah kesan terpercaya 
terlihat pada staf e-service 
sehingga dapat meyakinkan 
pengguna?

U1 Mudah dipelajari untuk 
mengoperasikan

Apakah situs/mobile app dapat 
dengan mudah dipelajari dan 
dioperasikan saat 1 s/d 3 kali 
mengakses dengan dukungan 
fitur-fitur berikut?

CS3

Staf e-service memiliki 
pengetahuan untuk 
menjawab pertanyaan 
pengguna.

Apakah staf memiliki 
pengetahuan untuk menjawab 
pertanyaan pengguna secara 
memuaskan?

Citizen Support
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1

4

3

2

1

4

3

2

1

U3 Navigasi situs/mobile app 
cukup jelas dan mudah

Apakah situs/mobile app 
mudah dinavigasikan dari 
menu ke menu, dari halaman 
ke halaman, dan dari konten ke 
konten nya?

U2
Interaksi dengan 
situs/mobile app eservice 
jelas dan mudah dimengerti

Apakah interaksi anda sebagai 
pengguna situs/mobile app 
jelas dan mudah untuk 
memahami/mengerti dengan 
tersedianya form interaksi 
dengan fitur-fitur berikut?
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4

3

2

1

4

3

2

1

U5 Tampilan situs/mobile app 
eservice menarik

Apakah tampilan situs/mobile 
app menarik sehingga anda 
nyaman, senang dan tidak 
bosan melihat situs lebih lama 
atau sering?

U4 Situs/mobile app mudah 
digunakan

Apakah mudah dalam 
penggunaan situs/mobile app 
baik konten, menu, dan fitur 
lainnya ?

Usability
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4

3
2
1

4

3
2
1

4

3
2

U7
Situs/mobile app Eservice 
menimbulkan kesan 
kompeten/profesional

Apakah situs/mobile app 
nampak kompeten/profesional 
dalam penyampaian kontennya 
dan pengelolaannya?

U8

Situs/mobile app Eservice 
memberikan 
pengalaman/kesan positif 
bagi pengguna

Apakah Anda mendapatkan 
pengalaman/kesan positif saat 
mengakses dan menggunakan 
situs/mobile app ini?

U6
Desain situs/mobile app 
eService layak dan sesuai 
dengan tipe situs

Apakah desain situs sesuai 
/relevan dengan 
jenis/kategori/konten yang 
dikandung/fungsi layanan nya?
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1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

Menyediakan informasi 
   

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs/mobile 

    
     

I1 Menyediakan informasi 
akurat

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs dengan 
bahasa Indonesia yang jelas, 
sistematis dan bermanfaat bagi 
pengguna?

I2 Menyediakan informasi yang 
terpercaya

Apakah Informasi yang 
ditampilkan dalam situs//mobile 
app disertai dengan daftar, 
deskripsi informasi serta dasar 
hukum dari pelayanan yang 
diberikan ?
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2

1

4

3

2

1

4

3
2
1

4

3

2

1

I5 Menyediakan informasi yang 
mudah dimengerti

Apakah informasi yang 
ditampilkan dilengkapi dengan 
tutorial penggunaan layanan ?

Information

I6
Menyediakan informasi 
dengan tingkat kerincian 
yang tepat

Apakah informasi yang 
ditampilkan dalam situs/mobile 
app memiliki keterangan yang 
lengkap mengenai: 
Author/Penulis, Tanggal 
Publikasi, Link sumber 
referensi , disertai dengan 
gambar/video/dokumen 
relevan, memiliki kategorisai & 
kata kunci yang sesuai dan 
memliki link/tautan dengan 
informasi lain yang sejenis 
dalam situs?

I3 Menyediakan informasi 
tepat dan sesuai waktu

   
ditampilkan pada Situs/mobile 
app merupakan informasi yang 
ter up date  secara teratur ?

I4 Menyediakan informasi 
relevan

Apakah informasi yang 
disampaikan mempunyai 
penjelasan dengan integrasi 
informasi dari link lainnya ?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

SI2
Pengguna merasa aman 
dalam  menyelesaikan 
transaksi

Apakah situs memiliki  
keamanan untuk melakukan 
transaksi secara penuh?

I7 Menyediakan informasi  
dalam format yang layak

Apakah informasi disajikan 
dengan format yang sesuai, 
tepat dan cocok?

 

SI1 Memiliki reputasi yang baik Apakah situs memiliki reputasi 
yang baik?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

SI5 Menimbulkan rasa 
kebersamaan

Apakah pengguna merasakan 
komunitas yang menghargai 
keberadaannya dan 
kebersamaan sesama 
pengguna?

  
 

Apakah Situs memiliki fitur 
diskusi langsung (live) dan 

    
    

    
   

  

SI3
Pengguna merasa aman 
terhadap informasi 
pribadinya

Apakah informasi pribadi 
pengguna terlindungi dengan 
baik ?

SI4 Menciptakan rasa 
personalisasi

Apakah Situs menyediakan 
kemudahan untuk mempunyai 
halaman pribadi dan 
kemudahan untuk mengubah 
atau meng-update-nya ?

Service Interaction
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3

2

1

4

3
2
1

SI7

Memberi keyakinan bahwa 
jasa akan tersampaikan 
dengan baik sesuai 
janji/aturan

Apakah Situs memberi 
keyakinan bahwa jasa akan 
tersampaikan dengan baik 
sesuai janji/aturan? 

SI6 Memudahkan komunikasi 
dengan institusi

    
diskusi langsung (live) dan 
informasi kontak yang lengkap 
dan berfungsi baik? (Berfokus 
pada interaksi dari pengguna 
terhadap penyedia layanan 
bukan live chat)
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Breakdown Bobot Evidence
Menggunakan (1) nama/alamat mudah 
diingat dan ditelusuri, (2) berakhiran 
ekstensi go.id (untuk situs)/nama formal 
yang menunjukan nama daerah atau 
layanan spesifik (untuk mobile app), (3) 
tampilan antar muka nya menarik 
(komposisi Menu, Logo Lembaga, dan 
font (jenis dan ukuran) yang konsisten, 
(4) struktur  situs/mobile apps  berbentuk 
piramida i. Beranda; ii. Kategori; iv. 
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app, mudah digunakan dan memberikan 
tampilan hasil yang mudah 
dibaca/pahami
Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app dan mudah digunakan
Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app

Tidak ditemukan mesin pencari dalam 
situs/mobile app

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur, tidak memiliki halaman 
kosong dan tata letak (layout) konsisten, 
transisi/perpindahan antar 
halaman/windows situs/mobile app terasa 
halus dan lancar tanpa jeda/lag
Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur, tidak memiliki halaman 
kosong dan tata letak (layout) konsisten

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur dan tidak memiliki halaman 
kosong
Tidak memiliki atau hanya memiliki peta 
navigasi saja 

URL link dan screenshoot 
mengenai: Site Map

URL link dan screenshoot 
mengenai: nama 
situs/aplikasi, hasil 
pencarian situs pada 
browser, layout situs untuk 
menunjukkan struktur

URL link dan screenshoot 
mengenai: mesin pencari, 
fungsi dan tata letak
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Memiliki  fitur  pilihan (1) multi bahasa, (2) 
fitur sumarisasi (frequently acces, top 
search, top question, FAQ) dan (3) fitur 
pengingat & pemberi saran serta (4) fitur 
ramah pengguna disabilitas (text to 
speech, speech to text, dlsb)
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas

Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam satu halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam dua halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam tiga halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam lebihh dari tiga halaman 
situs/mobile app

Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 1-4 hari setelah kejadian 
berlangsung
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 5-7 hari setelah kejadian 
berlangsung
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 8-14 hari setelah kejadian 
berlangsung
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang lebih dari 14 hari setelah 
kejadian berlangsung

Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field mudah dimengerti dan 
informatif disertai diagram dan contoh. 
Proses pengisian data hanya 
membutuhkan 1 halaman

Jadwal update tersedia dan 
dilakukan dengan baik, 
dibuktikan dengan fisik situs 
terbarukan dapat berupa 
link url dan atau 
screenshoot

   
  

URL link dan screenshoot 
mengenai: fitur  pilihan multi 
bahasa, fitur sumarisasi 
(frequently acces, top 
search, top question, FAQ) 
dan fitur pengingat & 
pemberi saran serta fitur 
ramah pengguna disabilitas 
(text to speech, speech to 
text, dlsb)

Screen shoot  halaman 
(halaman) situs/mobile app
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Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field mudah dimengerti dan 
informatif disertai diagram dan contoh. 
Proses pengisian data hanya 
membutuhkan 2-3 halaman

Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field tidak mudah dimengerti dan 
kurang  informatif tanpa disertai diagram 
dan contoh. Proses pengisian data hanya 
membutuhkan lebih dari 3 halaman

Tidak ada petunjuk dan/atau informasi 
pengisian data pada masing-masing field

Terdapat fitur proteksi password: (1) 
autentifikasi, (2) enkripsi menggunakan 
basis/standar enkripsi tertentu 
(ditampilkan metode/merk nya), (3) 
notifikasi penggunaan password, (4) 
notifikasi penggantian password
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas  
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas  
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas  

1 -  3 item data pribadi pengguna untuk 
autentifikasi
4 - 5 item data pribadi pengguna untuk 
autentifikasi
6 sampai 7 item data pribadi pengguna 
untuk autentifikasi

Lebih dari 7 data item data pribadi 
pengguna untuk autentifikasi

URL dan screen shoot 
Kolom isian permintaan 
data saat register dan login 

URL dan screen shoot 
halaman login, hasil 
percobaan register, create 
username dan password, 
ganti username dan 
password

URLdan screenshoot kolom 
isian pada situs
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Keamanan data terjamin karena adanya: 
(1) komitmen/pernyataan tertulis dari 
organisasi pengelola/penanggung jawab 
situs/mobile app yang dapat 
dibaca/diketahui oleh pengguna dengan 
jelas (2) Terdapat jaminan sistem 
enkripsi, (3) autentifikasi menggunakan 
digital signature atau biometrik  (4) fitur 
notifikasi/restorasi user name & password  
dan (5) memiliki sistem pemblokiran

Situs/mobile app memiliki 4-5 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas

Kriteria: (1) Terdapat pernyataan resmi 
dalam situs bahwa data tidak akan 
digunakan untuk keperluan lain. (2) 
Memiliki fitur menu privacy policy untuk 
data pribadi pengguna (3) Data dapat 
dikendalikan oleh pengguna (ubah, 
tampilkan, ditutup, dan fitur lainnya)

Situs/mobile app memiliki 2 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 
kurang dari 1 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 1 
sampai 5 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 5 
sampai 10 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 
lebih dari 10 menit

Berita acara pengunduhan 
form atau file dengan bukti 

(1) Pernyataan resmi 
penggunaan data dalam 
situs (2) menu privacy 
policy

(1). Screen shoot 
Pernyataan tentang 
kemanan data pengguna 
dalam situs dan bukti 
fiturlain, (2).  berita acara 
percobaan 
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Situs/mobile app selalu aktif dan dapat 
digunakan 24 jam sehari

Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1- 3 bulan sekali
Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1 minggu – 1 bulan 
sekali
Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1-6 hari sekali

Situs/mobile app ketika dievaluasi 
memiliki kriteria sebagai berikut: (1)  
waktu loading dan unduh cepat ke menu 
utama  (2) Situs/mobile app berjalan 
dengan baik di semua perangkat,(3) text 
mudah dibaca, (4) responsif

Situs/mobile app memilki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memilki 1 kriteria di atas

Situs/mobile app tidak memilki kriteria di 
atas

Kriteria evaluasi: (1) chat dan mail respon 
tidak lebih dari 24 jam (2) ada 
penyelesaian masalah/pertanyaan user 
(3) pengumuman yang masih dalam 
rentang waktunya (4) kerterbaruan 
berita/artikel
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat   5-10 detik

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat  11 sampai 30 detik

Berita acara percobaan 
membuka halaman situs  
(halaman situs yang baik 

    
   

(1) chat dan mail respon 
tidak lebih dari 24 jam (2) 
bukti penyelesaian 
masalah/pertanyaan user 
(3) bukti pengunggahan 
pengumuman (4) 
kerterbaruan berita

Berita acara percobaan 
menjalankan situs

Jadwal dan sop 
maintenance, lampiran up 
dan down sistem, screeshot 
akses/evaluasi situs pada 
waktu yang berbeda
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Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat  31 sampai 60 detik

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat lebih dari 60 detik

Semua browser dapat digunakan 
(minimal 4 jenis browser)

Hanya 3 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Hanya 2 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Hanya 1 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Kriteria kesan tulus staf sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, (1) 
kecepatan respon (2) isi respon (3) 
penyelesaian masalah (4) bahasa yang 
baik

Situs/mobile app memilki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memilki 1 kriteria di atas

Situs/mobile app tidak memilki kriteria di 
atas

Respon terhadap pertanyaan pengguna 
dilakukan kurang dari 60 menit

Respon terhadap pertanyaan dilakukan 
dalam waktu 61 menit  sampai 5 jam

Respon terhadap pertanyaan dilakukan 
dalam 5 jam 1 menit sampai 24 jam

Respon terhadap pertanyaan pengguna 
dilakukan lebh dari 24 jam

Bukti tentang (1) kecepatan 
respon (2) isi respon (3) 
penyelesaian masalah (4) 
standar bahasa yang baik

Bukti sampel respon pada  
pertanyaan user

   
    

(halaman situs yang baik 
adalah situs yang tidak 
berat dan cepat dibuka)

Berita acara percobaan  
dan screenshoot membuka 
situs dengan berbagai 
browser
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Kriteria pengetahuan dan respon dari 
staff e-service terkait pertanyaan 
pengguna atas layanan: (1)  menjawab 
setiap pertanyaan pengguna sesuai 
konteksnya, (2) menjawab dengan cepat 
kurang dari 24 jam (3) menyelesaikan 
masalah/pertanyaan pengguna atau 
menjawab secara tepat (4) 
berkomunikasi dengan bahasa yang baik

Staff e-service memiliki 2-3 kriteria di atas

Staff e-service memiliki 1 kriteria di atas

Staff e-service tidak memiliki kriteria di 
atas

Kriteria penyampaian layanan dari staf e-
service: (1) dapat dipercaya dengan baik 
dan menjalankan tugasnya dengan (2) 
tanggung jawab,  (3) profesional dan (4) 
percaya diri

Staff e-service memiliki 2-3 kriteria di atas

Staff e-service memiliki 1 kriteria di atas

Staff e-service tidak memiliki kriteria di 
atas

Situs/mobile app menyediakan: (1) 
manual penggunaan; (2) fitur Help, (3) 
Video tutorial, dan (4)  Fitur Customer 
Service online (live chat)
Tersedia manual penggunaan, fitur Help 
dan video tutorial

Tersedia manual penggunaan dan fitur 
Help

(1) Bukti berita acara 
penilaian staf e-service (2) 
persepsi penilai terhadap 
jawaban atas pertanyaan 
user (disertasi bukti)

URL

(1) Bukti berita acara 
penilaian staf e-service (2) 
persepsi penilai terhadap 
jawaban atas pertanyaan 
user (disertai bukti)
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Tersedia manual penggunaan (pdf, 
diagram, dokumen lainnya)

Kriteria interaksi pengguna dengan e-
services: (1) Memiliki form interaksi; (2) 
Memiliki fitur Helpdesk/instant messaging 
dengan admin; (3) Informasi yang 
ditampilkan dalam situs dapat diakses 
per halaman per informasi; (4) memiliki 
fitur multibahasa

Interaksi hanya memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Interaksi hanya memiliki 1 kriteria di atas

Interaksi hanya tidak memiliki kriteria di 
atas

Kriteria navigasi situs/mobile app: (1) 
Tersedia peta situs navigasi; (2) Jumlah 
link navigasi yang minimal (maksimal 7 
menu item); (3) Konsisten (posisi 
navigasi situs selalu sama di tiap 
halaman); (4) Logo me-Link ke halaman 
utama

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas

Berita acara percobaan dan 
URL

URL
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Kriteria kemudahan penggunaan 
situs/mobile app: (1) Dapat diakses oleh 
siapapun termasuk (2)disabilitas (tuna 
netra) atau (3) manula; (4) Kompatibel 
dengan perangkat mobile (smartphone, 
tablet, dll); (5) Memungkinkan membaca 
konten secara cepat (skims); (6) Memiliki 
fitur multibahasa; dan (7) perubahan 
layout (misal perubahan ukuran font)

Memiliki 4-6 kriteria diatas

Memiliki 1-3 kriteria diatas

Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria tampilan situs/mobile app yang 
menarik: (1) Desain dengan komposisi 
padanan warna yang baik dan tidak 
berlebihan:  setidaknya memiliki 2 atau 3 
warna utama yang berpadu (maksimal 5 
warna); (2) teks mudah dibaca, biasanya 
teks warna hitam dengan latar warna 
puith/cerah & ukuran font 10-12 di tiap 
paragraf; (3) memiliki gambar yang 
relevan dengan konteks/konten dengan 
kualitas/resolusi yang baik dan jumlah 3-
4 gambar setiap halamannya (tidak 
lebih); (4) layout yang sederhan & 
ringkas (simple)  tidak banyak 
mengandung elemen pengalih fokus 
(misal animasi, gambar berkedip-
kedip/blink  dll)
Memiliki 2-3 kriteria di atas

Memiliki 1 kriteria di atas

Tidak memiliki  kriteria di atas

Berita acara percobaan dan 
URL

Page 24



INDIKATOR eService_Jenis INFORM

(1) Layout situs sederhana tidak 
berlebihan hanya menyampaikan konten 
yang relevan dengan informasi 
pemerintahan; (2) judul konten memiliki 
tema/label yang jelas dan isi dibagi 
menjadi paragraf kecil; (3) desain layout 
dan konten jelas, ringkas dan menarik; 
(4) kurang dari 10 detik pengunjung 
dapat mengetahui jenis situs dan isi 
konten yang disampaikan

Memiliki 2-3 kriteria di atas
Memiliki 1 kriteria di atas
Tidak memiliki  kriteria di atas

Kriteria kesan kompeten/profesional dari 
situs/mobile app: (1) Tata letak/layout 
sederhana, ringkas, minim fitur pengalih 
topik ; (2) Minimal link navigasi dan scroll 
(menggulung layar) untuk setiap halaman 
dan informasi/konten ; (3) Konten 
diperbarui secara reguler/berkala; (4) 
Konten yang deskriptif, dan penggunaan 
bahasa sederhana dan standar atas 
konten situs/mobile app (yang ada 
seakan ditulis yang profesional, misal: 
editor/wartawan)
Memiliki 2-3 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Tidak memiliki  kriteria diatas

 Kriteria standar pengalaman positif: (1) 
Layout situs sederhana & ringkas 
(simple), tampilan menarik dan 
pengelolaan yang baik; (2) Loading 
halaman cepat, situs memuat (loading) 
halaman 1- 20 detik; (3) Minimal link & 
scroll & layout, serta konsiten tiap 
halamannya; (4) Fokus pada hal yang 
penting/utama, (5) Menu selalu berada di 
bagian atas disetiap halaman (6) item 
menu dibatasi kurang dari 7 item (untuk 
tidak membuat orang berlama-lama 
dalam mencari satu informasi yang 
diinginkan), (6) Memiliki fitur/tombol 
Memiliki 4-5 kriteria diatas
Memiliki 1-3 kriteria diatas
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Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria umum informasi akurat: (1) 
didukung oleh referensi atau dokumen 
fakta yang jelas serta sesuai dengan 
kebutuhan  pengguna. (2) informasi yang 
disampaikan dengan bahasa Indonesia 
yang jelas (tata bahasa, pengejaan, dan 
komposisi) (3)  menampilkan 
keterangan/info tentang penulis (4) 
Informasi dapat dibandingkan dengan 
situs lainnya dengan topik yang sama

Screen shoot : (1) informasi 
yang ditampilkan di Web, 
(2) bagan , (3) dokumen 
pendukung

Memiliki 2-3 kriteria diatas

Memiliki 1 kriteria diatas

Tidak memiliki kriteria diatas

Tersedia daftar dan deskripsi informasi 
yang dilengkapi dengan  peraturan 
perundang-undangan/dasar hukum 
terkait pelayanan yang diberikan
Tersedia deskripsi informasi yang 
dilengkapi dengan peraturan perundang-
undangan/dasar hukum terkait pelayanan 
yang diberikan

Tersedia daftar informasi yang dilengkapi 
peraturan perundang-undangan/dasar 
hukum terkait pelayanan yang diberikan

Tidak tersedia daftar dan deskripsi 
informasi yang dilengkapi dengan 
peraturan perundang-undangan/dasar 
hukum terkait pelayanan yang diberikan 

Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 7 hari kerja dari berita 
/informasi terakhir
Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 8 hari kerja – 30 hari kerja 
dari berita /informasi terakhir

Screen shoot : (1) Berita 
  

Screen shoot :  (1) Daftar 
informasi ; (2) Deskripsi 
informasi ; (3) Peraturan 
hukum/dasar hukum 
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Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 31 hari kerja – 90 hari kerja 
dari berita /informasi terakhir
Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala lebih dari  90 hari kerja dari berita 
/informasi terakhir

Terdapat integrasi informasi antara 
informasi pelayanan dengan link  
informasi lainnya yang saling terkait
Terdapat integrasi informasi, yang 
membutuhkan pencarian dari link yang 
lain
Terdapat integrasi informasi tanpa 
panduan link lainnya.
Tidak terdapat integrasi informasi

Kriteria informasi yang mudah dimengerti, 
memiliki: (1) penggunaan bahasa yang 
baik dan benar, langsung/tidak bertele-
tele, tidak banyak terminologi tidak 
awam/asing; (2) audio visual, (3) tabel 
dan/atau grafik, (4) link atau dokumen 
Memiliki 2-3 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria tingkat kerincian informasi: (1) 
Author/Penulis; (2) Tanggal Publikasi, (3) 
Memiliki Gambar/Video/Dokumen dan 
tautan dengan informasi lain yang 
sejenis/relevan dalam situs/mobile app 
dan  yang relevan dan (4) Memiliki 
kategorisasi dan kata kunci yang sesuai
Situs/mobile app memiliki  2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki  1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Screen shoot  dan file 
penggunaan layanan dalam 
bentuk : (1) audiovisiual, (2) 
gambar ; (3) narasi 

URL link dan screenshoot 
mengenai: Author; 
DD/MM/YYYY, Link Tautan 
dan 
Gambar/Video/Dokumen 
yang relevan dan Memiliki 
kategorisasi dan kata kunci 
yang sesuai serta Memiliki 
tautan dengan informasi 
lain yang sejenis/relevan 
dalam situs

Screen shoot : (1) Berita 
yang terbaru 

Screen shoot : (1) 
penjelasan integrasi 
informasi (2) alamat link 
yang terkait
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Kriteria format penyajian informasi yang 
layak/pas: (1) Menggunakan bahasa 
yang umum, (2) mengandung penekanan 
(cetak tebal (bold), atau cetak miring 
(italic), pointer, tabel dan atau  yang 
sesungguhnya atau kontekstual (3) 
Mengandung  keyword (4) Menggunakan 
hyperlink yang aktif (dapat diklik 
langsung) (5) jumlah paragraf yang tidak 
banyak (maksimum tiga paragraf) dalam 
satu informasi
Situs/mobile app memiliki  3-4 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki  1-2 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki (1) privacy 
policy, (2) contact information, (3) 
terdapat testimoni positif dari pengguna, 
(4) memiliki statistik jumlah pengunjung 
dan pengguna situs/mobile app yang 
meningkat

Situs/mobile app memiliki 2-3 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki 1 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app tidak memiliki  macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki mekanisme 
transaksi yang jelas dengan ditandai (1) 
tersedia petunjuk yang user friendly (2) 
fitur pengamanan transaksi (3) fasilitas 
pelacakan transaksi (4) riwayat transaksi

Situs/mobile app memiliki 2-3 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki 1 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app tidak memiliki  macam 
kriteria tersebut

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria

Screen shoot  skema yang 
menampilkan informasi 
kebutuhan pengguna pada 
satu skema (informasi 
dengan kategorisasi yang 
jelas sesuai fungsi dan 
organisasi)

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria
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Kriteria keamanan bagi pengguna: (1) 
Untuk akses ke akun pengguna 
dibutuhkan user id, Passwords, (2) kode 
autentifikasi  (3) pengguna memberikan 
hanya data yang dibutuhkan (4) Terdapat 
pernyataan resmi perlindungan data

Situs/app memiliki 2-3 macam 
perlindungan data pengguna diatas
Situs/app  memiliki 1 macam 
perlindungan data pengguna diatas
Situs/app tidak/ memiliki  macam 
perlindungan data pengguna diatas

Situs/app memiliki (1) halaman personal 
yang sesuai dengan karakteristik atau 
preferensi pengguna, (2) memiliki 
pengaman/passwords untuk masuk dan 
(3) memiliki kemudahan untuk mengubah 
atau mengupdate data personal.

Situs/app  memiliki 2 kriteria personalisasi 
pengguna diatas
Situs/app memiliki 1 kriteria personalisasi 
pengguna diatas

Situs/app  tidak memiliki  kriteria 
personalisasi pengguna diatas

Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang berfungsi optimal 
sebagai tempat berdiskusi dan 
memberikan solusi yang dipertimbangkan 
oleh organisasi
Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang berfungsi dengan baik
Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang kadang-kadang 
digunakan
Situs/mobile app tidak memiliki 
forum/kanal pengguna atau memiliki tapi 
tidak digunakan

Situs memiliki fitur diskusi langsung (live) 
dan informasi kontak yang lengkap 
(alamat email, alamat fisik, nomor 
telepon) yang berfungsi dengan baik.

URL dan Screenshoot 
forum pengguna

    
  

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria

URL dan Screenshoot 
ketiga kriteria
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Situs memiliki informasi kontak yang 
lengkap (alamat email, alamat fisik, 
nomor telepon) yang berfungsi dengan 
baik.
Situs memiliki informasi kontak yang 
kurang lengkap yang kurang berfungsi 
dengan baik.
Situs tidak memiliki informasi kontak

Kriteria yang dimaksud, situs/mobile app 
memiliki:  (1) FAQ dan atau petunjuk 
yang lengkap, (2) kontak/fasilitas 
diskusi/chat yang berfungsi untuk 
bertanya (3) terdapat testimoni pengguna  
yang baik, (4) memiliki alur 
kerja/transaksi transparan yang dapat 
dipantau pengguna.

Situs/app  memiliki 2-3 kriteria diatas
Situs/app  memiliki 1 kriteria diatas
Situs/app  tidak memiliki kriteria diatas

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria

URL dan Screenshoot live 
chat dan contact
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Pernyataan untuk end user

Situs memiliki mesin pencari yang 
mudah ditemukan dalam situs, mudah 
digunakan dan memberikan hasil yang 
baik dan sesuai

Situs terorganisasi dengan baik, 
memiliki peta navigasi, tidak 
memiliki halaman kosong, tata letak 
(layout ) konsisten, 
transisi/perpindahan antar halaman 
situs terasa halus dan lancar.

Situs mudah diingat, memiliki 
struktur yang jelas dan mudah 
diikuti, untuk model layanan 
berjenis INFORMASI piramida 
SESUAI struktur organisasi, dan 
untuk model layanan berjenis 
WORKFLOW piramida SESUAI 
layanan yang diberikan
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Selang waktu kejadian sesungguhnya 
dengan publikasi berita/informasi di 
situs/mobile apps

     
    

    
     

    
 

Situs memiliki fitur penyesuaian 
pengguna seperti multi bahasa, 
frequently acces, top search, FAQ, fitur 
pengingat & saran, dan fitur yang 
ramah pengguna disabilitas?

Jumlah halaman yang diperlukan untuk 
menampilkan Informasi pada 
situs/mobile app e-gov 
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Autentifikasi hanya menggunakan data 
yang diperlukan (data sesedikit 
mungkin)

Terdapat proteksi password: 
autentifikasi, enkripsi, notifikasi 
penggunaan password, notifikasi 
penggantian password

Informasi atau petunjuk pengisian data 
pada masing-masing field mudah 
dimengerti dan informatif, disertai 
diagram dan contoh. Proses pengisian 
data hanya membutuhkan sedikit 
halaman petunjuk
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Form atau file dokumen yang tersedia 
dalam situs dapat diunduh dengan 
cepat, kurang dari 1 menit

Keamanan data terjamin baik dari 
keamanan sistem maupun komitmen 
tertulis dari organisasi yang dapat 
dibaca oleh pengguna dengan jelas. 
Terdapat enkripsi dan autentifikasi 
menggunakan digital signature, 
biometrik, notifikasi dan password.

Situs menampilkan pernyataan resmi 
bahwa data tidak akan digunakan 
untuk keperluan lain dan memiliki fitur 
menu privacy policy untuk data pribadi 
pengguna yang dapat dikendalikan 
oleh pengguna (ubah, tampilkan, 
ditutup, dll)
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Halaman situs terunduh/terbuka 
     

Informasi dan pelayanan disediakan 
tepat waktu dan up to date sesuai 
dengan kebutuhan pengguna

Situs dapat digunakan dalam 24 jam 
sehari

Situs berjalan dengan baik di semua 
perangkat atau semua operating 
system , waktu loading  cepat, text 
mudah dibaca, responsif
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Respon terhadap pertanyaan 
pengguna dilakukan kurang dari 1 jam

Kesan tulus staf/admin sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, 
cepat  merespon, isi respon yang baik, 
dapat menyelesaikan masalah dan 
menggunakan bahasa yang baik

   
dengan cepat, kurang dari 2 detik

Situs dapat beroperasi pada semua 
browser yang umum digunakan 
masyarakat (MicIE, Mozilla, Google 
Chrome, Safari, Opera dll)
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Situs memiliki petunjuk penggunaan, 
fitur Help, Video tutorial dan Fitur 
Customer Service online sehingga 
memudahkan pengguna untuk 
menggunakan situs

Staf/admin e-service terkesan baik, 
bertanggungjawab merespon dengan 
cepat, memiliki kemampuan yang 
mencukupi dan profesional

Pengetahuan staff e-service sangat 
baik, mengetahui dan memahami 
organisasi, seluruh proses bisnis terkait 
pelayanan dari awal sampai akhir yang 
sehingga dapat menjawab pertanyaan 
pengguna secara memuaskan
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Tersedia peta navigasi situs dengan 
tahapan yang tidak panjang serta 
kompatibel dengan berbagai browser 
sehingga pengguna mudah untuk 
menggunakan situs.

    
      

    
   
 

Situs memiliki format interaksi 
dengan admin (messaging ), 
menyediakan informasi dalam satu 
halaman dan  fitur multibahasa 
sehingga pengguna dapat 
berinteraksi dengan situs e-service 
secara jelas dan mudah dimengerti
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Situs terlihat menarik dengan 
penggunaan warna yang tidak 
berlebihan, teks berwarna hitam 
dengan warna latar putih, warna dan 
resolusi gambar yang baik, ukuran font 
dan jumlah baris kalimat yang ringkas 
sehingga mudah dibaca.

Situs mudah digunakan karena dapat 
diakses oleh disabilitas, manula, dari 
smartphone, dan memiliki fitur 
multibahasa serta fitur perubahan 
layout/ukuran font
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Situs terlihat kompeten untuk 
penyampaian informasi dengan layout 
yang baik, mempunyai fasilitas scroll 
layar, pemilihan bahasa yang baku 
serta konten diperbaharui secara 
berkala

Situs memberikan kesan yang positif 
dengan adanya layout yang ringkas 
namun informatif, waktu loading yang 
cepat, pemberian penekanan pada hal 
penting, tersedia menu yang berisi item 
yang ringkas dan tepat.

Situs memiliki desain yang sesuai 
dengan jenis layanannya mempunyai 
layout yang simpel, dan berisi informasi 
yang ringkas dan menarik serta mudah 
dipahami oleh pengguna
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Situs menyediakan informasi yang 
     

 

Informasi yang ditampilkan oleh situs 
menggunakan bahasa Indonesia yang 
benar, dengan mekanisme yang runtut, 
tanpa menggunakan banyak istilah 
serta didukung oleh dokumen yang 
tepat sesuai dengan kebutuhan 
pengguna

Informasi yang ditampilkan pada situs 
dilengkapi dengan penjelasan meliputi 
dasar hukum, pelaksanaan kegiatan 
dan gambar yang mendukung
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Situs memberikan informasi yang jelas 
sesuai dengan kebutuhan pengguna 
dalam bentuk audiovisual, gambar dan 
narasi.

Situs menyediakan informasi yang 
detail, lengkap dan relevan

    
diperbaharui secara berkala dan up 
to date

Situs menyediakan integrasi informasi 
dengan penyediaan sumber atau link 
yang terkait untuk memperjelas 
informasi relevan yang dibutuhkan 
pengguna
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Situs memiliki reputasi yang baik 
karena memiliki privacy policy, contact 
informatian, testimoni dan informasi 
jumlah pengunjung.

Keamanan dalam bertransaksi 
dirasakan pengguna dengan adanya 
mekanisme transaksi yang jelas, 
tersedia fitur pengamanan transaksi, 
fasilitas pelacakan transaksi dan 
riwayat transaksi

Situs menyediakan informasi yang 
sesuai dengan kebutuhan pengguna 
pada satu skema secara rinci dalam 
format yang baik
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Situs memiliki forum pengguna dengan 
fasilitas interaksi antara anggotanya 
sehingga menimbulkan rasa 
kebersamaan

Situs menyediakan media komunikasi 
     
      

    
   

Sistem menyediakan perlindingan 
terhadap informasi pribadi dengan  
penggunaan user id, passwords, kode 
autentifikasi, pernyataan resmi 
perlindungan data sehingga pengguna 
merasa aman.

Sistem menyediakan halaman pribadi 
untuk pengguna dengan pengaman 
dan memiliki kemudahan untuk 
melakukan pembaharuan data pribadi 
dan memiliki kesan personalisasi 
pengguna
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Sistem menyediakan fasilitas informasi 
untuk mengetahui alur atau tahapan 
kerja dan transaksi yang dilakukan oleh 
pengguna sehingga memberi 
keyakinan bahwa jasa akan 
tersampaikan dengan baik sesuai janji

    
seperti fasilitas live chat, informasi 
kontak, alamat emai dan nomer telepon 
yang dapat dihubungi yang 
memudahkan komunikasi dengan 
institusi
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Dimensi Code Indikator Penilaian Pertanyaan N

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

E3
Peta situs/mobile app e-
gov ini terorganisir dengan 
baik

Apakah situs/mobile app 
memiliki peta navigasi, tidak 
mengandung halaman kosong, 
tata letak (layout) halaman 
yang konsisten dan transisi 
antar halaman terasa halus 
(smooth) dan lancar? 

      

E1
Struktur situs/mobile app e-
gov ini jelas dan mudah 
diikuti

Apakah situs/mobile app 
menggunakan alamat/nama 
mobile apps yang mudah 
diingat, berekstensi go.id 
(untuk situs)/nama formil (untuk 
mobile app), tampilan antar 
muka (interface ) menarik  dan 
mudah untuk diikuti /ditelusuri?

E2
Mesin pencari (fitur 
search) dalam situs/mobile 
app e-gov ini efektif

Apakah situs/mobile app 
menyediakan fitur mesin 
pencari (search) yang mudah 
ditemukan posisinya, 
digunakan dan memberikan 
tampilan hasil yang mudah 
dibaca/dipahami?
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1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

E6

Lama Informasi yang 
ditampilkan di situs e-gov 
setelah kejadian/peristiwa 
berlangsung

Seberapa lama informasi 
ditampilkan dari waktu kejadian  
berlangsung?

E4

Situs/mobile app e-gov ini 
disesuaikan dengan 
kebutuhan khusus masing-
masing pengguna

Apakah situs/mobile app 
memiliki fitur penyesuaian 
terkait karakteristik dan pola 
kebutuhan khusus pengguna 
seperti multi bahasa, 
Sumarisasi (frequently acces, 
top search, FAQ, dlsb), fitur 
pengingat & saran, dan fitur 
yang ramah pengguna 
disabilitas?

E5
Informasi yang ditampilkan 
pada situs/mobile app e-
gov ini rinci dan sesuai 

Apakah informasi yang 
ditampilkan dalam situs/mobile 
app memiliki keterangan yang 
rinci dan sesuai dengan 
efisiensi? 

   
    

   
    

   
    
    
    

   

      Efficiency
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

T2
Autentifikasi hanya 
menggunakan data yang 
diperlukan

Berapa jumlah item data 
pribadi pengguna yang harus 
dimasukkan untuk autentifikasi 
akses dalam situs/mobile app 
ini ? (Contoh data pribadi yang 
tidak perlu: Nomor Kartu 
Keluarga, NIK, nomor Kartu 
kredit, dlsb yang tidak 
diperlukan dalam akses situs )

T1 Penggunaan pasword dan 
username aman

Apakah keamanan 
penggunaan username dan 
password pada situs/mobile 
app ini terjamin? 

E7

Petunjuk dan/atau  
Informasi pengisian data 
dalam situs/mobile app e-
govt ini sudah memadai

Apakah petunjuk dan/atau 
informasi mengenai pengisian 
data dalam situs/mobile app ini 
sudah cukup 
memadai/informatif? 
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

R1

Form dalam situs/mobile 
app e-service dapat 
diunduh/di-submit dengan 
cepat

Apakah form atau file dalam 
situs/mobile app ini dapat 
diunduh atau disubmit dengan 
cepat ?

T4

Data yang disediakan 
untuk e-service digunakan 
hanya untuk alasan yang 
dimaksudkan 

Apakah data pengguna yang 
disimpan dalam e-service ini 
hanya digunakan untuk alasan 
yg dimaksudkan oleh 
pengguna?

Trust

T3

Data yang diberikan oleh 
pengguna tersimpan 
dalam situs/mobile app 
dengan aman

Apakah data yang diberikankan 
pengguna dan tersimpan 
dalam sistem e-service ini 
aman?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

R4
Situs/mobile app 
menyediakan layanan 
tepat waktu

Apakah layanan disediakan 
tepat waktu sesuai dengan 
kebutuhan?

R5
Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat dengan 

Apakah halaman situs/mobile 
app terunduh/termuat  dengan 

R3
Situs/mobile app dapat 
beroperasi dengan baik 
sejak dibuka

Apakah situs/mobile app dapat 
beroperasi dengan baik dan 
responsif sejak dibuka?

Reliability

R2
Situs/mobile app e-service 
dapat diakses dan tersedia 
kapan pun diperlukan

Apakah situs/mobile app ini 
dapat diakses kapan saja 
diperlukan?
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2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

CS2

Staff e-service 
memberikan balasan 
secepatnya ke pertanyaan 
pengguna.

Apakah respon admin cepat 
dalam menjawab pertanyaan 
pengguna?

R6

Situs e-service berjalan 
dengan baik 
menggunakan browser 
yang tersedia

Apakah semua browser  
umum/populer yang tersedia 
dapat digunakan untuk 
membuka situs ini?

 

CS1

Staf e-service 
menunjukkan minat yang 
tulus dalam memecahkan 
masalah pengguna, staf 
yang dimasukan adalah 
adanya HELP DESK utk 
eService.

Apakah staf e-service 
memberikan layanan yang 
tulus dalam menjawab 
pertanyaan dan penyelesaiaan 
masalah?

R5
   

terunduh/termuat dengan 
cepat

   
app terunduh/termuat  dengan 
cepat?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

U1 Mudah dipelajari untuk 
mengoperasikan

Apakah situs/mobile app dapat 
dengan mudah dipelajari dan 
dioperasikan saat 1 s/d 3 kali 
mengakses dengan dukungan 
fitur-fitur berikut?

CS3

Staf e-service memiliki 
pengetahuan untuk 
menjawab pertanyaan 
pengguna.

Apakah staf memiliki 
pengetahuan untuk menjawab 
pertanyaan pengguna secara 
memuaskan?

CS4

Staf e-service memiliki 
kemampuan untuk 
menyampaikan 
kepercayaan dan 
keyakinan

Apakah kesan terpercaya 
terlihat pada staf e-service 
sehingga dapat meyakinkan 
pengguna?

Citizen Support
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1

4

3

2

1

4

3

2

1

U3 Navigasi situs/mobile app 
cukup jelas dan mudah

Apakah situs/mobile app 
mudah dinavigasikan dari 
menu ke menu, dari halaman 
ke halaman, dan dari konten ke 
konten nya?

   

    
    

      
   

 

U2

Interaksi dengan 
situs/mobile app eservice 
jelas dan mudah 
dimengerti

Apakah interaksi anda sebagai 
pengguna situs/mobile app 
jelas dan mudah untuk 
memahami/mengerti dengan 
tersedianya form interaksi 
dengan fitur-fitur berikut?
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4

3

2

1

4

3

2

1

U4 Situs/mobile app mudah 
digunakan

Apakah mudah dalam 
penggunaan situs/mobile app 
baik konten, menu, dan fitur 
lainnya ?

U5 Tampilan situs/mobile app 
eservice menarik

Apakah tampilan situs/mobile 
app menarik sehingga anda 
nyaman, senang dan tidak 
bosan melihat situs lebih lama 
atau sering?

Usability
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4

3
2
1

4

3
2
1

4

3
2

U8

Situs/mobile app Eservice 
memberikan 
pengalaman/kesan positif 
bagi pengguna

Apakah Anda mendapatkan 
pengalaman/kesan positif saat 
mengakses dan menggunakan 
situs/mobile app ini?

U6
Desain situs/mobile app 
eService layak dan sesuai 
dengan tipe situs

Apakah desain situs sesuai 
/relevan dengan 
jenis/kategori/konten yang 
dikandung/fungsi layanan nya?

U7

tidak ada Situs/mobile app 
Eservice menimbulkan 
kesan 
kompeten/profesional

Apakah situs/mobile app 
nampak kompeten/profesional 
dalam penyampaian kontennya 
dan pengelolaannya?
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1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

I2 Menyediakan informasi 
yang terpercaya

Apakah Informasi yang 
ditampilkan dalam situs//mobile 
app disertai dengan daftar, 
deskripsi informasi serta dasar 
hukum dari pelayanan yang 
diberikan ?

Menyediakan informasi 
   

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs/mobile 

    
     

   
 

  
 

   
   

   
  

I1 Menyediakan informasi 
akurat

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs dengan 
bahasa Indonesia yang jelas, 
sistematis dan bermanfaat bagi 
pengguna?
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2

1

4

3

2

1

4

3
2
1

4

3

2

1

Information

I6
Menyediakan informasi 
dengan tingkat kerincian 
yang tepat

Apakah informasi yang 
ditampilkan dalam situs/mobile 
app memiliki keterangan yang 
lengkap mengenai: 
Author/Penulis, Tanggal 
Publikasi, Link sumber 
referensi , disertai dengan 
gambar/video/dokumen 
relevan, memiliki kategorisai & 
kata kunci yang sesuai dan 
memliki link/tautan dengan 
informasi lain yang sejenis 
dalam situs?

I4 Menyediakan informasi 
relevan

Apakah informasi yang 
disampaikan mempunyai 
penjelasan dengan integrasi 
informasi dari link lainnya ?

I5 Menyediakan informasi 
yang mudah dimengerti

Apakah informasi yang 
ditampilkan dilengkapi dengan 
tutorial penggunaan layanan ?

I3 Menyediakan informasi 
tepat dan sesuai waktu

   
ditampilkan pada Situs/mobile 
app merupakan informasi yang 
ter up date  secara teratur ?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

SI2
Pengguna merasa aman 
dalam  menyelesaikan 
transaksi

Apakah situs memiliki  
keamanan untuk melakukan 
transaksi secara penuh?

I7 Menyediakan informasi  
dalam format yang layak

Apakah informasi disajikan 
dengan format yang sesuai, 
tepat dan cocok?

 

SI1 Memiliki reputasi yang baik Apakah situs memiliki reputasi 
yang baik?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

SI5 Menimbulkan rasa 
kebersamaan

Apakah pengguna merasakan 
komunitas yang menghargai 
keberadaannya dan 
kebersamaan sesama 
pengguna?

  
 

Apakah Situs memiliki fitur 
diskusi langsung (live) dan 

    
    

    
   

  

SI3
Pengguna merasa aman 
terhadap informasi 
pribadinya

Apakah informasi pribadi 
pengguna terlindungi dengan 
baik ?

SI4 Menciptakan rasa 
personalisasi

Apakah Situs menyediakan 
kemudahan untuk mempunyai 
halaman pribadi dan 
kemudahan untuk mengubah 
atau meng-update-nya ?

Service Interaction
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3

2

1

4

3
2
1

SI7

Memberi keyakinan bahwa 
jasa akan tersampaikan 
dengan baik sesuai 
janji/aturan

Apakah Situs memberi 
keyakinan bahwa jasa akan 
tersampaikan dengan baik 
sesuai janji/aturan? 

SI6 Memudahkan komunikasi 
dengan institusi

    
diskusi langsung (live) dan 
informasi kontak yang lengkap 
dan berfungsi baik? (Berfokus 
pada interaksi dari pengguna 
terhadap penyedia layanan 
bukan live chat)
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Breakdown Bobot Evidence
Menggunakan (1) nama/alamat mudah 
diingat dan ditelusuri, (2) berakhiran 
ekstensi go.id (untuk situs)/nama formal 
yang menunjukan nama daerah atau 
layanan spesifik (untuk mobile app), (3) 
tampilan antar muka nya menarik 
(komposisi Menu, Logo Lembaga, dan 
font (jenis dan ukuran) yang konsisten, 
(4) struktur  situs/mobile apps  berbentuk 
piramida i. Beranda; ii. Kategori; iv. 
Subkategori

4

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app, mudah digunakan dan memberikan 
tampilan hasil yang mudah 
dibaca/pahami

4

Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app dan mudah digunakan
Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app

Tidak ditemukan mesin pencari dalam 
situs/mobile app

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur, tidak memiliki halaman 
kosong dan tata letak (layout) konsisten, 
transisi/perpindahan antar 
halaman/windows situs/mobile app terasa 
halus dan lancar tanpa jeda/lag.
Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur, tidak memiliki halaman 
kosong dan tata letak (layout) konsisten

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur dan tidak memiliki halaman 
kosong

URL link dan screenshoot 
mengenai: Site Map

http://www.oganilirkab.go.id

URL link dan screenshoot 
mengenai: mesin pencari, 
fungsi dan tata letak
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Tidak memiliki atau hanya memiliki peta 
navigasi saja 1

Memiliki  fitur  pilihan (1) multi bahasa, (2) 
fitur sumarisasi (frequently acces, top 
search, top question, FAQ) dan (3) fitur 
pengingat & pemberi saran serta (4) fitur 
ramah pengguna disabilitas (text to 
speech, speech to text, dlsb)
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas

Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas 1

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam satu halaman situs/mobile app 4

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam dua halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam tiga halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam lebihh dari tiga halaman 
situs/mobile app

Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 1-4 hari setelah kejadian 
berlangsung
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 5-7 hari setelah kejadian 
berlangsung
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 8-14 hari setelah kejadian 
berlangsung

2

Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang lebih dari 14 hari setelah 
kejadian berlangsung

tidak memiliki fitur 
pengingat dan saran 
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Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field mudah dimengerti dan 
informatif disertai diagram dan contoh. 
Proses pengisian data hanya 
membutuhkan 1 halaman
Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field mudah dimengerti dan 
informatif disertai diagram dan contoh. 
Proses pengisian data hanya 
membutuhkan 2-3 halaman

Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field tidak mudah dimengerti dan 
kurang  informatif tanpa disertai diagram 
dan contoh. Proses pengisian data hanya 
membutuhkan lebih dari 3 halaman

Tidak ada petunjuk dan/atau informasi 
pengisian data pada masing-masing field 1

Terdapat fitur proteksi password: (1) 
autentifikasi, (2) enkripsi menggunakan 
basis/standar enkripsi tertentu 
(ditampilkan metode/merk nya), (3) 
notifikasi penggunaan password, (4) 
notifikasi penggantian password
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas  
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas  
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas  1

1 -  3 item data pribadi pengguna untuk 
autentifikasi
4 - 5 item data pribadi pengguna untuk 
autentifikasi
6 sampai 7 item data pribadi pengguna 
untuk autentifikasi

Lebih dari 7 data item data pribadi 
pengguna untuk autentifikasi

tidak ada URL dan screen 
shoot Kolom isian 
permintaan data saat 
register dan login 

tidak ada  URL dan screen 
shoot halaman login, hasil 
percobaan register, create 
username dan password, 
ganti username dan 
password

Tidak ada petunjuk 
dan/atau informasi 
pengisian data pada 
masing-masing field

Page 63



INDIKATOR eService_Jenis WORKFL

Keamanan data terjamin karena adanya: 
(1) komitmen/pernyataan tertulis dari 
organisasi pengelola/penanggung jawab 
situs/mobile app yang dapat 
dibaca/diketahui oleh pengguna dengan 
jelas (2) Terdapat jaminan sistem 
enkripsi, (3) autentifikasi menggunakan 
digital signature atau biometrik  (4) fitur 
notifikasi/restorasi user name & password  
dan (5) memiliki sistem pemblokiran

Situs/mobile app memiliki 4-5 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas

Kriteria: (1) Terdapat pernyataan resmi 
dalam situs bahwa data tidak akan 
digunakan untuk keperluan lain. (2) 
Memiliki fitur menu privacy policy untuk 
data pribadi pengguna (3) Data dapat 
dikendalikan oleh pengguna (ubah, 
tampilkan, ditutup, dan fitur lainnya)

Situs/mobile app memiliki 2 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 
kurang dari 1 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 1 
sampai 5 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 5 
sampai 10 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 
lebih dari 10 menit

tidak ada Berita acara 
pengunduhan form atau file 
dengan bukti 

tidak input data pengguna 
dalam situs mobile

tidak input data pengguna 
dalam situs mobile
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Situs/mobile app selalu aktif dan dapat 
digunakan 24 jam sehari

Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1- 3 bulan sekali 3

Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1 minggu – 1 bulan 
sekali
Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1-6 hari sekali

Situs/mobile app ketika dievaluasi 
memiliki kriteria sebagai berikut: (1)  
waktu loading dan unduh cepat ke menu 
utama  (2) Situs/mobile app berjalan 
dengan baik di semua perangkat,(3) text 
mudah dibaca, (4) responsif

4

Situs/mobile app memilki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memilki 1 kriteria di atas

Situs/mobile app tidak memilki kriteria di 
atas

Kriteria evaluasi: (1) chat dan mail respon 
tidak lebih dari 24 jam (2) ada 
penyelesaian masalah/pertanyaan user 
(3) pengumuman yang masih dalam 
rentang waktunya (4) kerterbaruan 
berita/artikel
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas 3

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat   5-10 detik 4

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat  11 sampai 30 detik

tidak ada (1) chat dan mail 
respon tidak lebih dari 24 
jam (2) bukti penyelesaian 
masalah/pertanyaan user 
(3) bukti pengunggahan 
pengumuman (4) 
kerterbaruan berita

Berita acara percobaan 
membuka halaman situs   
dengan waktu 6 detik 

    
    

   

situs terbuka  6 detik 
setelah klik menu dalam 
percobaan menjalankan 
situs web 
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Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat  31 sampai 60 detik

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat lebih dari 60 detik

Semua browser dapat digunakan 
(minimal 4 jenis browser)

Hanya 3 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Hanya 2 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal 2

Hanya 1 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Kriteria kesan tulus staf sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, (1) 
kecepatan respon (2) isi respon (3) 
penyelesaian masalah (4) bahasa yang 
baik

Situs/mobile app memilki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memilki 1 kriteria di atas

Situs/mobile app tidak memilki kriteria di 
atas

Respon terhadap pertanyaan pengguna 
dilakukan kurang dari 60 menit

Respon terhadap pertanyaan dilakukan 
dalam waktu 61 menit  sampai 5 jam

Respon terhadap pertanyaan dilakukan 
dalam 5 jam 1 menit sampai 24 jam

Respon terhadap pertanyaan pengguna 
dilakukan lebh dari 24 jam

tidak ada menu pertanyaan 

tidak ada HELP DESK

   
     

    
(halaman situs yang baik 
adalah situs yang tidak 
berat dan cepat dibuka)
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Kriteria pengetahuan dan respon dari 
staff e-service terkait pertanyaan 
pengguna atas layanan: (1)  menjawab 
setiap pertanyaan pengguna sesuai 
konteksnya, (2) menjawab dengan cepat 
kurang dari 24 jam (3) menyelesaikan 
masalah/pertanyaan pengguna atau 
menjawab secara tepat (4) 
berkomunikasi dengan bahasa yang baik

Staff e-service memiliki 2-3 kriteria di atas

Staff e-service memiliki 1 kriteria di atas

Staff e-service tidak memiliki kriteria di 
atas

Kriteria penyampaian layanan dari staf e-
service: (1) dapat dipercaya dengan baik 
dan menjalankan tugasnya dengan (2) 
tanggung jawab,  (3) profesional dan (4) 
percaya diri

Staff e-service memiliki 2-3 kriteria di atas

Staff e-service memiliki 1 kriteria di atas

Staff e-service tidak memiliki kriteria di 
atas

Situs/mobile app menyediakan: (1) 
manual penggunaan; (2) fitur Help, (3) 
Video tutorial, dan (4)  Fitur Customer 
Service online (live chat)
Tersedia manual penggunaan, fitur Help 
dan video tutorial

Tersedia manual penggunaan dan fitur 
Help

tidak ada

tidak ada menu pertanyaan 
pada menu web 

(1) tidak ada Bukti berita 
acara penilaian staf e-
service (2) tidak persepsi 
penilai terhadap jawaban 
atas pertanyaan user 
(disertasi bukti)

Page 67



INDIKATOR eService_Jenis WORKFL

Tersedia manual penggunaan (pdf, 
diagram, dokumen lainnya)

Kriteria interaksi pengguna dengan e-
services: (1) Memiliki form interaksi; (2) 
Memiliki fitur Helpdesk/instant messaging 
dengan admin; (3) Informasi yang 
ditampilkan dalam situs dapat diakses 
per halaman per informasi; (4) memiliki 
fitur multibahasa

Interaksi hanya memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Interaksi hanya memiliki 1 kriteria di atas

Interaksi hanya tidak memiliki kriteria di 
atas 1

Kriteria navigasi situs/mobile app: (1) 
Tersedia peta situs navigasi; (2) Jumlah 
link navigasi yang minimal (maksimal 7 
menu item); (3) Konsisten (posisi 
navigasi situs selalu sama di tiap 
halaman); (4) Logo me-Link ke halaman 
utama

4

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas

Berita acara percobaan dan 
URL

 

tidak mempunya Kriteria 
interaksi pengguna dengan 
e-services: (1) Memiliki form 

interaksi; (2) Memiliki fitur 
Helpdesk/instant 

messaging dengan admin; 
(3) Informasi 
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Kriteria kemudahan penggunaan 
situs/mobile app: (1) Dapat diakses oleh 
siapapun termasuk (2)disabilitas (tuna 
netra) atau (3) manula; (4) Kompatibel 
dengan perangkat mobile (smartphone, 
tablet, dll); (5) Memungkinkan membaca 
konten secara cepat (skims); (6) Memiliki 
fitur multibahasa; dan (7) perubahan 
layout (misal perubahan ukuran font)

4

Memiliki 4-6 kriteria diatas

Memiliki 1-3 kriteria diatas

Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria tampilan situs/mobile app yang 
menarik: (1) Desain dengan komposisi 
padanan warna yang baik dan tidak 
berlebihan:  setidaknya memiliki 2 atau 3 
warna utama yang berpadu (maksimal 5 
warna); (2) teks mudah dibaca, biasanya 
teks warna hitam dengan latar warna 
puith/cerah & ukuran font 10-12 di tiap 
paragraf; (3) memiliki gambar yang 
relevan dengan konteks/konten dengan 
kualitas/resolusi yang baik dan jumlah 3-
4 gambar setiap halamannya (tidak 
lebih); (4) layout yang sederhan & 
ringkas (simple)  tidak banyak 
mengandung elemen pengalih fokus 
(misal animasi, gambar berkedip-
kedip/blink  dll)

4

Memiliki 2-3 kriteria di atas

Memiliki 1 kriteria di atas

Tidak memiliki  kriteria di atas

Berita acara percobaan dan 
URL

kreteria yang sangat baik 
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(1) Layout situs sederhana tidak 
berlebihan hanya menyampaikan konten 
yang relevan dengan informasi 
pemerintahan; (2) judul konten memiliki 
tema/label yang jelas dan isi dibagi 
menjadi paragraf kecil; (3) desain layout 
dan konten jelas, ringkas dan menarik; 
(4) kurang dari 10 detik pengunjung 
dapat mengetahui jenis situs dan isi 
konten yang disampaikan

4

Memiliki 2-3 kriteria di atas
Memiliki 1 kriteria di atas
Tidak memiliki  kriteria di atas

Kriteria kesan kompeten/profesional dari 
situs/mobile app: (1) Tata letak/layout 
sederhana, ringkas, minim fitur pengalih 
topik ; (2) Minimal link navigasi dan scroll 
(menggulung layar) untuk setiap halaman 
dan informasi/konten ; (3) Konten 
diperbarui secara reguler/berkala; (4) 
Konten yang deskriptif, dan penggunaan 
bahasa sederhana dan standar atas 
konten situs/mobile app (yang ada 
seakan ditulis yang profesional, misal: 
editor/wartawan)
Memiliki 2-3 kriteria diatas 3
Memiliki 1 kriteria diatas
Tidak memiliki  kriteria diatas

 Kriteria standar pengalaman positif: (1) 
Layout situs sederhana & ringkas 
(simple), tampilan menarik dan 
pengelolaan yang baik; (2) Loading 
halaman cepat, situs memuat (loading) 
halaman 1- 20 detik; (3) Minimal link & 
scroll & layout, serta konsiten tiap 
halamannya; (4) Fokus pada hal yang 
penting/utama, (5) Menu selalu berada di 
bagian atas disetiap halaman (6) item 
menu dibatasi kurang dari 7 item (untuk 
tidak membuat orang berlama-lama 
dalam mencari satu informasi yang 
diinginkan), (6) Memiliki fitur/tombol 
Memiliki 4-5 kriteria diatas 3
Memiliki 1-3 kriteria diatas

sistem loading 6 detik unuk 
membka sistem 

tidak ada Situs/mobile app 
Eservice menimbulkan 

kesan 
kompeten/profesional

Page 70



INDIKATOR eService_Jenis WORKFL

Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria umum informasi akurat: (1) 
didukung oleh referensi atau dokumen 
fakta yang jelas serta sesuai dengan 
kebutuhan  pengguna. (2) informasi yang 
disampaikan dengan bahasa Indonesia 
yang jelas (tata bahasa, pengejaan, dan 
komposisi) (3)  menampilkan 
keterangan/info tentang penulis (4) 
Informasi dapat dibandingkan dengan 
situs lainnya dengan topik yang sama

Memiliki 2-3 kriteria diatas 3

Memiliki 1 kriteria diatas

Tidak memiliki kriteria diatas

Tersedia daftar dan deskripsi informasi 
yang dilengkapi dengan  peraturan 
perundang-undangan/dasar hukum 
terkait pelayanan yang diberikan

4

Tersedia deskripsi informasi yang 
dilengkapi dengan peraturan perundang-
undangan/dasar hukum terkait pelayanan 
yang diberikan

Tersedia daftar informasi yang dilengkapi 
peraturan perundang-undangan/dasar 
hukum terkait pelayanan yang diberikan

Tidak tersedia daftar dan deskripsi 
informasi yang dilengkapi dengan 
peraturan perundang-undangan/dasar 
hukum terkait pelayanan yang diberikan 

Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 7 hari kerja dari berita 
/informasi terakhir
Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 8 hari kerja – 30 hari kerja 
dari berita /informasi terakhir

3
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Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 31 hari kerja – 90 hari kerja 
dari berita /informasi terakhir
Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala lebih dari  90 hari kerja dari berita 
/informasi terakhir

Terdapat integrasi informasi antara 
informasi pelayanan dengan link  
informasi lainnya yang saling terkait

4

Terdapat integrasi informasi, yang 
membutuhkan pencarian dari link yang 
lain
Terdapat integrasi informasi tanpa 
panduan link lainnya.
Tidak terdapat integrasi informasi

Kriteria informasi yang mudah dimengerti, 
memiliki: (1) penggunaan bahasa yang 
baik dan benar, langsung/tidak bertele-
tele, tidak banyak terminologi tidak 
awam/asing; (2) audio visual, (3) tabel 
dan/atau grafik, (4) link atau dokumen 
Memiliki 2-3 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria tingkat kerincian informasi: (1) 
Author/Penulis; (2) Tanggal Publikasi, (3) 
Memiliki Gambar/Video/Dokumen dan 
tautan dengan informasi lain yang 
sejenis/relevan dalam situs/mobile app 
dan  yang relevan dan (4) Memiliki 
kategorisasi dan kata kunci yang sesuai
Situs/mobile app memiliki  2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki  1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

tidak ada penggunaan 
layanan dalam bentuk : (1) 
audiovisiual, (2) gambar ; 
(3) narasi 
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Kriteria format penyajian informasi yang 
layak/pas: (1) Menggunakan bahasa 
yang umum, (2) mengandung penekanan 
(cetak tebal (bold), atau cetak miring 
(italic), pointer, tabel dan atau  yang 
sesungguhnya atau kontekstual (3) 
Mengandung  keyword (4) Menggunakan 
hyperlink yang aktif (dapat diklik 
langsung) (5) jumlah paragraf yang tidak 
banyak (maksimum tiga paragraf) dalam 
satu informasi
Situs/mobile app memiliki  3-4 kriteria di 
atas 3

Situs/mobile app memiliki  1-2 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki (1) privacy 
policy, (2) contact information, (3) 
terdapat testimoni positif dari pengguna, 
(4) memiliki statistik jumlah pengunjung 
dan pengguna situs/mobile app yang 
meningkat

Situs/mobile app memiliki 2-3 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki 1 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app tidak memiliki  macam 
kriteria tersebut

1

Situs/mobile app memiliki mekanisme 
transaksi yang jelas dengan ditandai (1) 
tersedia petunjuk yang user friendly (2) 
fitur pengamanan transaksi (3) fasilitas 
pelacakan transaksi (4) riwayat transaksi

Situs/mobile app memiliki 2-3 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki 1 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app tidak memiliki  macam 
kriteria tersebut

tidak ada mobile app 
mekanise 4 fitur 

tidak ada macam kriteria 
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Kriteria keamanan bagi pengguna: (1) 
Untuk akses ke akun pengguna 
dibutuhkan user id, Passwords, (2) kode 
autentifikasi  (3) pengguna memberikan 
hanya data yang dibutuhkan (4) Terdapat 
pernyataan resmi perlindungan data

Situs/app memiliki 2-3 macam 
perlindungan data pengguna diatas
Situs/app  memiliki 1 macam 
perlindungan data pengguna diatas
Situs/app tidak/ memiliki  macam 
perlindungan data pengguna diatas

tidak ada Situs/app memiliki (1) halaman 
personal yang sesuai dengan 
karakteristik atau preferensi pengguna, 
(2) memiliki pengaman/passwords untuk 
masuk dan (3) memiliki kemudahan 
untuk mengubah atau mengupdate data 
personal.

Situs/app  memiliki 2 kriteria personalisasi 
pengguna diatas
Situs/app memiliki 1 kriteria personalisasi 
pengguna diatas

Situs/app  tidak memiliki  kriteria 
personalisasi pengguna diatas

Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang berfungsi optimal 
sebagai tempat berdiskusi dan 
memberikan solusi yang dipertimbangkan 
oleh organisasi
Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang berfungsi dengan baik
Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang kadang-kadang 
digunakan
Situs/mobile app tidak memiliki 
forum/kanal pengguna atau memiliki tapi 
tidak digunakan

1

Situs memiliki fitur diskusi langsung (live) 
dan informasi kontak yang lengkap 
(alamat email, alamat fisik, nomor 
telepon) yang berfungsi dengan baik.

tidak ada 4 fitur 

    

tidak ada input informasi 
data pribadi 

tidak ada Situs/app memiliki 
(1) halaman personal yang 
sesuai dengan karakteristik 
atau preferensi pengguna, 
(2) memiliki 
pengaman/passwords 
untuk masuk dan
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Situs memiliki informasi kontak yang 
lengkap (alamat email, alamat fisik, 
nomor telepon) yang berfungsi dengan 
baik.
Situs memiliki informasi kontak yang 
kurang lengkap yang kurang berfungsi 
dengan baik.
Situs tidak memiliki informasi kontak

Kriteria yang dimaksud, situs/mobile app 
memiliki:  (1) FAQ dan atau petunjuk 
yang lengkap, (2) kontak/fasilitas 
diskusi/chat yang berfungsi untuk 
bertanya (3) terdapat testimoni pengguna  
yang baik, (4) memiliki alur 
kerja/transaksi transparan yang dapat 
dipantau pengguna.

Situs/app  memiliki 2-3 kriteria diatas
Situs/app  memiliki 1 kriteria diatas
Situs/app  tidak memiliki kriteria diatas

situs web bukan situs jasa 

tidak ada forum diskusi 
langsung
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Pernyataan untuk end user REKOMENDASI 

NAMA :

Situs memiliki mesin pencari yang 
mudah ditemukan dalam situs, mudah 
digunakan dan memberikan hasil yang 
baik dan sesuai

Situs terorganisasi dengan baik, 
memiliki peta navigasi, tidak 
memiliki halaman kosong, tata 
letak (layout ) konsisten, 
transisi/perpindahan antar 
halaman situs terasa halus dan 
lancar.

Situs mudah diingat, memiliki 
struktur yang jelas dan mudah 
diikuti, untuk model layanan 
berjenis INFORMASI piramida 
SESUAI struktur organisasi, dan 
untuk model layanan berjenis 
WORKFLOW piramida SESUAI 
layanan yang diberikan
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Selang waktu kejadian sesungguhnya 
dengan publikasi berita/informasi di 
situs/mobile apps

Situs tidak memiliki fitur penyesuaian 
pengguna seperti multi bahasa, 
frequently acces, top search, FAQ, 
fitur pengingat & saran, dan fitur yang 
ramah pengguna disabilitas?

Jumlah halaman yang diperlukan 
untuk menampilkan Informasi pada 
situs/mobile app e-gov 

    
    
    

   
  

     

perlu ditambahkan atau 
disesuaikan dengan 
kebutuhan khusus 

masing-masing 
pengguna
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tidak ada Autentifikasi hanya 
menggunakan data yang diperlukan 
(data sesedikit mungkin)

perlunya pengisian data 
user untuk login 

tidak ada Terdapat proteksi password: 
autentifikasi, enkripsi, notifikasi 
penggunaan password, notifikasi 
penggantian password

tidak ada Informasi atau petunjuk 
pengisian data pada masing-masing 
field mudah dimengerti dan informatif, 
disertai diagram dan contoh. Proses 
pengisian data hanya membutuhkan 
sedikit halaman petunjuk

perlunya pengisian data 
situs pribadi di web 

situs di tambahkan user 
admin dan pasword agar 
tidak terjadi human eror 
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perlunya tambahan 
sistem untuk login 

saran tambahkan menu 
input data penguna 
dalam situs 

tidak ada Form atau file dokumen 
yang tersedia dalam situs dapat 
diunduh dengan cepat, kurang dari 1 
menit

tidak ada Terdapat enkripsi dan 
autentifikasi menggunakan digital 
signature, biometrik, notifikasi dan 
password.

Situs menampilkan pernyataan resmi 
bahwa data tidak akan digunakan 
untuk keperluan lain dan memiliki fitur 
menu privacy policy untuk data pribadi 
pengguna yang dapat dikendalikan 
oleh pengguna (ubah, tampilkan, 
ditutup, dll)

tambahkan menu berita 
acara agar dapat di 

unduh di situs dengan 
waktu cepat 
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Informasi dan pelayanan disediakan 
tepat waktu dan up to date sesuai 
dengan kebutuhan pengguna

Halaman situs terunduh/terbuka 
     

karena tidak ada ketersedian waktu 
situs  ini belom dapat di akses kapan 
waktu yang dapat di pakai 

Situs berjalan dengan baik di 
semua perangkat atau semua 
operating system , waktu loading 
cepat, text mudah dibaca, 
responsif

perlunya ada sistem chat 
dan email di sistem agar 
dapat penyelesaian atau 

tanya jawab masalah 
yang akan di selesaikan 

adanya grafik sinyal agar 
dalam mebuka situs 
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tidak ada HELP DESK 

tidak ada menu pertanyaan 

Situs dapat beroperasi pada dua 
browser yang umum digunakan 
masyarakat Mozilla, Google Chrome, 
internet explore

   
dengan cepat, kurang dari 2 detik

    
   

terlihat grafik kecepatan 
dalam waktu tertentu 

perlunya menu HELP 
DESK agar sistem dapat 

membatu penyelesain 
masalah yang terjadi 

perlunya menu tanya 
jawab agar dapat 

infomasi yang menditail 
tentang pemkab OI
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tidak ada Situs memiliki petunjuk 
penggunaan, fitur Help, Video tutorial 
dan Fitur Customer Service online 
sehingga memudahkan pengguna 
untuk menggunakan situs

tidak ada menu tanya jawab di web 

aplikasi di jalan kan secara online 
tidak ada Staf/admin e-service 
terkesan baik, bertanggungjawab 
merespon dengan cepat, memiliki 
kemampuan yang mencukupi dan 
profesional

perlunya menu tanya 
jawab agar dapat 

infomasi yang menditail 
tentang pemkab OI

perlunya tambahan 
berita acara servis dan 

penilain user atas 
pernyataan  

perlu ada Situs memiliki 
petunjuk penggunaan, 
fitur Help, Video tutorial 

dan Fitur Customer 
Service online sehingga 
memudahkan pengguna 

untuk menggunakan 
sit s
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tidak mempunya Kriteria interaksi 
pengguna dengan e-services: (1) 
Memiliki form interaksi; (2) 
Memiliki fitur Helpdesk/instant 
messaging dengan admin; (3) 
Informasi yang 

Tersedia peta navigasi situs dengan 
tahapan yang tidak panjang serta 
kompatibel dengan berbagai browser 
sehingga pengguna mudah untuk 
menggunakan situs.

     
     

     
   

  

    
  

    
   

   
  

  
situs

tambakan sistem help 
desk admin 
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Situs mudah digunakan karena dapat 
diakses oleh disabilitas, manula, dari 
smartphone, dan memiliki fitur 
multibahasa serta fitur perubahan 
layout/ukuran font

Situs terlihat menarik dengan 
penggunaan warna yang tidak 
berlebihan, teks berwarna hitam 
dengan warna latar putih, warna dan 
resolusi gambar yang baik, ukuran 
font dan jumlah baris kalimat yang 
ringkas sehingga mudah dibaca.

Page 84



INDIKATOR eService_Jenis WORKFL

Situs memberikan kesan yang positif 
dengan adanya layout yang ringkas 
namun informatif, waktu loading yang 
cepat, pemberian penekanan pada hal 
penting, tersedia menu yang berisi 
item yang ringkas dan tepat.

Situs  memiliki desain peta yang 
sesuai dengan jenis layanannya 
mempunyai layout yang simpel, dan 
berisi informasi yang ringkas dan 
menarik serta mudah dipahami oleh 
pengguna

Situs terlihat kompeten untuk 
penyampaian informasi dengan layout 
yang baik, mempunyai fasilitas scroll 
layar, pemilihan bahasa yang baku 
serta konten diperbaharui secara 
berkala

perlu adanya 
Situs/mobile app 

Eservice menimbulkan 
kesan 

kompeten/profesional

Page 85



INDIKATOR eService_Jenis WORKFL

Informasi yang ditampilkan pada situs 
dilengkapi dengan penjelasan meliputi 
dasar hukum, pelaksanaan kegiatan 
dan gambar yang mendukung

Situs menyediakan informasi yang 
     

 

     
     

     
     

     
    

Informasi yang ditampilkan oleh situs 
menggunakan bahasa Indonesia yang 
benar, dengan mekanisme yang 
runtut, tanpa menggunakan banyak 
istilah serta didukung oleh dokumen 
yang tepat sesuai dengan kebutuhan 
pengguna
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Situs menyediakan informasi yang 
detail, lengkap dan relevan

Situs menyediakan integrasi informasi 
dengan penyediaan sumber atau link 
yang terkait untuk memperjelas 
informasi relevan yang dibutuhkan 
pengguna

Situs tidak memberikan informasi yang 
jelas sesuai dengan kebutuhan 
pengguna dalam bentuk audiovisual, 
gambar dan narasi.

    
diperbaharui secara berkala dan up 
to date

tambahan menu : (1) 
audiovisiual, (2) gambar 
; (3) narasi agar terlihat 
lebih mudah meberikan 

infomasi menarik 
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tidak ada macam kriteria

tidak ada Keamanan dalam 
bertransaksi dirasakan pengguna 
dengan adanya mekanisme transaksi 
yang jelas, tersedia fitur pengamanan 
transaksi, fasilitas pelacakan transaksi 
dan riwayat transaksi

Situs menyediakan informasi yang 
sesuai dengan kebutuhan pengguna 
pada satu skema secara rinci dalam 
format yang baik

perlunya kreteria privacy 
policy, (2) contact 

information, (3) terdapat 
testimoni positif dari 

pengguna, (4) memiliki 
statistik jumlah 

pengunjung dan 
pengguna situs/mobile 
app yang meningkat

tambakan fitur yang ada 
di kreteria 
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tidak ada Situs memiliki forum 
pengguna dengan fasilitas interaksi 
antara anggotanya sehingga 
menimbulkan rasa kebersamaan

    

tidak ada input informasi data pribadi 

Sistem tidak menyediakan halaman 
pribadi untuk pengguna dengan 
pengaman dan memiliki kemudahan 
untuk melakukan pembaharuan data 
pribadi dan memiliki kesan 
personalisasi pengguna

   
  

  
    

tambahkan perlu menu 
input data pribadi 

tambakn menu 
karakteristik penguna 
yang ada di kreteria

perlunya tambahan fitur 
yang ada di kretria
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situs web bukan situs jasa 

tidak ada forum diskusi langsung

perlunya tambahn forum 
diskusi agar 

memperbanyak infomasi 
tanya jawab di situs web
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M APRILIANSYAH R 

SAHIRILLAH

PAMUJI M. JAKAK
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Dimensi Code Indikator 
Penilaian Pertanyaan N

4

3
2
1

4

3

2

1

4

3

2

Nama : Indri Endang Lestari & Sulistyani
kelas : MTI 19AR2

      

E1
Struktur situs/mobile app e-
gov ini jelas dan mudah 
diikuti

Apakah situs/mobile app 
menggunakan alamat/nama 
mobile apps yang mudah 
diingat, berekstensi go.id 
(untuk situs)/nama formil (untuk 
mobile app), tampilan antar 
muka (interface ) menarik  dan 
mudah untuk diikuti /ditelusuri?

E2
Mesin pencari (fitur 
search) dalam situs/mobile 
app e-gov ini efektif

Apakah situs/mobile app 
menyediakan fitur mesin 
pencari (search) yang mudah 
ditemukan posisinya, 
digunakan dan memberikan 
tampilan hasil yang mudah 
dibaca/dipahami?

E3
Peta situs/mobile app e-
gov ini terorganisir dengan 
baik

Apakah situs/mobile app 
memiliki peta navigasi, tidak 
mengandung halaman kosong, 
tata letak (layout) halaman 
yang konsisten dan transisi 
antar halaman terasa halus 
(smooth) dan lancar? 
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1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

      Efficiency

   
    

   
    

   
    
    
    

   

E4

Situs/mobile app e-gov ini 
disesuaikan dengan 
kebutuhan khusus masing-
masing pengguna

Apakah situs/mobile app 
memiliki fitur penyesuaian 
terkait karakteristik dan pola 
kebutuhan khusus pengguna 
seperti multi bahasa, 
Sumarisasi (frequently acces, 
top search, FAQ, dlsb), fitur 
pengingat & saran, dan fitur 
yang ramah pengguna 
disabilitas?

E5
Informasi yang ditampilkan 
pada situs/mobile app e-
gov ini rinci dan sesuai 

Apakah informasi yang 
ditampilkan dalam situs/mobile 
app memiliki keterangan yang 
rinci dan sesuai dengan 
efisiensi? 

Seberapa lama informasi 
ditampilkan dari waktu kejadian  
berlangsung?

E7

Petunjuk dan/atau  
Informasi pengisian data 
dalam situs/mobile app e-

t i i d h d i

Apakah petunjuk dan/atau 
informasi mengenai pengisian 
data dalam situs/mobile app ini 
sudah cukup 

 

E6

Lama Informasi yang 
ditampilkan di situs e-gov 
setelah kejadian/peristiwa 
berlangsung
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2

1

4

3
2
1

4

3

2

1

4

3
2
1

      

   
   

   
govt ini sudah memadai

   
   

     
 p 

memadai/informatif? 

Trust

T1 Penggunaan pasword dan 
username aman

Apakah keamanan 
penggunaan username dan 
password pada situs/mobile 
app ini terjamin? 

T3

Data yang diberikan oleh 
pengguna tersimpan 
dalam situs/mobile app 
dengan aman

Apakah data yang diberikankan 
pengguna dan tersimpan 
dalam sistem e-service ini 
aman?

T2
Autentifikasi hanya 
menggunakan data yang 
diperlukan

Berapa jumlah item data 
pribadi pengguna yang harus 
dimasukkan untuk autentifikasi 
akses dalam situs/mobile app 
ini ? (Contoh data pribadi yang 
tidak perlu: Nomor Kartu 
Keluarga, NIK, nomor Kartu 
kredit, dlsb yang tidak 
diperlukan dalam akses situs )
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

T4

Data yang disediakan 
untuk e-service digunakan 
hanya untuk alasan yang 
dimaksudkan 

Apakah data pengguna yang 
disimpan dalam e-service ini 
hanya digunakan untuk alasan 
yg dimaksudkan oleh 
pengguna?

Reliability

R1

Form dalam situs/mobile 
app e-service dapat 
diunduh/di-submit dengan 
cepat

Apakah form atau file dalam 
situs/mobile app ini dapat 
diunduh atau disubmit dengan 
cepat ?

R2
Situs/mobile app e-service 
dapat diakses dan tersedia 
kapan pun diperlukan

Apakah situs/mobile app ini 
dapat diakses kapan saja 
diperlukan?

R3
Situs/mobile app dapat 
beroperasi dengan baik 
sejak dibuka

Apakah situs/mobile app dapat 
beroperasi dengan baik dan 
responsif sejak dibuka?
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1

4

3
2
1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

y

   
   

 

    
    

  

R4
Situs/mobile app 
menyediakan layanan 
tepat waktu

Apakah layanan disediakan 
tepat waktu sesuai dengan 
kebutuhan?

R5
Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat dengan 
cepat

Apakah halaman situs/mobile 
app terunduh/termuat  dengan 
cepat?

R6

Situs e-service berjalan 
dengan baik 
menggunakan browser 
yang tersedia

Apakah semua browser  
umum/populer yang tersedia 
dapat digunakan untuk 
membuka situs ini?

 

CS1

Staf e-service 
menunjukkan minat yang 
tulus dalam memecahkan 
masalah pengguna, staf 
yang dimasukan adalah 
adanya HELP DESK utk 
eService.

Apakah staf e-service 
memberikan layanan yang 
tulus dalam menjawab 
pertanyaan dan penyelesaiaan 
masalah?
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3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

Citizen Support

CS2

Staff e-service 
memberikan balasan 
secepatnya ke pertanyaan 
pengguna.

Apakah respon admin cepat 
dalam menjawab pertanyaan 
pengguna?

CS3

Staf e-service memiliki 
pengetahuan untuk 
menjawab pertanyaan 
pengguna.

Apakah staf memiliki 
pengetahuan untuk menjawab 
pertanyaan pengguna secara 
memuaskan?

CS4

Staf e-service memiliki 
kemampuan untuk 
menyampaikan 
kepercayaan dan 
keyakinan

Apakah kesan terpercaya 
terlihat pada staf e-service 
sehingga dapat meyakinkan 
pengguna?

U1 Mudah dipelajari untuk 
mengoperasikan

Apakah situs/mobile app dapat 
dengan mudah dipelajari dan 
dioperasikan saat 1 s/d 3 kali 
mengakses dengan dukungan 
fitur-fitur berikut?
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1

4

3

2

1

4

3
2

1

4

3

2

1

   

    
    

      
   

 

U2

Interaksi dengan 
situs/mobile app eservice 
jelas dan mudah 
dimengerti

Apakah interaksi anda sebagai 
pengguna situs/mobile app 
jelas dan mudah untuk 
memahami/mengerti dengan 
tersedianya form interaksi 
dengan fitur-fitur berikut?

U3 Navigasi situs/mobile app 
cukup jelas dan mudah

Apakah situs/mobile app 
mudah dinavigasikan dari 
menu ke menu, dari halaman 
ke halaman, dan dari konten ke 
konten nya?

U4 Situs/mobile app mudah 
digunakan

Apakah mudah dalam 
penggunaan situs/mobile app 
baik konten, menu, dan fitur 
lainnya ?
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4

3

2

1

4

3
2
1

4

3
2

Usability

U5 Tampilan situs/mobile app 
eservice menarik

Apakah tampilan situs/mobile 
app menarik sehingga anda 
nyaman, senang dan tidak 
bosan melihat situs lebih lama 
atau sering?

U6
Desain situs/mobile app 
eService layak dan sesuai 
dengan tipe situs

Apakah desain situs sesuai 
/relevan dengan 
jenis/kategori/konten yang 
dikandung/fungsi layanan nya?

U7
Situs/mobile app Eservice 
menimbulkan kesan 
kompeten/profesional

Apakah situs/mobile app 
nampak kompeten/profesional 
dalam penyampaian kontennya 
dan pengelolaannya?
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1

4
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2
1

4

3

2

1

4

3

2

1

   
  

   
  

   
 

U8

Situs/mobile app Eservice 
memberikan 
pengalaman/kesan positif 
bagi pengguna

Apakah Anda mendapatkan 
pengalaman/kesan positif saat 
mengakses dan menggunakan 
situs/mobile app ini?

I1 Menyediakan informasi 
akurat

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs dengan 
bahasa Indonesia yang jelas, 
sistematis dan bermanfaat bagi 
pengguna?

I2 Menyediakan informasi 
yang terpercaya

Apakah Informasi yang 
ditampilkan dalam situs//mobile 
app disertai dengan daftar, 
deskripsi informasi serta dasar 
hukum dari pelayanan yang 
diberikan ?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3
2
1

I3 Menyediakan informasi 
tepat dan sesuai waktu

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs/mobile 
app merupakan informasi yang 
ter up date  secara teratur ?

I4 Menyediakan informasi 
relevan

Apakah informasi yang 
disampaikan mempunyai 
penjelasan dengan integrasi 
informasi dari link lainnya ?

I5 Menyediakan informasi 
yang mudah dimengerti

Apakah informasi yang 
ditampilkan dilengkapi dengan 
tutorial penggunaan layanan ?

Information

Page 10



INDIKATOR eService_Jenis WORKFL

4

3
2
1

4

3
2
1

4

3

2

1

4

3

Apakah informasi yang 
ditampilkan dalam situs/mobile 
app memiliki keterangan yang 
lengkap mengenai: 
Author/Penulis, Tanggal 
Publikasi, Link sumber 
referensi , disertai dengan 
gambar/video/dokumen 
relevan, memiliki kategorisai & 
kata kunci yang sesuai dan 
memliki link/tautan dengan 

 

SI1 Memiliki reputasi yang baik Apakah situs memiliki reputasi 
yang baik?

I6
Menyediakan informasi 
dengan tingkat kerincian 
yang tepat

I7 Menyediakan informasi  
dalam format yang layak

Apakah informasi disajikan 
dengan format yang sesuai, 
tepat dan cocok?

SI2
Pengguna merasa aman 
dalam  menyelesaikan 
transaksi

Apakah situs memiliki  
keamanan untuk melakukan 
transaksi secara penuh?
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1
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2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

Service Interaction

SI4 Menciptakan rasa 
personalisasi

Apakah Situs menyediakan 
kemudahan untuk mempunyai 
halaman pribadi dan 
kemudahan untuk mengubah 
atau meng-update-nya ?

   
   

    
   

  

SI3
Pengguna merasa aman 
terhadap informasi 
pribadinya

Apakah informasi pribadi 
pengguna terlindungi dengan 
baik ?

SI5 Menimbulkan rasa 
kebersamaan

Apakah pengguna merasakan 
komunitas yang menghargai 
keberadaannya dan 
kebersamaan sesama 
pengguna?
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4

3

2

1

4

3
2
1

 

SI6 Memudahkan komunikasi 
dengan institusi

Apakah Situs memiliki fitur 
diskusi langsung (live) dan 
informasi kontak yang lengkap 
dan berfungsi baik? (Berfokus 
pada interaksi dari pengguna 
terhadap penyedia layanan 
bukan live chat)

SI7

Memberi keyakinan bahwa 
jasa akan tersampaikan 
dengan baik sesuai 
janji/aturan

Apakah Situs memberi 
keyakinan bahwa jasa akan 
tersampaikan dengan baik 
sesuai janji/aturan? 
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Breakdown Bobot

Menggunakan (1) nama/alamat mudah diingat dan 
ditelusuri, (2) berakhiran ekstensi go.id (untuk 
situs)/nama formal yang menunjukan nama daerah 
atau layanan spesifik (untuk mobile app), (3) 
tampilan antar muka nya menarik (komposisi Menu, 
Logo Lembaga, dan font (jenis dan ukuran) yang 
konsisten, (4) struktur  situs/mobile apps  berbentuk 
piramida i. Beranda; ii. Kategori; iv. Subkategori

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di atas

Memiliki mesin pencari yang mudah ditemukan 
posisinya dalam situs/mobile app, mudah digunakan 
dan memberikan tampilan hasil yang mudah 
dibaca/pahami

Memiliki mesin pencari yang mudah ditemukan 
posisinya dalam situs/mobile app dan mudah 
digunakan

Memiliki mesin pencari yang mudah ditemukan 
posisinya dalam situs/mobile app

Tidak ditemukan mesin pencari dalam situs/mobile 
app

Memiliki peta navigasi yang teratur dan terstruktur, 
tidak memiliki halaman kosong dan tata letak 
(layout) konsisten, transisi/perpindahan antar 
halaman/windows situs/mobile app terasa halus dan 
lancar tanpa jeda/lag.

Memiliki peta navigasi yang teratur dan terstruktur, 
tidak memiliki halaman kosong dan tata letak 
(layout) konsisten
Memiliki peta navigasi yang teratur dan terstruktur 
dan tidak memiliki halaman kosong

4

1

3
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Tidak memiliki atau hanya memiliki peta navigasi 
saja 

Memiliki  fitur  pilihan (1) multi bahasa, (2) fitur 
sumarisasi (frequently acces, top search, top 
question, FAQ) dan (3) fitur pengingat & pemberi 
saran serta (4) fitur ramah pengguna disabilitas (text 
to speech, speech to text, dlsb)

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di atas

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di atas

Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di atas

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan dalam satu 
halaman situs/mobile app
Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan dalam dua 
halaman situs/mobile app
Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan dalam tiga 
halaman situs/mobile app
Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan dalam 
lebihh dari tiga halaman situs/mobile app

Informasi/berita/artikel ditampilkan berselang 1-4 
hari setelah kejadian berlangsung

Informasi/berita/artikel ditampilkan berselang 5-7 
hari setelah kejadian berlangsung
Informasi/berita/artikel ditampilkan berselang 8-14 
hari setelah kejadian berlangsung
Informasi/berita/artikel ditampilkan berselang lebih 
dari 14 hari setelah kejadian berlangsung

Petunjuk dan/atau Informasi atau petunjuk 
pengisian data pada masing-masing field mudah 
dimengerti dan informatif disertai diagram dan 
contoh. Proses pengisian data hanya membutuhkan 
1 halaman
Petunjuk dan/atau Informasi atau petunjuk 
pengisian data pada masing-masing field mudah 
dimengerti dan informatif disertai diagram dan 
contoh. Proses pengisian data hanya membutuhkan 
2-3 halaman

0

1

4

1
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Petunjuk dan/atau Informasi atau petunjuk 
pengisian data pada masing-masing field tidak 
mudah dimengerti dan kurang  informatif tanpa 
disertai diagram dan contoh. Proses pengisian data 
hanya membutuhkan lebih dari 3 halaman

Tidak ada petunjuk dan/atau informasi pengisian 
data pada masing-masing field

Terdapat fitur proteksi password: (1) autentifikasi, 
(2) enkripsi menggunakan basis/standar enkripsi 
tertentu (ditampilkan metode/merk nya), (3) 
notifikasi penggunaan password, (4) notifikasi 
penggantian password
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di atas  
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di atas  
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di atas  

1 -  3 item data pribadi pengguna untuk autentifikasi

4 - 5 item data pribadi pengguna untuk autentifikasi

6 sampai 7 item data pribadi pengguna untuk 
autentifikasi

Lebih dari 7 data item data pribadi pengguna untuk 
autentifikasi

Keamanan data terjamin karena adanya: (1) 
komitmen/pernyataan tertulis dari organisasi 
pengelola/penanggung jawab situs/mobile app yang 
dapat dibaca/diketahui oleh pengguna dengan jelas 
(2) Terdapat jaminan sistem enkripsi, (3) 
autentifikasi menggunakan digital signature atau 
biometrik  (4) fitur notifikasi/restorasi user name & 
password  dan (5) memiliki sistem pemblokiran

Situs/mobile app memiliki 4-5 kriteria di atas
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di atas

0

1

0
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Kriteria: (1) Terdapat pernyataan resmi dalam situs 
bahwa data tidak akan digunakan untuk keperluan 
lain. (2) Memiliki fitur menu privacy policy untuk data 
pribadi pengguna (3) Data dapat dikendalikan oleh 
pengguna (ubah, tampilkan, ditutup, dan fitur 
lainnya)

Situs/mobile app memiliki 2 kriteria di atas

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di atas

Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di atas

Form dan file yang tersedia dapat diunduh/di-submit 
dengan dalam waktu kurang dari 1 menit

Form dan file yang tersedia dapat diunduh/di-submit 
dengan dalam waktu 1 sampai 5 menit

Form dan file yang tersedia dapat diunduh/di-submit 
dengan dalam waktu 5 sampai 10 menit

Form dan file yang tersedia dapat diunduh/di-submit 
dengan dalam waktu lebih dari 10 menit

Situs/mobile app selalu aktif dan dapat digunakan 
24 jam sehari

Terjadi kendala akses/koneksi situs/mobile app per 
1- 3 bulan sekali
Terjadi kendala akses/koneksi situs/mobile app per 
1 minggu – 1 bulan sekali
Terjadi kendala akses/koneksi situs/mobile app per 
1-6 hari sekali

Situs/mobile app ketika dievaluasi memiliki kriteria 
sebagai berikut: (1)  waktu loading dan unduh cepat 
ke menu utama  (2) Situs/mobile app berjalan 
dengan baik di semua perangkat,(3) text mudah 
dibaca, (4) responsif

Situs/mobile app memilki 2-3 kriteria di atas

Situs/mobile app memilki 1 kriteria di atas

4

4

4

1
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Situs/mobile app tidak memilki kriteria di atas

Kriteria evaluasi: (1) chat dan mail respon tidak lebih 
dari 24 jam (2) ada penyelesaian 
masalah/pertanyaan user (3) pengumuman yang 
masih dalam rentang waktunya (4) kerterbaruan 
berita/artikel

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di atas
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di atas

Halaman situs/mobile app terunduh/termuat   5-10 
detik

Halaman situs/mobile app terunduh/termuat  11 
sampai 30 detik

Halaman situs/mobile app terunduh/termuat  31 
sampai 60 detik

Halaman situs/mobile app terunduh/termuat lebih 
dari 60 detik

Semua browser dapat digunakan (minimal 4 jenis 
browser)

Hanya 3 browser yang dapat digunakan dengan 
optimal

Hanya 2 browser yang dapat digunakan dengan 
optimal

Hanya 1 browser yang dapat digunakan dengan 
optimal

Kriteria kesan tulus staf sangat baik terlihat saat 
memberikan layanan, (1) kecepatan respon (2) isi 
respon (3) penyelesaian masalah (4) bahasa yang 
baik

Situs/mobile app memilki 2-3 kriteria di atas

Situs/mobile app memilki 1 kriteria di atas

Situs/mobile app tidak memilki kriteria di atas

Respon terhadap pertanyaan pengguna dilakukan 
kurang dari 60 menit

0

4

1

4
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Respon terhadap pertanyaan dilakukan dalam 
waktu 61 menit  sampai 5 jam

Respon terhadap pertanyaan dilakukan dalam 5 
jam 1 menit sampai 24 jam

Respon terhadap pertanyaan pengguna dilakukan 
lebh dari 24 jam

Kriteria pengetahuan dan respon dari staff e-service 
terkait pertanyaan pengguna atas layanan: (1)  
menjawab setiap pertanyaan pengguna sesuai 
konteksnya, (2) menjawab dengan cepat kurang 
dari 24 jam (3) menyelesaikan masalah/pertanyaan 
pengguna atau menjawab secara tepat (4) 
berkomunikasi dengan bahasa yang baik

Staff e-service memiliki 2-3 kriteria di atas

Staff e-service memiliki 1 kriteria di atas

Staff e-service tidak memiliki kriteria di atas

Kriteria penyampaian layanan dari staf e-service: (1) 
dapat dipercaya dengan baik dan menjalankan 
tugasnya dengan (2) tanggung jawab,  (3) 
profesional dan (4) percaya diri

Staff e-service memiliki 2-3 kriteria di atas

Staff e-service memiliki 1 kriteria di atas

Staff e-service tidak memiliki kriteria di atas

Situs/mobile app menyediakan: (1) manual 
penggunaan; (2) fitur Help, (3) Video tutorial, dan 
(4)  Fitur Customer Service online (live chat)

Tersedia manual penggunaan, fitur Help dan video 
tutorial

Tersedia manual penggunaan dan fitur Help

0

0

0

0
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Tersedia manual penggunaan (pdf, diagram, 
dokumen lainnya)

Kriteria interaksi pengguna dengan e-services: (1) 
Memiliki form interaksi; (2) Memiliki fitur 
Helpdesk/instant messaging dengan admin; (3) 
Informasi yang ditampilkan dalam situs dapat 
diakses per halaman per informasi; (4) memiliki fitur 
multibahasa

Interaksi hanya memiliki 2-3 kriteria di atas

Interaksi hanya memiliki 1 kriteria di atas

Interaksi hanya tidak memiliki kriteria di atas

Kriteria navigasi situs/mobile app: (1) Tersedia peta 
situs navigasi; (2) Jumlah link navigasi yang minimal 
(maksimal 7 menu item); (3) Konsisten (posisi 
navigasi situs selalu sama di tiap halaman); (4) 
Logo me-Link ke halaman utama

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di atas

Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di atas

Kriteria kemudahan penggunaan situs/mobile app: 
(1) Dapat diakses oleh siapapun termasuk 
(2)disabilitas (tuna netra) atau (3) manula; (4) 
Kompatibel dengan perangkat mobile (smartphone, 
tablet, dll); (5) Memungkinkan membaca konten 
secara cepat (skims); (6) Memiliki fitur multibahasa; 
dan (7) perubahan layout (misal perubahan ukuran 
font)

Memiliki 4-6 kriteria diatas

Memiliki 1-3 kriteria diatas

Tidak memiliki kriteria diatas

0

3

2
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Kriteria tampilan situs/mobile app yang menarik: (1) 
Desain dengan komposisi padanan warna yang baik 
dan tidak berlebihan:  setidaknya memiliki 2 atau 3 
warna utama yang berpadu (maksimal 5 warna); (2) 
teks mudah dibaca, biasanya teks warna hitam 
dengan latar warna puith/cerah & ukuran font 10-12 
di tiap paragraf; (3) memiliki gambar yang relevan 
dengan konteks/konten dengan kualitas/resolusi 
yang baik dan jumlah 3-4 gambar setiap 
halamannya (tidak lebih); (4) layout yang sederhan 
& ringkas (simple)  tidak banyak mengandung 
elemen pengalih fokus (misal animasi, gambar 
berkedip-kedip/blink, dll)

Memiliki 2-3 kriteria di atas

Memiliki 1 kriteria di atas

Tidak memiliki  kriteria di atas

(1) Layout situs sederhana tidak berlebihan hanya 
menyampaikan konten yang relevan dengan 
informasi pemerintahan; (2) judul konten memiliki 
tema/label yang jelas dan isi dibagi menjadi 
paragraf kecil; (3) desain layout dan konten jelas, 
ringkas dan menarik; (4) kurang dari 10 detik 
pengunjung dapat mengetahui jenis situs dan isi 
konten yang disampaikan

Memiliki 2-3 kriteria di atas
Memiliki 1 kriteria di atas
Tidak memiliki  kriteria di atas

Kriteria kesan kompeten/profesional dari 
situs/mobile app: (1) Tata letak/layout sederhana, 
ringkas, minim fitur pengalih topik ; (2) Minimal link 
navigasi dan scroll (menggulung layar) untuk setiap 
halaman dan informasi/konten ; (3) Konten 
diperbarui secara reguler/berkala; (4) Konten yang 
deskriptif, dan penggunaan bahasa sederhana dan 
standar atas konten situs/mobile app (yang ada 
seakan ditulis yang profesional, misal: 
editor/wartawan)

Memiliki 2-3 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas

4

3

2
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Tidak memiliki  kriteria diatas

 Kriteria standar pengalaman positif: (1) Layout situs 
sederhana & ringkas (simple), tampilan menarik dan 
pengelolaan yang baik; (2) Loading halaman cepat, 
situs memuat (loading) halaman 1- 20 detik; (3) 
Minimal link & scroll & layout, serta konsiten tiap 
halamannya; (4) Fokus pada hal yang 
penting/utama, (5) Menu selalu berada di bagian 
atas disetiap halaman (6) item menu dibatasi 
kurang dari 7 item (untuk tidak membuat orang 
berlama-lama dalam mencari satu informasi yang 
diinginkan), (6) Memiliki fitur/tombol Contact

Memiliki 4-5 kriteria diatas
Memiliki 1-3 kriteria diatas
Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria umum informasi akurat: (1) didukung oleh 
referensi atau dokumen fakta yang jelas serta 
sesuai dengan kebutuhan  pengguna. (2) informasi 
yang disampaikan dengan bahasa Indonesia yang 
jelas (tata bahasa, pengejaan, dan komposisi) (3)  
menampilkan keterangan/info tentang penulis (4) 
Informasi dapat dibandingkan dengan situs lainnya 
dengan topik yang sama

Memiliki 2-3 kriteria diatas

Memiliki 1 kriteria diatas

Tidak memiliki kriteria diatas

Tersedia daftar dan deskripsi informasi yang 
dilengkapi dengan  peraturan perundang-
undangan/dasar hukum terkait pelayanan yang 
diberikan

Tersedia deskripsi informasi yang dilengkapi 
dengan peraturan perundang-undangan/dasar 
hukum terkait pelayanan yang diberikan
Tersedia daftar informasi yang dilengkapi peraturan 
perundang-undangan/dasar hukum terkait 
pelayanan yang diberikan
Tidak tersedia daftar dan deskripsi informasi yang 
dilengkapi dengan peraturan perundang-
undangan/dasar hukum terkait pelayanan yang 
diberikan 

3

2

1
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Informasi yang ditampikan pada halaman utama 
sesuai dengan waktu (tgl/bulan/tahun) dan di 
diupdate secara berkala per 7 hari kerja dari berita 
/informasi terakhir
Informasi yang ditampikan pada halaman utama 
sesuai dengan waktu (tgl/bulan/tahun) dan di 
diupdate secara berkala per 8 hari kerja – 30 hari 
kerja dari berita /informasi terakhir

Informasi yang ditampikan pada halaman utama 
sesuai dengan waktu (tgl/bulan/tahun) dan di 
diupdate secara berkala per 31 hari kerja – 90 hari 
kerja dari berita /informasi terakhir

Informasi yang ditampikan pada halaman utama 
sesuai dengan waktu (tgl/bulan/tahun) dan di 
diupdate secara berkala lebih dari  90 hari kerja dari 
berita /informasi terakhir

Terdapat integrasi informasi antara informasi 
pelayanan dengan link  informasi lainnya yang 
saling terkait
Terdapat integrasi informasi, yang membutuhkan 
pencarian dari link yang lain
Terdapat integrasi informasi tanpa panduan link 
lainnya.
Tidak terdapat integrasi informasi

Kriteria informasi yang mudah dimengerti, memiliki: 
(1) penggunaan bahasa yang baik dan benar, 
langsung/tidak bertele-tele, tidak banyak terminologi 
tidak awam/asing; (2) audio visual, (3) tabel 
dan/atau grafik, (4) link atau dokumen lainnya 
sebagai referensi atau penguat, dan 
Memiliki 2-3 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Tidak memiliki kriteria diatas

3

4

1
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Kriteria tingkat kerincian informasi: (1) 
Author/Penulis; (2) Tanggal Publikasi, (3) Memiliki 
Gambar/Video/Dokumen dan tautan dengan 
informasi lain yang sejenis/relevan dalam 
situs/mobile app dan  yang relevan dan (4) Memiliki 
kategorisasi dan kata kunci yang sesuai
Situs/mobile app memiliki  2-3 kriteria di atas
Situs/mobile app memiliki  1 kriteria di atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di atas

Kriteria format penyajian informasi yang layak/pas: 
(1) Menggunakan bahasa yang umum, (2) 
mengandung penekanan (cetak tebal (bold), atau 
cetak miring (italic), pointer, tabel dan atau  yang 
sesungguhnya atau kontekstual (3) Mengandung  
keyword (4) Menggunakan hyperlink yang aktif 
(dapat diklik langsung) (5) jumlah paragraf yang 
tidak banyak (maksimum tiga paragraf) dalam satu 
informasi
Situs/mobile app memiliki  3-4 kriteria di atas
Situs/mobile app memiliki  1-2 kriteria di atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di atas

Situs/mobile app memiliki (1) privacy policy, (2) 
contact information, (3) terdapat testimoni positif dari 
pengguna, (4) memiliki statistik jumlah pengunjung 
dan pengguna situs/mobile app yang meningkat

Situs/mobile app memiliki 2-3 macam kriteria 
tersebut

Situs/mobile app memiliki 1 macam kriteria tersebut

Situs/mobile app tidak memiliki  macam kriteria 
tersebut

Situs/mobile app memiliki mekanisme transaksi 
yang jelas dengan ditandai (1) tersedia petunjuk 
yang user friendly (2) fitur pengamanan transaksi (3) 
fasilitas pelacakan transaksi (4) riwayat transaksi

Situs/mobile app memiliki 2-3 macam kriteria 
tersebut

3

3

4

0
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Situs/mobile app memiliki 1 macam kriteria tersebut

Situs/mobile app tidak memiliki  macam kriteria 
tersebut

Kriteria keamanan bagi pengguna: (1) Untuk akses 
ke akun pengguna dibutuhkan user id, Passwords, 
(2) kode autentifikasi  (3) pengguna memberikan 
hanya data yang dibutuhkan (4) Terdapat 
pernyataan resmi perlindungan data

Situs/app memiliki 2-3 macam perlindungan data 
pengguna diatas
Situs/app  memiliki 1 macam perlindungan data 
pengguna diatas
Situs/app tidak/ memiliki  macam perlindungan data 
pengguna diatas

Situs/app memiliki (1) halaman personal yang 
sesuai dengan karakteristik atau preferensi 
pengguna, (2) memiliki pengaman/passwords untuk 
masuk dan (3) memiliki kemudahan untuk 
mengubah atau mengupdate data personal.

Situs/app  memiliki 2 kriteria personalisasi 
pengguna diatas
Situs/app memiliki 1 kriteria personalisasi pengguna 
diatas

Situs/app  tidak memiliki  kriteria personalisasi 
pengguna diatas

Situs/mobile app memiliki forum/kanal pengguna 
yang berfungsi optimal sebagai tempat berdiskusi 
dan memberikan solusi yang dipertimbangkan oleh 
organisasi

Situs/mobile app memiliki forum/kanal pengguna 
yang berfungsi dengan baik

Situs/mobile app memiliki forum/kanal pengguna 
yang kadang-kadang digunakan

Situs/mobile app tidak memiliki forum/kanal 
pengguna atau memiliki tapi tidak digunakan

0

1

0
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Situs memiliki fitur diskusi langsung (live) dan 
informasi kontak yang lengkap (alamat email, 
alamat fisik, nomor telepon) yang berfungsi dengan 
baik.
Situs memiliki informasi kontak yang lengkap 
(alamat email, alamat fisik, nomor telepon) yang 
berfungsi dengan baik.
Situs memiliki informasi kontak yang kurang lengkap 
yang kurang berfungsi dengan baik.
Situs tidak memiliki informasi kontak

Kriteria yang dimaksud, situs/mobile app memiliki:  
(1) FAQ dan atau petunjuk yang lengkap, (2) 
kontak/fasilitas diskusi/chat yang berfungsi untuk 
bertanya (3) terdapat testimoni pengguna  yang 
baik, (4) memiliki alur kerja/transaksi transparan 
yang dapat dipantau pengguna.

Situs/app  memiliki 2-3 kriteria diatas
Situs/app  memiliki 1 kriteria diatas
Situs/app  tidak memiliki kriteria diatas

1

2
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Evidence Pernyataan untuk end user

https://www.palikab.go.id/

alamat website mudah diingat, dan 
menampilkan informasi kabupaten di akhir 

kata pali, dan website juga berekstensi.go.id 
, serta memiliki struktur yang jelas dan 

mudah diikuti, untuk model layanan 
berjenis informasi piramida sesuai struktur 

organisasi

https://www.palikab.go.id/has
il-pencarian.html

Tidak tersedianya kolom pencarian pada situs 
lubuklinggau.go.id

https://www.palikab.go.id/stat
is-6-visi-dan-misi.html

situs belum terorganisasi dengan baik, dan 
masih memiliki halaman-halaman kosong
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Situs belum menyediakan menu-menu yang 
menjadi kriteria

Situs menampilkan informasi dalam satu 
halaman

https://www.palikab.go.id/kat
egori-2-berita.html

Lama informasi yang ditampilkan dari waktu 
kejadian berlangsung berselang 1-4 hari

Tidak ada petunjuk dan/atau informasi 
mengenai pengisian data dalam situs/mobile 

app ini sudah cukup memadai/informatif? 
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 - data tidak bisa di akses

Pengguna tidak memasukkan data

     
     

pp   p  

 -
website hanya menampilkan informasi, 

sehingga tidak terdapat penginputan username 
dan password dari pengguna website

 -

Page 29



INDIKATOR eService_Jenis WORKFL

(pembuatan tugas ini), dalam 2 hari ini 
kunjungan ke situs tidak terjadi kendala

 - Pengguna tidak memasukkan data

https://www.palikab.go.id/se
mua-download.html

form dapat di unduh dengan cepat

Situs berjalan dengan baik di semua 
perangkat atau semua operating system , 
waktu loading  cepat, text mudah dibaca, 

responsif

Page 30

https://www.palikab.go.id/semua-download.html
https://www.palikab.go.id/semua-download.html
https://www.palikab.go.id/semua-download.html
https://www.palikab.go.id/semua-download.html
https://www.palikab.go.id/semua-download.html


INDIKATOR eService_Jenis WORKFL

situs memiliki fitur contact us,namun kita belum 
tahu, apakah fitur it berjalan optimal atau tidak

      
     

      

https://www.palikab.go.id/kat
egori-1-artikel.html

informasi (artikel dan berita) tidak update, 

https://www.palikab.go.id/se
mua-download.html

Halaman situs terunduh/terbuka dengan cepat, 
kurang dari 10 detik

Situs dapat beroperasi pada semua browser 
yang umum digunakan masyarakat (MicIE, 
Mozilla, Google Chrome, Safari, Opera dll)

https://www.palikab.go.id/hub
ungi-kami.html

https://www.palikab.go.id/hub
ungi-kami.html
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situs memiliki fitur contact us,namun kita belum 
tahu, apakah fitur it berjalan optimal atau tidak

https://www.palikab.go.id/hub
ungi-kami.html

situs memiliki fitur contact us,namun kita belum 
tahu, apakah fitur it berjalan optimal atau tidak

https://www.palikab.go.id/hub
ungi-kami.html

situs memiliki fitur contact us,namun kita belum 
tahu, apakah fitur it berjalan optimal atau tidak

situs tidak menyediakan manual penggunaan, 
apabila pengunjung mau bertanya, maka 

pengunjung hanya dapat menggunakan fitur 
kontac us atau informasi kontak kami, dan tidak 

adanya fitur live chat
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situs tidak menyediakan manual penggunaan, 
apabila pengunjung mau bertanya, maka 

pengunjung hanya dapat menggunakan fitur 
kontac us atau informasi kontak kami, dan tidak 

adanya fitur live chat

situs memiliki peta navigasi, jumlah link lebih 
dari 7, logo melink ke halaman utama, dan  

penempatan navgasi konsisten  di tiap halaman 

 -

situs hanya memiliki dua kriteria yang terpenuhi 
yaitu kompatibel dengan perangkat smartphone 
atau tablet dan memungkinkan konten terbaca 

secara cepat
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Teks mudah dibaca, biasanya teks warna hitam 
dengan latar warna puith/cerah & ukuran font 10-

12 di tiap paragraf, warna yang ditampilkan 
terlalu ramai, dan terdapat elemen berkedip di 

halaman utama

situs memenuhi semua kriteria

(1) Tata letak/layout sederhana, ringkas, minim 
fitur pengalih topik ; (2) Minimal link navigasi dan 
scroll (menggulung layar) untuk setiap halaman 

dan informasi/konten ;
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situs memenuhi empat sampai lima kriteria saja

 informasi yang disampaikan dengan bahasa 
Indonesia yang jelas (tata bahasa, pengejaan, 

dan komposisi

situs tidak memiliki daftar perundang-undangan
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situs memberikan update berita berkala 
secara tidak rutin

situs menyedia informasi yang relevan dan 
saling terkait

penggunaan bahasa yang baik dan benar, 
langsung/tidak bertele-tele, tidak banyak 

terminologi tidak awam/asing

Page 36



INDIKATOR eService_Jenis WORKFL

situs mencantumkan Tanggal Publikasi

http://palikab.go.id/hasil-
poling.html

situs tidak memiliki fasilitas transaksi

situs memenuhi lebih dari 4 kriteria

situs memiliki 3 kriteria seperti  (2) contact 
information, (3) terdapat testimoni positif dari 

pengguna, (4) memiliki statistik jumlah 
pengunjung dan pengguna situs/mobile app 

yang meningkat
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situs tidak memiliki fasilitas transaksi

situs tidak memiliki fasilitas transaksi

situs tidak memiliki forum
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situs tidak memiliki informasi kontak

situs memiliki fitur kontak
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Rekomendasi

tampilan antarmuka nya terkesan 
terlalu ramai, dan tidak 

menggambarkan daerah tersebut

tidak banyak rekomendasi untuk hal 
ini, dikarenakan fitur search nya juga 

sudah berjalan baik

website harus dikelola dengan baik, 
karena masih banyak terdapat 

halaman kosong, seperti di 
halaman visi dan misi, sambutan 

Bupati, halaman sejarah kabupaten 
dan masih banyak lagi halaman 

kosong yang belum dikelola 
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website harus memiliki informasi yang 
bisa di nikmati oleh pengunjung, 

     
    

    
     

    
     

    

menu-menu seperti multi bahasa 
sangat diperlukan, karena seseorang 
dengan keterbatasan fisikpun saat ini 

sudah banyak yang menggunakan 
media website dan sosial dalam 

mencari informasi, 

informasi atau berita lebih baik 
ditampilkan dalam satu halaman saja

website harus lebih sering di update
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Data yang diberikan oleh pengguna 
harus dikelola dengan baik, sehingga 

informasi rahasia tetap 

     
     

Data yang diberikan oleh pengguna 
harus dikelola dengan baik, sehingga 

informasi rahasia tetap 
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Data yang diberikan oleh pengguna 
harus dikelola dengan baik, sehingga 

informasi rahasia tetap 

Situs yang baik harus bisa di akses  
24 jam

sudah baik, dan harus ditingkatkan 
dan dipertahankan
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website sebaiknya selalu di update 
dan disediakan fitur live chat

sudah baik, naum harus lebih 
ditingkatkan dan dpertahankan

website yang baik, harus bisa berjalan 
di semua browser

fitur contact us atau help desk harus 
memberikan pelayanan yang optimal 

kepada penggunaya
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fitur contact us atau help desk harus 
memberikan pelayanan yang optimal 

kepada penggunaya

akan lebih baik jika wesite 
menyediakan fitur  (1) manual 

penggunaan; (2) fitur Help, (3) Video 
tutorial, dan (4)  Fitur Customer 

Service online (live chat)

fitur contact us atau help desk harus 
memberikan pelayanan yang optimal 

kepada penggunaya

fitur contact us atau help desk harus 
memberikan pelayanan yang optimal 

kepada penggunaya
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akan lebih baik jika wesite 
menyediakan fitur  (1) manual 

penggunaan; (2) fitur Help, (3) Video 
tutorial, dan (4)  Fitur Customer 

Service online (live chat)

harusnya jumlah link navigasi 
maksimal adalah 7 menu item

sebagiknya situs harus memberikan 
kemudahan bagi siapapun, termasuk 

manula dan disabilitas
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harusnya konten yang ditampilkan up 
to date

usahakan pemilihan warna maksimal 5 
warna saja, 
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harus menampilkan info tentang 
penulis

harusnya situs memuat daftar 
perundang-undangan
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harusnya berita yang ditampilkan 
di update secara rutin
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harus dilengkapi dengan privacy policy
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situs yang baik harus memiliki FAQ, 
fitur kontak, dan chat sehingga diskusi 

dapat berjalan baik

Page 52



INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Dimensi Code Indikator Penilaian Pertanyaan N

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3
E3 Peta situs/mobile app e-gov 

ini terorganisir dengan baik

Apakah situs/mobile app 
memiliki peta navigasi, tidak 
mengandung halaman kosong, 
tata letak (layout) halaman 
yang konsisten dan transisi 
antar halaman terasa halus 
( h) d  l ? 

E1
Struktur situs/mobile app e-
gov ini jelas dan mudah 
diikuti

Apakah situs/mobile app 
menggunakan alamat/nama 
mobile apps yang mudah 
diingat, berekstensi go.id 
(untuk situs)/nama formil (untuk 
mobile app), tampilan antar 
muka (interface ) menarik  dan 
mudah untuk diikuti /ditelusuri?

E2
Mesin pencari (fitur search) 
dalam situs/mobile app e-
gov ini efektif

Apakah situs/mobile app 
menyediakan fitur mesin 
pencari (search) yang mudah 
ditemukan posisinya, 
digunakan dan memberikan 
tampilan hasil yang mudah 
dibaca/dipahami?
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2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

E4

Situs/mobile app e-gov ini 
disesuaikan dengan 
kebutuhan khusus masing-
masing pengguna

Apakah situs/mobile app 
memiliki fitur penyesuaian 
terkait karakteristik dan pola 
kebutuhan khusus pengguna 
seperti multi bahasa, 
Sumarisasi (frequently acces, 
top search, FAQ, dlsb), fitur 
pengingat & saran, dan fitur 
yang ramah pengguna 
disabilitas?

E5
Informasi yang ditampilkan 
pada situs/mobile app e-gov 
ini rinci dan sesuai 

Apakah informasi yang 
ditampilkan dalam situs/mobile 
app memiliki keterangan yang 
rinci dan sesuai dengan 
efisiensi? 

    
   

   
    

   
    
    
    

(smooth) dan lancar? 

Efficiency
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

T1 Penggunaan pasword dan 
 

Apakah keamanan 
penggunaan username dan 

   
   

E6

Lama Informasi yang 
ditampilkan di situs e-gov 
setelah kejadian/peristiwa 
berlangsung

Seberapa lama informasi 
ditampilkan dari waktu kejadian  
berlangsung?

E7

Petunjuk dan/atau  
Informasi pengisian data 
dalam situs/mobile app e-
govt ini sudah memadai

Apakah petunjuk dan/atau 
informasi mengenai pengisian 
data dalam situs/mobile app ini 
sudah cukup 
memadai/informatif? 
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3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

T4

Data yang disediakan untuk 
e-service digunakan hanya 
untuk alasan yang 
dimaksudkan 

Apakah data pengguna yang 
disimpan dalam e-service ini 
hanya digunakan untuk alasan 
yg dimaksudkan oleh 
pengguna?

T2
Autentifikasi hanya 
menggunakan data yang 
diperlukan

Berapa jumlah item data 
pribadi pengguna yang harus 
dimasukkan untuk autentifikasi 
akses dalam situs/mobile app 
ini ? (Contoh data pribadi yang 
tidak perlu: Nomor Kartu 
Keluarga, NIK, nomor Kartu 
kredit, dlsb yang tidak 
diperlukan dalam akses situs )

Trust

T1 gg  p   
username aman

  
p gg    
password pada situs/mobile 
app ini terjamin? 

T3

Data yang diberikan oleh 
pengguna tersimpan dalam 
situs/mobile app dengan 
aman

Apakah data yang diberikankan 
pengguna dan tersimpan 
dalam sistem e-service ini 
aman?
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1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

R3
Situs/mobile app dapat 
beroperasi dengan baik 
sejak dibuka

Apakah situs/mobile app dapat 
beroperasi dengan baik dan 
responsif sejak dibuka?

Reliability

R1

Form dalam situs/mobile 
app e-service dapat 
diunduh/di-submit dengan 
cepat

Apakah form atau file dalam 
situs/mobile app ini dapat 
diunduh atau disubmit dengan 
cepat ?

R2
Situs/mobile app e-service 
dapat diakses dan tersedia 
kapan pun diperlukan

Apakah situs/mobile app ini 
dapat diakses kapan saja 
diperlukan?

    
   

   
 

    
    

    
   

Page 5



INDIKATOR eService_Jenis INFORM

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

 

CS1

Staf e-service menunjukkan 
minat yang tulus dalam 
memecahkan masalah 
pengguna  staf yang 

   
   

Apakah staf e-service 
memberikan layanan yang 
tulus dalam menjawab 

   

R5
Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat dengan 
cepat

Apakah halaman situs/mobile 
app terunduh/termuat  dengan 
cepat?

R6
Situs e-service berjalan 
dengan baik menggunakan 
browser yang tersedia

Apakah semua browser  
umum/populer yang tersedia 
dapat digunakan untuk 
membuka situs ini?

R4
Situs/mobile app 
menyediakan layanan tepat 
waktu

Apakah layanan disediakan 
tepat waktu sesuai dengan 
kebutuhan?
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2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

   
  

 
  

   
    

   

CS3

Staf e-service memiliki 
pengetahuan untuk 
menjawab pertanyaan 
pengguna.

Apakah staf memiliki 
pengetahuan untuk menjawab 
pertanyaan pengguna secara 
memuaskan?

Citizen Support

   
    

  
pengguna, staf yang 
dimasukan adalah adanya 
HELP DESK utk eService.

   
   

   
pertanyaan dan penyelesaiaan 
masalah?

CS2
Staff e-service memberikan 
balasan secepatnya ke 
pertanyaan pengguna.

Apakah respon admin cepat 
dalam menjawab pertanyaan 
pengguna?
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3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

U2
Interaksi dengan 
situs/mobile app eservice 
jelas dan mudah dimengerti

Apakah interaksi anda sebagai 
pengguna situs/mobile app 
jelas dan mudah untuk 
memahami/mengerti dengan 
tersedianya form interaksi 
dengan fitur-fitur berikut?

CS4

Staf e-service memiliki 
kemampuan untuk 
menyampaikan 
kepercayaan dan keyakinan

Apakah kesan terpercaya 
terlihat pada staf e-service 
sehingga dapat meyakinkan 
pengguna?

U1 Mudah dipelajari untuk 
mengoperasikan

Apakah situs/mobile app dapat 
dengan mudah dipelajari dan 
dioperasikan saat 1 s/d 3 kali 
mengakses dengan dukungan 
fitur-fitur berikut?
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4

3

2

1

4

3

2

1

U3 Navigasi situs/mobile app 
cukup jelas dan mudah

Apakah situs/mobile app 
mudah dinavigasikan dari 
menu ke menu, dari halaman 
ke halaman, dan dari konten ke 
konten nya?

U4 Situs/mobile app mudah 
digunakan

Apakah mudah dalam 
penggunaan situs/mobile app 
baik konten, menu, dan fitur 
lainnya ?
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4

3

2

1

4

3
2
1

U5 Tampilan situs/mobile app 
eservice menarik

Apakah tampilan situs/mobile 
app menarik sehingga anda 
nyaman, senang dan tidak 
bosan melihat situs lebih lama 
atau sering?

U6
Desain situs/mobile app 
eService layak dan sesuai 
dengan tipe situs

Apakah desain situs sesuai 
/relevan dengan 
jenis/kategori/konten yang 
dikandung/fungsi layanan nya?

Usability
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4

3
2
1

4

3
2
1

U7
Situs/mobile app Eservice 
menimbulkan kesan 
kompeten/profesional

Apakah situs/mobile app 
nampak kompeten/profesional 
dalam penyampaian kontennya 
dan pengelolaannya?

U8

Situs/mobile app Eservice 
memberikan 
pengalaman/kesan positif 
bagi pengguna

Apakah Anda mendapatkan 
pengalaman/kesan positif saat 
mengakses dan menggunakan 
situs/mobile app ini?
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4

3

2

1

4

3

2

4

3

Menyediakan informasi 
   

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs/mobile 

    
     

I1 Menyediakan informasi 
akurat

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs dengan 
bahasa Indonesia yang jelas, 
sistematis dan bermanfaat bagi 
pengguna?

I2 Menyediakan informasi yang 
terpercaya

Apakah Informasi yang 
ditampilkan dalam situs//mobile 
app disertai dengan daftar, 
deskripsi informasi serta dasar 
hukum dari pelayanan yang 
diberikan ?
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2

1

4

3

2

1

4

3
2

   
 

   
   

   

Information

I3 Menyediakan informasi 
tepat dan sesuai waktu

   
ditampilkan pada Situs/mobile 
app merupakan informasi yang 
ter up date  secara teratur ?

I4 Menyediakan informasi 
relevan

Apakah informasi yang 
disampaikan mempunyai 
penjelasan dengan integrasi 
informasi dari link lainnya ?
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1

4

3

2

1

I5 Menyediakan informasi yang 
mudah dimengerti

Apakah informasi yang 
ditampilkan dilengkapi dengan 
tutorial penggunaan layanan ?

I6
Menyediakan informasi 
dengan tingkat kerincian 
yang tepat

Apakah informasi yang 
ditampilkan dalam situs/mobile 
app memiliki keterangan yang 
lengkap mengenai: 
Author/Penulis, Tanggal 
Publikasi, Link sumber 
referensi , disertai dengan 
gambar/video/dokumen 
relevan, memiliki kategorisai & 
kata kunci yang sesuai dan 
memliki link/tautan dengan 
informasi lain yang sejenis 
dalam situs?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

SI2
Pengguna merasa aman 
dalam  menyelesaikan 
transaksi

Apakah situs memiliki  
keamanan untuk melakukan 
transaksi secara penuh?

I7 Menyediakan informasi  
dalam format yang layak

Apakah informasi disajikan 
dengan format yang sesuai, 
tepat dan cocok?

 

SI1 Memiliki reputasi yang baik Apakah situs memiliki reputasi 
yang baik?
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1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

SI5 Menimbulkan rasa 
kebersamaan

Apakah pengguna merasakan 
komunitas yang menghargai 
keberadaannya dan 
kebersamaan sesama 
pengguna?

SI3
Pengguna merasa aman 
terhadap informasi 
pribadinya

Apakah informasi pribadi 
pengguna terlindungi dengan 
baik ?

SI4 Menciptakan rasa 
personalisasi

Apakah Situs menyediakan 
kemudahan untuk mempunyai 
halaman pribadi dan 
kemudahan untuk mengubah 
atau meng-update-nya ?

   
   

    
   

  

Service Interaction
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1

4

3

2

1

4

3
2
1

SI7

Memberi keyakinan bahwa 
jasa akan tersampaikan 
dengan baik sesuai 
janji/aturan

Apakah Situs memberi 
keyakinan bahwa jasa akan 
tersampaikan dengan baik 
sesuai janji/aturan? 

  

   
   

  
  

SI6 Memudahkan komunikasi 
dengan institusi

Apakah Situs memiliki fitur 
diskusi langsung (live) dan 
informasi kontak yang lengkap 
dan berfungsi baik? (Berfokus 
pada interaksi dari pengguna 
terhadap penyedia layanan 
bukan live chat)

 

Page 17



INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Breakdown Bobot

Menggunakan (1) nama/alamat mudah 
diingat dan ditelusuri, (2) berakhiran 
ekstensi go.id (untuk situs)/nama formal 
yang menunjukan nama daerah atau 
layanan spesifik (untuk mobile app), (3) 
tampilan antar muka nya menarik 
(komposisi Menu, Logo Lembaga, dan 
font (jenis dan ukuran) yang konsisten, 
(4) struktur  situs/mobile apps  berbentuk 
piramida i. Beranda; ii. Kategori; iv. 
Subkategori

4

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas 4

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas 4

Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas 1

Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app, mudah digunakan dan memberikan 
tampilan hasil yang mudah 
dibaca/pahami

4

Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app dan mudah digunakan

4

Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app

4

Tidak ditemukan mesin pencari dalam 
situs/mobile app 1

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur, tidak memiliki halaman 
kosong dan tata letak (layout) konsisten, 
transisi/perpindahan antar 
halaman/windows situs/mobile app terasa 
halus dan lancar tanpa jeda/lag.

4

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur, tidak memiliki halaman 
kosong dan tata letak (layout) konsisten

4
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Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur dan tidak memiliki halaman 
kosong

4

Tidak memiliki atau hanya memiliki peta 
navigasi saja 4

Memiliki  fitur  pilihan (1) multi bahasa, (2) 
fitur sumarisasi (frequently acces, top 
search, top question, FAQ) dan (3) fitur 
pengingat & pemberi saran serta (4) fitur 
ramah pengguna disabilitas (text to 
speech, speech to text, dlsb)

1

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas 1

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas 1

Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas 1

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam satu halaman situs/mobile app 4

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam dua halaman situs/mobile app 4

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam tiga halaman situs/mobile app 4

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam lebihh dari tiga halaman 
situs/mobile app

4
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Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 1-4 hari setelah kejadian 
berlangsung 4
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 5-7 hari setelah kejadian 
berlangsung 1
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 8-14 hari setelah kejadian 
berlangsung

1

Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang lebih dari 14 hari setelah 
kejadian berlangsung

1

Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field mudah dimengerti dan 
informatif disertai diagram dan contoh. 
Proses pengisian data hanya 
membutuhkan 1 halaman

4
Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field mudah dimengerti dan 
informatif disertai diagram dan contoh. 
Proses pengisian data hanya 
membutuhkan 2-3 halaman

1

Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field tidak mudah dimengerti dan 
kurang  informatif tanpa disertai diagram 
dan contoh. Proses pengisian data hanya 
membutuhkan lebih dari 3 halaman 1

Tidak ada petunjuk dan/atau informasi 
pengisian data pada masing-masing field

1

Terdapat fitur proteksi password: (1) 
autentifikasi, (2) enkripsi menggunakan 
basis/standar enkripsi tertentu 
(ditampilkan metode/merk nya), (3) 
notifikasi penggunaan password, (4) 
notifikasi penggantian password

1
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Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas  1

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas  1

Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas  1

1 -  3 item data pribadi pengguna untuk 
autentifikasi 1

4 - 5 item data pribadi pengguna untuk 
autentifikasi 1

6 sampai 7 item data pribadi pengguna 
untuk autentifikasi 1

Lebih dari 7 data item data pribadi 
pengguna untuk autentifikasi 1

Keamanan data terjamin karena adanya: 
(1) komitmen/pernyataan tertulis dari 
organisasi pengelola/penanggung jawab 
situs/mobile app yang dapat 
dibaca/diketahui oleh pengguna dengan 
jelas (2) Terdapat jaminan sistem 
enkripsi, (3) autentifikasi menggunakan 
digital signature atau biometrik  (4) fitur 
notifikasi/restorasi user name & password  
dan (5) memiliki sistem pemblokiran

1

Situs/mobile app memiliki 4-5 kriteria di 
atas 1

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas 1

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas 1

Kriteria: (1) Terdapat pernyataan resmi 
dalam situs bahwa data tidak akan 
digunakan untuk keperluan lain. (2) 
Memiliki fitur menu privacy policy untuk 
data pribadi pengguna (3) Data dapat 
dikendalikan oleh pengguna (ubah, 
tampilkan, ditutup, dan fitur lainnya)

1

Situs/mobile app memiliki 2 kriteria di 
atas 1
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas 1
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Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas 1

Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 
kurang dari 1 menit

1

Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 1 
sampai 5 menit

1

Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 5 
sampai 10 menit

1

Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 
lebih dari 10 menit

1

Situs/mobile app selalu aktif dan dapat 
digunakan 24 jam sehari 1

Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1- 3 bulan sekali 1

Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1 minggu – 1 bulan 
sekali

1

Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1-6 hari sekali 1

Situs/mobile app ketika dievaluasi 
memiliki kriteria sebagai berikut: (1)  
waktu loading dan unduh cepat ke menu 
utama  (2) Situs/mobile app berjalan 
dengan baik di semua perangkat,(3) text 
mudah dibaca, (4) responsif

4

Situs/mobile app memilki 2-3 kriteria di 
atas 4

Situs/mobile app memilki 1 kriteria di atas 4

Situs/mobile app tidak memilki kriteria di 
atas 1
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Kriteria evaluasi: (1) chat dan mail respon 
tidak lebih dari 24 jam (2) ada 
penyelesaian masalah/pertanyaan user 
(3) pengumuman yang masih dalam 
rentang waktunya (4) kerterbaruan 
berita/artikel

1

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas 1

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas 1

Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas 1

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat   5-10 detik 1

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat  11 sampai 30 detik 1

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat  31 sampai 60 detik 1

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat lebih dari 60 detik 1

Semua browser dapat digunakan 
(minimal 4 jenis browser) 4

Hanya 3 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal 4

Hanya 2 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal 4

Hanya 1 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal 4

Kriteria kesan tulus staf sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, (1) 
kecepatan respon (2) isi respon (3) 
penyelesaian masalah (4) bahasa yang 
baik

1

Situs/mobile app memilki 2-3 kriteria di 
atas 1
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Situs/mobile app memilki 1 kriteria di atas 1

Situs/mobile app tidak memilki kriteria di 
atas 1

Respon terhadap pertanyaan pengguna 
dilakukan kurang dari 60 menit 1

Respon terhadap pertanyaan dilakukan 
dalam waktu 61 menit  sampai 5 jam 1

Respon terhadap pertanyaan dilakukan 
dalam 5 jam 1 menit sampai 24 jam 1

Respon terhadap pertanyaan pengguna 
dilakukan lebh dari 24 jam

Kriteria pengetahuan dan respon dari 
staff e-service terkait pertanyaan 
pengguna atas layanan: (1)  menjawab 
setiap pertanyaan pengguna sesuai 
konteksnya, (2) menjawab dengan cepat 
kurang dari 24 jam (3) menyelesaikan 
masalah/pertanyaan pengguna atau 
menjawab secara tepat (4) 
berkomunikasi dengan bahasa yang baik

1

Staff e-service memiliki 2-3 kriteria di atas 1

Staff e-service memiliki 1 kriteria di atas 1

Staff e-service tidak memiliki kriteria di 
atas 1

Kriteria penyampaian layanan dari staf e-
service: (1) dapat dipercaya dengan baik 
dan menjalankan tugasnya dengan (2) 
tanggung jawab,  (3) profesional dan (4) 
percaya diri

1
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Staff e-service memiliki 2-3 kriteria di atas 1

Staff e-service memiliki 1 kriteria di atas 1

Staff e-service tidak memiliki kriteria di 
atas 1

Situs/mobile app menyediakan: (1) 
manual penggunaan; (2) fitur Help, (3) 
Video tutorial, dan (4)  Fitur Customer 
Service online (live chat)

1

Tersedia manual penggunaan, fitur Help 
dan video tutorial 1

Tersedia manual penggunaan dan fitur 
Help 1

Tersedia manual penggunaan (pdf, 
diagram, dokumen lainnya) 1

Kriteria interaksi pengguna dengan e-
services: (1) Memiliki form interaksi; (2) 
Memiliki fitur Helpdesk/instant messaging 
dengan admin; (3) Informasi yang 
ditampilkan dalam situs dapat diakses 
per halaman per informasi; (4) memiliki 
fitur multibahasa

1

Interaksi hanya memiliki 2-3 kriteria di 
atas 1

Interaksi hanya memiliki 1 kriteria di atas 1

Interaksi hanya tidak memiliki kriteria di 
atas 1
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Kriteria navigasi situs/mobile app: (1) 
Tersedia peta situs navigasi; (2) Jumlah 
link navigasi yang minimal (maksimal 7 
menu item); (3) Konsisten (posisi 
navigasi situs selalu sama di tiap 
halaman); (4) Logo me-Link ke halaman 
utama

1

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas 4

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas 4
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas 1

Kriteria kemudahan penggunaan 
situs/mobile app: (1) Dapat diakses oleh 
siapapun termasuk (2)disabilitas (tuna 
netra) atau (3) manula; (4) Kompatibel 
dengan perangkat mobile (smartphone, 
tablet, dll); (5) Memungkinkan membaca 
konten secara cepat (skims); (6) Memiliki 
fitur multibahasa; dan (7) perubahan 
layout (misal perubahan ukuran font)

4

Memiliki 4-6 kriteria diatas 4

Memiliki 1-3 kriteria diatas 4

Tidak memiliki kriteria diatas 1

Page 26



INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Kriteria tampilan situs/mobile app yang 
menarik: (1) Desain dengan komposisi 
padanan warna yang baik dan tidak 
berlebihan:  setidaknya memiliki 2 atau 3 
warna utama yang berpadu (maksimal 5 
warna); (2) teks mudah dibaca, biasanya 
teks warna hitam dengan latar warna 
puith/cerah & ukuran font 10-12 di tiap 
paragraf; (3) memiliki gambar yang 
relevan dengan konteks/konten dengan 
kualitas/resolusi yang baik dan jumlah 3-
4 gambar setiap halamannya (tidak 
lebih); (4) layout yang sederhan & 
ringkas (simple)  tidak banyak 
mengandung elemen pengalih fokus 
(misal animasi, gambar berkedip-
kedip/blink  dll)

4

Memiliki 2-3 kriteria di atas 4

Memiliki 1 kriteria di atas 4

Tidak memiliki  kriteria di atas 1

(1) Layout situs sederhana tidak 
berlebihan hanya menyampaikan konten 
yang relevan dengan informasi 
pemerintahan; (2) judul konten memiliki 
tema/label yang jelas dan isi dibagi 
menjadi paragraf kecil; (3) desain layout 
dan konten jelas, ringkas dan menarik; 
(4) kurang dari 10 detik pengunjung 
dapat mengetahui jenis situs dan isi 
konten yang disampaikan

4

Memiliki 2-3 kriteria di atas 4
Memiliki 1 kriteria di atas 4
Tidak memiliki  kriteria di atas 1
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Kriteria kesan kompeten/profesional dari 
situs/mobile app: (1) Tata letak/layout 
sederhana, ringkas, minim fitur pengalih 
topik ; (2) Minimal link navigasi dan scroll 
(menggulung layar) untuk setiap halaman 
dan informasi/konten ; (3) Konten 
diperbarui secara reguler/berkala; (4) 
Konten yang deskriptif, dan penggunaan 
bahasa sederhana dan standar atas 
konten situs/mobile app (yang ada 
seakan ditulis yang profesional, misal: 
editor/wartawan)

4

Memiliki 2-3 kriteria diatas 4
Memiliki 1 kriteria diatas 4
Tidak memiliki  kriteria diatas 1

 Kriteria standar pengalaman positif: (1) 
Layout situs sederhana & ringkas 
(simple), tampilan menarik dan 
pengelolaan yang baik; (2) Loading 
halaman cepat, situs memuat (loading) 
halaman 1- 20 detik; (3) Minimal link & 
scroll & layout, serta konsiten tiap 
halamannya; (4) Fokus pada hal yang 
penting/utama, (5) Menu selalu berada di 
bagian atas disetiap halaman (6) item 
menu dibatasi kurang dari 7 item (untuk 
tidak membuat orang berlama-lama 
dalam mencari satu informasi yang 
diinginkan), (6) Memiliki fitur/tombol 

4

Memiliki 4-5 kriteria diatas 4
Memiliki 1-3 kriteria diatas 4
Tidak memiliki kriteria diatas 1
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Kriteria umum informasi akurat: (1) 
didukung oleh referensi atau dokumen 
fakta yang jelas serta sesuai dengan 
kebutuhan  pengguna. (2) informasi yang 
disampaikan dengan bahasa Indonesia 
yang jelas (tata bahasa, pengejaan, dan 
komposisi) (3)  menampilkan 
keterangan/info tentang penulis (4) 
Informasi dapat dibandingkan dengan 
situs lainnya dengan topik yang sama

4

Memiliki 2-3 kriteria diatas 4

Memiliki 1 kriteria diatas 4

Tidak memiliki kriteria diatas 1

Tersedia daftar dan deskripsi informasi 
yang dilengkapi dengan  peraturan 
perundang-undangan/dasar hukum 
terkait pelayanan yang diberikan

1

Tersedia deskripsi informasi yang 
dilengkapi dengan peraturan perundang-
undangan/dasar hukum terkait pelayanan 
yang diberikan

1

Tersedia daftar informasi yang dilengkapi 1

Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 7 hari kerja dari berita 
/informasi terakhir

4

Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 8 hari kerja – 30 hari kerja 
dari berita /informasi terakhir

1
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 31 hari kerja – 90 hari kerja 
dari berita /informasi terakhir

1

Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala lebih dari  90 hari kerja dari berita 
/informasi terakhir

1

Terdapat integrasi informasi antara 
informasi pelayanan dengan link  
informasi lainnya yang saling terkait

4

Terdapat integrasi informasi, yang 
membutuhkan pencarian dari link yang 
lain

4

Terdapat integrasi informasi tanpa 
panduan link lainnya. 4

Tidak terdapat integrasi informasi 4

Kriteria informasi yang mudah dimengerti, 
memiliki: (1) penggunaan bahasa yang 
baik dan benar, langsung/tidak bertele-
tele, tidak banyak terminologi tidak 
awam/asing; (2) audio visual, (3) tabel 
dan/atau grafik, (4) link atau dokumen 
lainnya sebagai referensi atau penguat, 
dan 

4

Memiliki 2-3 kriteria diatas 4
Memiliki 1 kriteria diatas 4
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Tidak memiliki kriteria diatas

4

Kriteria tingkat kerincian informasi: (1) 
Author/Penulis; (2) Tanggal Publikasi, (3) 
Memiliki Gambar/Video/Dokumen dan 
tautan dengan informasi lain yang 
sejenis/relevan dalam situs/mobile app 
dan  yang relevan dan (4) Memiliki 
kategorisasi dan kata kunci yang sesuai

4

Situs/mobile app memiliki  2-3 kriteria di 
atas 4

Situs/mobile app memiliki  1 kriteria di 
atas 4

Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

4
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Kriteria format penyajian informasi yang 
layak/pas: (1) Menggunakan bahasa 
yang umum, (2) mengandung penekanan 
(cetak tebal (bold), atau cetak miring 
(italic), pointer, tabel dan atau  yang 
sesungguhnya atau kontekstual (3) 
Mengandung  keyword (4) Menggunakan 
hyperlink yang aktif (dapat diklik 
langsung) (5) jumlah paragraf yang tidak 
banyak (maksimum tiga paragraf) dalam 
satu informasi

1

Situs/mobile app memiliki  3-4 kriteria di 
atas 1

Situs/mobile app memiliki  1-2 kriteria di 
atas 1

Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas 1

Situs/mobile app memiliki (1) privacy 
policy, (2) contact information, (3) 
terdapat testimoni positif dari pengguna, 
(4) memiliki statistik jumlah pengunjung 
dan pengguna situs/mobile app yang 
meningkat

Situs/mobile app memiliki 2-3 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki 1 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app tidak memiliki  macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki mekanisme 
transaksi yang jelas dengan ditandai (1) 
tersedia petunjuk yang user friendly (2) 
fitur pengamanan transaksi (3) fasilitas 
pelacakan transaksi (4) riwayat transaksi

1

Situs/mobile app memiliki 2-3 macam 
kriteria tersebut

1

Situs/mobile app memiliki 1 macam 
kriteria tersebut

1
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Situs/mobile app tidak memiliki  macam 
kriteria tersebut

1

Kriteria keamanan bagi pengguna: (1) 
Untuk akses ke akun pengguna 
dibutuhkan user id, Passwords, (2) kode 
autentifikasi  (3) pengguna memberikan 
hanya data yang dibutuhkan (4) Terdapat 
pernyataan resmi perlindungan data

1

Situs/app memiliki 2-3 macam 
perlindungan data pengguna diatas 1

Situs/app  memiliki 1 macam 
perlindungan data pengguna diatas 1

Situs/app tidak/ memiliki  macam 
perlindungan data pengguna diatas 1

Situs/app memiliki (1) halaman personal 
yang sesuai dengan karakteristik atau 
preferensi pengguna, (2) memiliki 
pengaman/passwords untuk masuk dan 
(3) memiliki kemudahan untuk mengubah 
atau mengupdate data personal.

1

Situs/app  memiliki 2 kriteria personalisasi 
pengguna diatas 1

Situs/app memiliki 1 kriteria personalisasi 
pengguna diatas 1

Situs/app  tidak memiliki  kriteria 
personalisasi pengguna diatas 1

Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang berfungsi optimal 
sebagai tempat berdiskusi dan 
memberikan solusi yang dipertimbangkan 
oleh organisasi

1

Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang berfungsi dengan baik 1

Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang kadang-kadang 
digunakan

1
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Situs/mobile app tidak memiliki 
forum/kanal pengguna atau memiliki tapi 
tidak digunakan

1

Situs memiliki fitur diskusi langsung (live) 
dan informasi kontak yang lengkap 
(alamat email, alamat fisik, nomor 
telepon) yang berfungsi dengan baik.

1

Situs memiliki informasi kontak yang 
lengkap (alamat email, alamat fisik, 
nomor telepon) yang berfungsi dengan 
baik.

1

Situs memiliki informasi kontak yang 
kurang lengkap yang kurang berfungsi 
dengan baik.

1

Situs tidak memiliki informasi kontak 1

Kriteria yang dimaksud, situs/mobile app 
memiliki:  (1) FAQ dan atau petunjuk 
yang lengkap, (2) kontak/fasilitas 
diskusi/chat yang berfungsi untuk 
bertanya (3) terdapat testimoni pengguna  
yang baik, (4) memiliki alur 
kerja/transaksi transparan yang dapat 
dipantau pengguna.

1

Situs/app  memiliki 2-3 kriteria diatas 1
Situs/app  memiliki 1 kriteria diatas 1
Situs/app  tidak memiliki kriteria diatas 1
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Evidence

https://jabarprov.go.id/
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

URL link dan screenshoot mengenai: fitur  pilihan multi bahasa, fitur sumarisasi (frequently acces, top search, 
top question, FAQ) dan fitur pengingat & pemberi saran serta fitur ramah pengguna disabilitas (text to speech, 
speech to text, dlsb)

https://jabarprov.go.id/index.php/peta_situs
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

URL dan screen shoot halaman login, hasil percobaan register, create username dan password, ganti username 
 

https://jabarprov.go.id/index.php/news/35331/2019/11/22/Lina-Ruzhan-P2WKSS-Mampu-Tingkatkan-IPG-Jabar

https://jabarprov.go.id/index.php/news/35331/2019/11/22/Lina-Ruzhan-P2WKSS-Mampu-Tingkatkan-IPG-Jabar
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

(1) Pernyataan resmi penggunaan data dalam situs (2) menu privacy policy

URL dan screen shoot Kolom isian permintaan data saat register dan login 

     g ,  p  g ,    p , g   
dan password

(1). Screen shoot Pernyataan tentang kemanan data pengguna dalam situs dan bukti fiturlain, (2).  berita acara 
percobaan 
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Berita acara percobaan menjalankan situs

Berita acara pengunduhan form atau file dengan bukti 

Jadwal dan sop maintenance, lampiran up dan down sistem, screeshot akses/evaluasi situs pada waktu yang 
berbeda
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Bukti tentang (1) kecepatan respon (2) isi respon (3) penyelesaian masalah (4) standar bahasa yang baik

Berita acara percobaan membuka halaman situs  (halaman situs yang baik adalah situs yang tidak berat dan 
cepat dibuka)

Berita acara percobaan  dan screenshoot membuka situs dengan berbagai browser

(1) chat dan mail respon tidak lebih dari 24 jam (2) bukti penyelesaian masalah/pertanyaan user (3) bukti 
pengunggahan pengumuman (4) kerterbaruan berita
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

               
 

(1) Bukti berita acara penilaian staf e-service (2) persepsi penilai terhadap jawaban atas pertanyaan user 
(disertai bukti)

               

Bukti sampel respon pada  pertanyaan user
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

URL

(1) Bukti berita acara penilaian staf e-service (2) persepsi penilai terhadap jawaban atas pertanyaan user 
(disertasi bukti)

URL
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Berita acara percobaan dan URL

https://jabarprov.go.id/index.php/news/35331/2019/11/22/Lina-Ruzhan-P2WKSS-Mampu-Tingkatkan-IPG-Jabar
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

https://jabarprov.go.id/index.php/news/35331/2019/11/22/Lina-Ruzhan-P2WKSS-Mampu-Tingkatkan-IPG-Jabar
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

https://jabarprov.go.id/index.php/news/35331/2019/11/22/Lina-Ruzhan-P2WKSS-Mampu-Tingkatkan-IPG-Jabar

http://ppid.jabarprov.go.id/
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

https://jabarprov.go.id/index.php/news/35279/2019/11/21/Terima-Audiensi-Buruh-Wagub-Pemda-Provinsi-Jabar-
Berusaha-Berikan-Keadilan

https://jabarprov.go.id/index.php/news/35279/2019/11/21/Terima-Audiensi-Buruh-Wagub-Pemda-Provinsi-Jabar-
Berusaha-Berikan-Keadilan
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

URL dan Screenshoot keempat kriteria

Screen shoot  skema yang menampilkan informasi kebutuhan pengguna pada satu skema (informasi dengan 
kategorisasi yang jelas sesuai fungsi dan organisasi)

URL dan Screenshoot keempat kriteria
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

URL dan Screenshoot forum pengguna

URL dan Screenshoot keempat kriteria

URL dan Screenshoot ketiga kriteria
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

URL dan Screenshoot keempat kriteria

    

https://jabarprov.go.id/index.php/pages/id/1262
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Pernyataan untuk end user

Situs memiliki mesin pencari yang 
mudah ditemukan dalam situs, mudah 
digunakan dan memberikan hasil yang 
baik dan sesuai

Situs terorganisasi dengan baik, 
memiliki peta navigasi, tidak 
memiliki halaman kosong, tata letak 
(layout ) konsisten, 
transisi/perpindahan antar halaman 

  h l  d  l

Situs mudah diingat, memiliki 
struktur yang jelas dan mudah 
diikuti, untuk model layanan 
berjenis INFORMASI piramida 
SESUAI struktur organisasi, dan 
untuk model layanan berjenis 
WORKFLOW piramida SESUAI 
layanan yang diberikan
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Situs memiliki fitur penyesuaian 
pengguna seperti multi bahasa, 
frequently acces, top search, FAQ, fitur 
pengingat & saran, dan fitur yang 
ramah pengguna disabilitas?

Jumlah halaman yang diperlukan untuk 
menampilkan Informasi pada 
situs/mobile app e-gov 

    
    
     
  

   
situs terasa halus dan lancar.
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Terdapat proteksi password: 
autentifikasi, enkripsi, notifikasi 

   
 

Selang waktu kejadian sesungguhnya 
dengan publikasi berita/informasi di 
situs/mobile apps

Informasi atau petunjuk pengisian data 
pada masing-masing field mudah 
dimengerti dan informatif, disertai 
diagram dan contoh. Proses pengisian 
data hanya membutuhkan sedikit 
halaman petunjuk
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Keamanan data terjamin baik dari 
keamanan sistem maupun komitmen 
tertulis dari organisasi yang dapat 
dibaca oleh pengguna dengan jelas. 
Terdapat enkripsi dan autentifikasi 
menggunakan digital signature, 
biometrik, notifikasi dan password.

Situs menampilkan pernyataan resmi 
bahwa data tidak akan digunakan 
untuk keperluan lain dan memiliki fitur 
menu privacy policy untuk data pribadi 
pengguna yang dapat dikendalikan 
oleh pengguna (ubah, tampilkan, 
ditutup, dll)

Autentifikasi hanya menggunakan data 
yang diperlukan (data sesedikit 
mungkin)

   
, p ,  

penggunaan password, notifikasi 
penggantian password
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Situs dapat digunakan dalam 24 jam 
sehari

Situs berjalan dengan baik di semua 
perangkat atau semua operating 
system , waktu loading  cepat, text 
mudah dibaca, responsif

Form atau file dokumen yang tersedia 
dalam situs dapat diunduh dengan 
cepat, kurang dari 1 menit

    
     

      
      

    
    

 

Page 56



INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Kesan tulus staf/admin sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, 
cepat  merespon, isi respon yang baik, 

    
   

Halaman situs terunduh/terbuka 
dengan cepat, kurang dari 2 detik

Situs dapat beroperasi pada semua 
browser yang umum digunakan 
masyarakat (MicIE, Mozilla, Google 
Chrome, Safari, Opera dll)

Informasi dan pelayanan disediakan 
tepat waktu dan up to date sesuai 
dengan kebutuhan pengguna
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Respon terhadap pertanyaan 
pengguna dilakukan kurang dari 1 jam

Pengetahuan staff e-service sangat 
baik, mengetahui dan memahami 
organisasi, seluruh proses bisnis terkait 
pelayanan dari awal sampai akhir yang 
sehingga dapat menjawab pertanyaan 
pengguna secara memuaskan

     
    

       
dapat menyelesaikan masalah dan 
menggunakan bahasa yang baik
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Situs memiliki petunjuk penggunaan, 
fitur Help, Video tutorial dan Fitur 
Customer Service online sehingga 
memudahkan pengguna untuk 
menggunakan situs

Situs memiliki format interaksi 
dengan admin (messaging ), 
menyediakan informasi dalam satu 
halaman dan  fitur multibahasa 
sehingga pengguna dapat 
berinteraksi dengan situs e-service 
secara jelas dan mudah dimengerti

Staf/admin e-service terkesan baik, 
bertanggungjawab merespon dengan 
cepat, memiliki kemampuan yang 
mencukupi dan profesional
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Tersedia peta navigasi situs dengan 
tahapan yang tidak panjang serta 
kompatibel dengan berbagai browser 
sehingga pengguna mudah untuk 
menggunakan situs.

Situs mudah digunakan karena dapat 
diakses oleh disabilitas, manula, dari 
smartphone, dan memiliki fitur 
multibahasa serta fitur perubahan 
layout/ukuran font
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Situs terlihat menarik dengan 
penggunaan warna yang tidak 
berlebihan, teks berwarna hitam 
dengan warna latar putih, warna dan 
resolusi gambar yang baik, ukuran font 
dan jumlah baris kalimat yang ringkas 
sehingga mudah dibaca.

Situs memiliki desain yang sesuai 
dengan jenis layanannya mempunyai 
layout yang simpel, dan berisi informasi 
yang ringkas dan menarik serta mudah 
dipahami oleh pengguna
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Situs terlihat kompeten untuk 
penyampaian informasi dengan layout 
yang baik, mempunyai fasilitas scroll 
layar, pemilihan bahasa yang baku 
serta konten diperbaharui secara 
berkala

Situs memberikan kesan yang positif 
dengan adanya layout yang ringkas 
namun informatif, waktu loading yang 
cepat, pemberian penekanan pada hal 
penting, tersedia menu yang berisi item 
yang ringkas dan tepat.
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Situs menyediakan informasi yang 
     

 

Informasi yang ditampilkan oleh situs 
menggunakan bahasa Indonesia yang 
benar, dengan mekanisme yang runtut, 
tanpa menggunakan banyak istilah 
serta didukung oleh dokumen yang 
tepat sesuai dengan kebutuhan 
pengguna

Informasi yang ditampilkan pada situs 
dilengkapi dengan penjelasan meliputi 
dasar hukum, pelaksanaan kegiatan 
dan gambar yang mendukung
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diperbaharui secara berkala dan up 
to date

Situs menyediakan integrasi informasi 
dengan penyediaan sumber atau link 
yang terkait untuk memperjelas 
informasi relevan yang dibutuhkan 
pengguna
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Situs memberikan informasi yang jelas 
sesuai dengan kebutuhan pengguna 
dalam bentuk audiovisual, gambar dan 
narasi.

Situs menyediakan informasi yang 
detail, lengkap dan relevan
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Situs memiliki reputasi yang baik 
karena memiliki privacy policy, contact 
informatian, testimoni dan informasi 
jumlah pengunjung.

Keamanan dalam bertransaksi 
dirasakan pengguna dengan adanya 
mekanisme transaksi yang jelas, 
tersedia fitur pengamanan transaksi, 
fasilitas pelacakan transaksi dan 
riwayat transaksi

Situs menyediakan informasi yang 
sesuai dengan kebutuhan pengguna 
pada satu skema secara rinci dalam 
format yang baik
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Situs memiliki forum pengguna dengan 
fasilitas interaksi antara anggotanya 
sehingga menimbulkan rasa 
kebersamaan

Sistem menyediakan perlindingan 
terhadap informasi pribadi dengan  
penggunaan user id, passwords, kode 
autentifikasi, pernyataan resmi 
perlindungan data sehingga pengguna 
merasa aman.

Sistem menyediakan halaman pribadi 
untuk pengguna dengan pengaman 
dan memiliki kemudahan untuk 
melakukan pembaharuan data pribadi 
dan memiliki kesan personalisasi 
pengguna
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Sistem menyediakan fasilitas informasi 
untuk mengetahui alur atau tahapan 
kerja dan transaksi yang dilakukan oleh 
pengguna sehingga memberi 
keyakinan bahwa jasa akan 
tersampaikan dengan baik sesuai janji

     
    

   

Situs menyediakan media komunikasi 
seperti fasilitas live chat, informasi 
kontak, alamat emai dan nomer telepon 
yang dapat dihubungi yang 
memudahkan komunikasi dengan 
institusi
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Dimensi Code Indikator Penilaian Pertanyaan N

4

3
2
1

4

3

2

1

4

3

2

1

E3
Peta situs/mobile app e-
gov ini terorganisir dengan 
baik

Apakah situs/mobile app 
memiliki peta navigasi, tidak 
mengandung halaman kosong, 
tata letak (layout) halaman 
yang konsisten dan transisi 
antar halaman terasa halus 
(smooth) dan lancar? 

      

E1
Struktur situs/mobile app e-
gov ini jelas dan mudah 
diikuti

Apakah situs/mobile app 
menggunakan alamat/nama 
mobile apps yang mudah 
diingat, berekstensi go.id 
(untuk situs)/nama formil (untuk 
mobile app), tampilan antar 
muka (interface ) menarik  dan 
mudah untuk diikuti /ditelusuri?

E2
Mesin pencari (fitur 
search) dalam situs/mobile 
app e-gov ini efektif

Apakah situs/mobile app 
menyediakan fitur mesin 
pencari (search) yang mudah 
ditemukan posisinya, 
digunakan dan memberikan 
tampilan hasil yang mudah 
dibaca/dipahami?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

E6

Lama Informasi yang 
ditampilkan di situs e-gov 
setelah kejadian/peristiwa 
berlangsung

Seberapa lama informasi 
ditampilkan dari waktu kejadian  
berlangsung?

E7

Petunjuk dan/atau  
Informasi pengisian data 
dalam situs/mobile app e-
govt ini sudah memadai

Apakah petunjuk dan/atau 
informasi mengenai pengisian 
data dalam situs/mobile app ini 
sudah cukup 
memadai/informatif? 

E4

Situs/mobile app e-gov ini 
disesuaikan dengan 
kebutuhan khusus masing-
masing pengguna

Apakah situs/mobile app 
memiliki fitur penyesuaian 
terkait karakteristik dan pola 
kebutuhan khusus pengguna 
seperti multi bahasa, 
Sumarisasi (frequently acces, 
top search, FAQ, dlsb), fitur 
pengingat & saran, dan fitur 
yang ramah pengguna 
disabilitas?

E5
Informasi yang ditampilkan 
pada situs/mobile app e-
gov ini rinci dan sesuai 

Apakah informasi yang 
ditampilkan dalam situs/mobile 
app memiliki keterangan yang 
rinci dan sesuai dengan 
efisiensi? 

      Efficiency
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1

4

3
2
1

4

3
2

1

4

3
2
1

4

3

T4

Data yang disediakan 
untuk e-service digunakan 
hanya untuk alasan yang 
dimaksudkan 

Apakah data pengguna yang 
disimpan dalam e-service ini 
hanya digunakan untuk alasan 
yg dimaksudkan oleh 
pengguna?

T2
Autentifikasi hanya 
menggunakan data yang 
diperlukan

Berapa jumlah item data 
pribadi pengguna yang harus 
dimasukkan untuk autentifikasi 
akses dalam situs/mobile app 
ini ? (Contoh data pribadi yang 
tidak perlu: Nomor Kartu 
Keluarga, NIK, nomor Kartu 
kredit  dlsb yang tidak 

Trust

T1 Penggunaan pasword dan 
username aman

Apakah keamanan 
penggunaan username dan 
password pada situs/mobile 
app ini terjamin? 

T3

Data yang diberikan oleh 
pengguna tersimpan 
dalam situs/mobile app 
dengan aman

Apakah data yang diberikankan 
pengguna dan tersimpan 
dalam sistem e-service ini 
aman?
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2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

R3
Situs/mobile app dapat 
beroperasi dengan baik 
sejak dibuka

Apakah situs/mobile app dapat 
beroperasi dengan baik dan 
responsif sejak dibuka?

Reliability

R1

Form dalam situs/mobile 
app e-service dapat 
diunduh/di-submit dengan 
cepat

Apakah form atau file dalam 
situs/mobile app ini dapat 
diunduh atau disubmit dengan 
cepat ?

R2
Situs/mobile app e-service 
dapat diakses dan tersedia 
kapan pun diperlukan

Apakah situs/mobile app ini 
dapat diakses kapan saja 
diperlukan?
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4

3
2
1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

 

CS1

Staf e-service 
menunjukkan minat yang 
tulus dalam memecahkan 
masalah pengguna, staf 
yang dimasukan adalah 
adanya HELP DESK utk 
eService.

Apakah staf e-service 
memberikan layanan yang 
tulus dalam menjawab 
pertanyaan dan penyelesaiaan 
masalah?

R5
Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat dengan 
cepat

Apakah halaman situs/mobile 
app terunduh/termuat  dengan 
cepat?

R6

Situs e-service berjalan 
dengan baik 
menggunakan browser 
yang tersedia

Apakah semua browser  
umum/populer yang tersedia 
dapat digunakan untuk 
membuka situs ini?

R4
Situs/mobile app 
menyediakan layanan 
tepat waktu

Apakah layanan disediakan 
tepat waktu sesuai dengan 
kebutuhan?
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1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

CS4

Staf e-service memiliki 
kemampuan untuk 
menyampaikan 

  

Apakah kesan terpercaya 
terlihat pada staf e-service 
sehingga dapat meyakinkan 

CS3

Staf e-service memiliki 
pengetahuan untuk 
menjawab pertanyaan 
pengguna.

Apakah staf memiliki 
pengetahuan untuk menjawab 
pertanyaan pengguna secara 
memuaskan?

Citizen Support

  
   

   
   

   
    

   
   

   
   

CS2

Staff e-service 
memberikan balasan 
secepatnya ke pertanyaan 
pengguna.

Apakah respon admin cepat 
dalam menjawab pertanyaan 
pengguna?
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2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

U2

Interaksi dengan 
situs/mobile app eservice 
jelas dan mudah 
dimengerti

Apakah interaksi anda sebagai 
pengguna situs/mobile app 
jelas dan mudah untuk 
memahami/mengerti dengan 
tersedianya form interaksi 
dengan fitur-fitur berikut?

   
  

 
kepercayaan dan 
keyakinan

   
    

sehingga dapat meyakinkan 
pengguna?

U1 Mudah dipelajari untuk 
mengoperasikan

Apakah situs/mobile app dapat 
dengan mudah dipelajari dan 
dioperasikan saat 1 s/d 3 kali 
mengakses dengan dukungan 
fitur-fitur berikut?
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4

3

2

1

4

3

2

1

U3 Navigasi situs/mobile app 
cukup jelas dan mudah

Apakah situs/mobile app 
mudah dinavigasikan dari 
menu ke menu, dari halaman 
ke halaman, dan dari konten ke 
konten nya?

U4 Situs/mobile app mudah 
digunakan

Apakah mudah dalam 
penggunaan situs/mobile app 
baik konten, menu, dan fitur 
lainnya ?
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4

3

2

1

4

3
2
1

U5 Tampilan situs/mobile app 
eservice menarik

Apakah tampilan situs/mobile 
app menarik sehingga anda 
nyaman, senang dan tidak 
bosan melihat situs lebih lama 
atau sering?

U6
Desain situs/mobile app 
eService layak dan sesuai 
dengan tipe situs

Apakah desain situs sesuai 
/relevan dengan 
jenis/kategori/konten yang 
dikandung/fungsi layanan nya?

Usability

Page 77



INDIKATOR eService_Jenis WORKFL

4

3
2
1

4

3
2
1

4

3

2

I1 Menyediakan informasi 
akurat

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs dengan 
bahasa Indonesia yang jelas, 
sistematis dan bermanfaat bagi 
pengguna?

U7
Situs/mobile app Eservice 
menimbulkan kesan 
kompeten/profesional

Apakah situs/mobile app 
nampak kompeten/profesional 
dalam penyampaian kontennya 
dan pengelolaannya?

U8

Situs/mobile app Eservice 
memberikan 
pengalaman/kesan positif 
bagi pengguna

Apakah Anda mendapatkan 
pengalaman/kesan positif saat 
mengakses dan menggunakan 
situs/mobile app ini?
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1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2
1

Information

I3 Menyediakan informasi 
tepat dan sesuai waktu

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs/mobile 
app merupakan informasi yang 
ter up date  secara teratur ?

I4 Menyediakan informasi 
relevan

Apakah informasi yang 
disampaikan mempunyai 
penjelasan dengan integrasi 
informasi dari link lainnya ?

  

   
    

    
    

I2 Menyediakan informasi 
yang terpercaya

Apakah Informasi yang 
ditampilkan dalam situs//mobile 
app disertai dengan daftar, 
deskripsi informasi serta dasar 
hukum dari pelayanan yang 
diberikan ?
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4

3
2
1

4

3
2
1

4

3
2
1

4

3

2

I7 Menyediakan informasi  
dalam format yang layak

Apakah informasi disajikan 
dengan format yang sesuai, 
tepat dan cocok?

 

SI1 Memiliki reputasi yang baik Apakah situs memiliki reputasi 
yang baik?

I5 Menyediakan informasi 
yang mudah dimengerti

Apakah informasi yang 
ditampilkan dilengkapi dengan 
tutorial penggunaan layanan ?

I6
Menyediakan informasi 
dengan tingkat kerincian 
yang tepat

Apakah informasi yang 
ditampilkan dalam situs/mobile 
app memiliki keterangan yang 
lengkap mengenai: 
Author/Penulis, Tanggal 
Publikasi, Link sumber 
referensi , disertai dengan 
gambar/video/dokumen 
relevan, memiliki kategorisai & 
kata kunci yang sesuai dan 
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1

4

3

2

1

4

3
2
1

4

3

2

1

SI3
Pengguna merasa aman 
terhadap informasi 
pribadinya

Apakah informasi pribadi 
pengguna terlindungi dengan 
baik ?

SI4 Menciptakan rasa 
personalisasi

Apakah Situs menyediakan 
kemudahan untuk mempunyai 
halaman pribadi dan 
kemudahan untuk mengubah 
atau meng-update-nya ?

SI2
Pengguna merasa aman 
dalam  menyelesaikan 
transaksi

Apakah situs memiliki  
keamanan untuk melakukan 
transaksi secara penuh?

Service Interaction
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3
2
1

SI7

Memberi keyakinan bahwa 
jasa akan tersampaikan 
dengan baik sesuai 
janji/aturan

Apakah Situs memberi 
keyakinan bahwa jasa akan 
tersampaikan dengan baik 
sesuai janji/aturan? 

SI5 Menimbulkan rasa 
kebersamaan

Apakah pengguna merasakan 
komunitas yang menghargai 
keberadaannya dan 
kebersamaan sesama 
pengguna?

SI6 Memudahkan komunikasi 
dengan institusi

Apakah Situs memiliki fitur 
diskusi langsung (live) dan 
informasi kontak yang lengkap 
dan berfungsi baik? (Berfokus 
pada interaksi dari pengguna 
terhadap penyedia layanan 
bukan live chat)
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Breakdown Bobot

Menggunakan (1) nama/alamat mudah diingat dan ditelusuri, (2) berakhiran 
ekstensi go.id (untuk situs)/nama formal yang menunjukan nama daerah atau 
layanan spesifik (untuk mobile app), (3) tampilan antar muka nya menarik 
(komposisi Menu, Logo Lembaga, dan font (jenis dan ukuran) yang konsisten, 
(4) struktur  situs/mobile apps  berbentuk piramida i. Beranda; ii. Kategori; iv. 
Subkategori

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di atas

Memiliki mesin pencari yang mudah ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app, mudah digunakan dan memberikan tampilan hasil yang mudah 
dibaca/pahami

Memiliki mesin pencari yang mudah ditemukan posisinya dalam situs/mobile app 
dan mudah digunakan

Memiliki mesin pencari yang mudah ditemukan posisinya dalam situs/mobile app

Tidak ditemukan mesin pencari dalam situs/mobile app

Memiliki peta navigasi yang teratur dan terstruktur, tidak memiliki halaman 
kosong dan tata letak (layout) konsisten, transisi/perpindahan antar 
halaman/windows situs/mobile app terasa halus dan lancar tanpa jeda/lag.

Memiliki peta navigasi yang teratur dan terstruktur, tidak memiliki halaman 
kosong dan tata letak (layout) konsisten
Memiliki peta navigasi yang teratur dan terstruktur dan tidak memiliki halaman 
kosong
Tidak memiliki atau hanya memiliki peta navigasi saja 
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Memiliki  fitur  pilihan (1) multi bahasa, (2) fitur sumarisasi (frequently acces, top 
search, top question, FAQ) dan (3) fitur pengingat & pemberi saran serta (4) fitur 
ramah pengguna disabilitas (text to speech, speech to text, dlsb)

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di atas

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di atas

Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di atas

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan dalam satu halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan dalam dua halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan dalam tiga halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan dalam lebihh dari tiga halaman 
situs/mobile app

Informasi/berita/artikel ditampilkan berselang 1-4 hari setelah kejadian 
berlangsung

Informasi/berita/artikel ditampilkan berselang 5-7 hari setelah kejadian 
berlangsung
Informasi/berita/artikel ditampilkan berselang 8-14 hari setelah kejadian 
berlangsung
Informasi/berita/artikel ditampilkan berselang lebih dari 14 hari setelah kejadian 
berlangsung

Petunjuk dan/atau Informasi atau petunjuk pengisian data pada masing-masing 
field mudah dimengerti dan informatif disertai diagram dan contoh. Proses 
pengisian data hanya membutuhkan 1 halaman

Petunjuk dan/atau Informasi atau petunjuk pengisian data pada masing-masing 
field mudah dimengerti dan informatif disertai diagram dan contoh. Proses 
pengisian data hanya membutuhkan 2-3 halaman

Petunjuk dan/atau Informasi atau petunjuk pengisian data pada masing-masing 
field tidak mudah dimengerti dan kurang  informatif tanpa disertai diagram dan 
contoh. Proses pengisian data hanya membutuhkan lebih dari 3 halaman
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Tidak ada petunjuk dan/atau informasi pengisian data pada masing-masing field

Terdapat fitur proteksi password: (1) autentifikasi, (2) enkripsi menggunakan 
basis/standar enkripsi tertentu (ditampilkan metode/merk nya), (3) notifikasi 
penggunaan password, (4) notifikasi penggantian password

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di atas  
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di atas  
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di atas  

1 -  3 item data pribadi pengguna untuk autentifikasi

4 - 5 item data pribadi pengguna untuk autentifikasi
6 sampai 7 item data pribadi pengguna untuk autentifikasi

Lebih dari 7 data item data pribadi pengguna untuk autentifikasi

Keamanan data terjamin karena adanya: (1) komitmen/pernyataan tertulis dari 
organisasi pengelola/penanggung jawab situs/mobile app yang dapat 
dibaca/diketahui oleh pengguna dengan jelas (2) Terdapat jaminan sistem 
enkripsi, (3) autentifikasi menggunakan digital signature atau biometrik  (4) fitur 
notifikasi/restorasi user name & password  dan (5) memiliki sistem pemblokiran

Situs/mobile app memiliki 4-5 kriteria di atas
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di atas

Kriteria: (1) Terdapat pernyataan resmi dalam situs bahwa data tidak akan 
digunakan untuk keperluan lain. (2) Memiliki fitur menu privacy policy untuk data 
pribadi pengguna (3) Data dapat dikendalikan oleh pengguna (ubah, tampilkan, 
ditutup, dan fitur lainnya)

Situs/mobile app memiliki 2 kriteria di atas
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Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di atas

Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di atas

Form dan file yang tersedia dapat diunduh/di-submit dengan dalam waktu 
kurang dari 1 menit

Form dan file yang tersedia dapat diunduh/di-submit dengan dalam waktu 1 
sampai 5 menit

Form dan file yang tersedia dapat diunduh/di-submit dengan dalam waktu 5 
sampai 10 menit

Form dan file yang tersedia dapat diunduh/di-submit dengan dalam waktu lebih 
dari 10 menit

Situs/mobile app selalu aktif dan dapat digunakan 24 jam sehari

Terjadi kendala akses/koneksi situs/mobile app per 1- 3 bulan sekali

Terjadi kendala akses/koneksi situs/mobile app per 1 minggu – 1 bulan sekali

Terjadi kendala akses/koneksi situs/mobile app per 1-6 hari sekali

Situs/mobile app ketika dievaluasi memiliki kriteria sebagai berikut: (1)  waktu 
loading dan unduh cepat ke menu utama  (2) Situs/mobile app berjalan dengan 
baik di semua perangkat,(3) text mudah dibaca, (4) responsif

Situs/mobile app memilki 2-3 kriteria di atas

Situs/mobile app memilki 1 kriteria di atas

Situs/mobile app tidak memilki kriteria di atas
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Kriteria evaluasi: (1) chat dan mail respon tidak lebih dari 24 jam (2) ada 
penyelesaian masalah/pertanyaan user (3) pengumuman yang masih dalam 
rentang waktunya (4) kerterbaruan berita/artikel

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di atas
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di atas

Halaman situs/mobile app terunduh/termuat   5-10 detik

Halaman situs/mobile app terunduh/termuat  11 sampai 30 detik

Halaman situs/mobile app terunduh/termuat  31 sampai 60 detik

Halaman situs/mobile app terunduh/termuat lebih dari 60 detik

Semua browser dapat digunakan (minimal 4 jenis browser)

Hanya 3 browser yang dapat digunakan dengan optimal

Hanya 2 browser yang dapat digunakan dengan optimal

Hanya 1 browser yang dapat digunakan dengan optimal

Kriteria kesan tulus staf sangat baik terlihat saat memberikan layanan, (1) 
kecepatan respon (2) isi respon (3) penyelesaian masalah (4) bahasa yang baik

Situs/mobile app memilki 2-3 kriteria di atas

Situs/mobile app memilki 1 kriteria di atas
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Situs/mobile app tidak memilki kriteria di atas

Respon terhadap pertanyaan pengguna dilakukan kurang dari 60 menit

Respon terhadap pertanyaan dilakukan dalam waktu 61 menit  sampai 5 jam

Respon terhadap pertanyaan dilakukan dalam 5 jam 1 menit sampai 24 jam

Respon terhadap pertanyaan pengguna dilakukan lebh dari 24 jam

Kriteria pengetahuan dan respon dari staff e-service terkait pertanyaan 
pengguna atas layanan: (1)  menjawab setiap pertanyaan pengguna sesuai 
konteksnya, (2) menjawab dengan cepat kurang dari 24 jam (3) menyelesaikan 
masalah/pertanyaan pengguna atau menjawab secara tepat (4) berkomunikasi 
dengan bahasa yang baik

Staff e-service memiliki 2-3 kriteria di atas

Staff e-service memiliki 1 kriteria di atas

Staff e-service tidak memiliki kriteria di atas

Kriteria penyampaian layanan dari staf e-service: (1) dapat dipercaya dengan 
baik dan menjalankan tugasnya dengan (2) tanggung jawab,  (3) profesional dan 
(4) percaya diri

Staff e-service memiliki 2-3 kriteria di atas
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Staff e-service memiliki 1 kriteria di atas

Staff e-service tidak memiliki kriteria di atas

Situs/mobile app menyediakan: (1) manual penggunaan; (2) fitur Help, (3) Video 
tutorial, dan (4)  Fitur Customer Service online (live chat)

Tersedia manual penggunaan, fitur Help dan video tutorial

Tersedia manual penggunaan dan fitur Help

Tersedia manual penggunaan (pdf, diagram, dokumen lainnya)

Kriteria interaksi pengguna dengan e-services: (1) Memiliki form interaksi; (2) 
Memiliki fitur Helpdesk/instant messaging dengan admin; (3) Informasi yang 
ditampilkan dalam situs dapat diakses per halaman per informasi; (4) memiliki 
fitur multibahasa

Interaksi hanya memiliki 2-3 kriteria di atas

Interaksi hanya memiliki 1 kriteria di atas

Interaksi hanya tidak memiliki kriteria di atas
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Kriteria navigasi situs/mobile app: (1) Tersedia peta situs navigasi; (2) Jumlah 
link navigasi yang minimal (maksimal 7 menu item); (3) Konsisten (posisi 
navigasi situs selalu sama di tiap halaman); (4) Logo me-Link ke halaman utama

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di atas

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di atas

Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di atas

Kriteria kemudahan penggunaan situs/mobile app: (1) Dapat diakses oleh 
siapapun termasuk (2)disabilitas (tuna netra) atau (3) manula; (4) Kompatibel 
dengan perangkat mobile (smartphone, tablet, dll); (5) Memungkinkan membaca 
konten secara cepat (skims); (6) Memiliki fitur multibahasa; dan (7) perubahan 
layout (misal perubahan ukuran font)

Memiliki 4-6 kriteria diatas

Memiliki 1-3 kriteria diatas

Tidak memiliki kriteria diatas
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Kriteria tampilan situs/mobile app yang menarik: (1) Desain dengan komposisi 
padanan warna yang baik dan tidak berlebihan:  setidaknya memiliki 2 atau 3 
warna utama yang berpadu (maksimal 5 warna); (2) teks mudah dibaca, 
biasanya teks warna hitam dengan latar warna puith/cerah & ukuran font 10-12 
di tiap paragraf; (3) memiliki gambar yang relevan dengan konteks/konten 
dengan kualitas/resolusi yang baik dan jumlah 3-4 gambar setiap halamannya 
(tidak lebih); (4) layout yang sederhan & ringkas (simple)  tidak banyak 
mengandung elemen pengalih fokus (misal animasi, gambar berkedip-
kedip/blink, dll)

Memiliki 2-3 kriteria di atas

Memiliki 1 kriteria di atas

Tidak memiliki  kriteria di atas

(1) Layout situs sederhana tidak berlebihan hanya menyampaikan konten yang 
relevan dengan informasi pemerintahan; (2) judul konten memiliki tema/label 
yang jelas dan isi dibagi menjadi paragraf kecil; (3) desain layout dan konten 
jelas, ringkas dan menarik; (4) kurang dari 10 detik pengunjung dapat 
mengetahui jenis situs dan isi konten yang disampaikan

Memiliki 2-3 kriteria di atas
Memiliki 1 kriteria di atas
Tidak memiliki  kriteria di atas
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Kriteria kesan kompeten/profesional dari situs/mobile app: (1) Tata letak/layout 
sederhana, ringkas, minim fitur pengalih topik ; (2) Minimal link navigasi dan 
scroll (menggulung layar) untuk setiap halaman dan informasi/konten ; (3) 
Konten diperbarui secara reguler/berkala; (4) Konten yang deskriptif, dan 
penggunaan bahasa sederhana dan standar atas konten situs/mobile app (yang 
ada seakan ditulis yang profesional, misal: editor/wartawan)

Memiliki 2-3 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Tidak memiliki  kriteria diatas

 Kriteria standar pengalaman positif: (1) Layout situs sederhana & ringkas 
(simple), tampilan menarik dan pengelolaan yang baik; (2) Loading halaman 
cepat, situs memuat (loading) halaman 1- 20 detik; (3) Minimal link & scroll & 
layout, serta konsiten tiap halamannya; (4) Fokus pada hal yang penting/utama, 
(5) Menu selalu berada di bagian atas disetiap halaman (6) item menu dibatasi 
kurang dari 7 item (untuk tidak membuat orang berlama-lama dalam mencari 
satu informasi yang diinginkan), (6) Memiliki fitur/tombol Contact
Memiliki 4-5 kriteria diatas
Memiliki 1-3 kriteria diatas
Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria umum informasi akurat: (1) didukung oleh referensi atau dokumen fakta 
yang jelas serta sesuai dengan kebutuhan  pengguna. (2) informasi yang 
disampaikan dengan bahasa Indonesia yang jelas (tata bahasa, pengejaan, dan 
komposisi) (3)  menampilkan keterangan/info tentang penulis (4) Informasi dapat 
dibandingkan dengan situs lainnya dengan topik yang sama

Memiliki 2-3 kriteria diatas

Memiliki 1 kriteria diatas
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Tidak memiliki kriteria diatas

Tersedia daftar dan deskripsi informasi yang dilengkapi dengan  peraturan 
perundang-undangan/dasar hukum terkait pelayanan yang diberikan

Tersedia deskripsi informasi yang dilengkapi dengan peraturan perundang-
undangan/dasar hukum terkait pelayanan yang diberikan
Tersedia daftar informasi yang dilengkapi peraturan perundang-undangan/dasar 
hukum terkait pelayanan yang diberikan

Tidak tersedia daftar dan deskripsi informasi yang dilengkapi dengan peraturan 
perundang-undangan/dasar hukum terkait pelayanan yang diberikan 

Informasi yang ditampikan pada halaman utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara berkala per 7 hari kerja dari berita 
/informasi terakhir
Informasi yang ditampikan pada halaman utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara berkala per 8 hari kerja – 30 hari kerja 
dari berita /informasi terakhir

Informasi yang ditampikan pada halaman utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara berkala per 31 hari kerja – 90 hari kerja 
dari berita /informasi terakhir

Informasi yang ditampikan pada halaman utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara berkala lebih dari  90 hari kerja dari 
berita /informasi terakhir

Terdapat integrasi informasi antara informasi pelayanan dengan link  informasi 
lainnya yang saling terkait

Terdapat integrasi informasi, yang membutuhkan pencarian dari link yang lain
Terdapat integrasi informasi tanpa panduan link lainnya.
Tidak terdapat integrasi informasi
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Kriteria informasi yang mudah dimengerti, memiliki: (1) penggunaan bahasa 
yang baik dan benar, langsung/tidak bertele-tele, tidak banyak terminologi tidak 
awam/asing; (2) audio visual, (3) tabel dan/atau grafik, (4) link atau dokumen 
lainnya sebagai referensi atau penguat, dan 
Memiliki 2-3 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria tingkat kerincian informasi: (1) Author/Penulis; (2) Tanggal Publikasi, (3) 
Memiliki Gambar/Video/Dokumen dan tautan dengan informasi lain yang 
sejenis/relevan dalam situs/mobile app dan  yang relevan dan (4) Memiliki 
kategorisasi dan kata kunci yang sesuai
Situs/mobile app memiliki  2-3 kriteria di atas
Situs/mobile app memiliki  1 kriteria di atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di atas

Kriteria format penyajian informasi yang layak/pas: (1) Menggunakan bahasa 
yang umum, (2) mengandung penekanan (cetak tebal (bold), atau cetak miring 
(italic), pointer, tabel dan atau  yang sesungguhnya atau kontekstual (3) 
Mengandung  keyword (4) Menggunakan hyperlink yang aktif (dapat diklik 
langsung) (5) jumlah paragraf yang tidak banyak (maksimum tiga paragraf) 
dalam satu informasi
Situs/mobile app memiliki  3-4 kriteria di atas
Situs/mobile app memiliki  1-2 kriteria di atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di atas

Situs/mobile app memiliki (1) privacy policy, (2) contact information, (3) terdapat 
testimoni positif dari pengguna, (4) memiliki statistik jumlah pengunjung dan 
pengguna situs/mobile app yang meningkat

Situs/mobile app memiliki 2-3 macam kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki 1 macam kriteria tersebut
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Situs/mobile app tidak memiliki  macam kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki mekanisme transaksi yang jelas dengan ditandai (1) 
tersedia petunjuk yang user friendly (2) fitur pengamanan transaksi (3) fasilitas 
pelacakan transaksi (4) riwayat transaksi

Situs/mobile app memiliki 2-3 macam kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki 1 macam kriteria tersebut

Situs/mobile app tidak memiliki  macam kriteria tersebut

Kriteria keamanan bagi pengguna: (1) Untuk akses ke akun pengguna 
dibutuhkan user id, Passwords, (2) kode autentifikasi  (3) pengguna memberikan 
hanya data yang dibutuhkan (4) Terdapat pernyataan resmi perlindungan data

Situs/app memiliki 2-3 macam perlindungan data pengguna diatas
Situs/app  memiliki 1 macam perlindungan data pengguna diatas
Situs/app tidak/ memiliki  macam perlindungan data pengguna diatas

Situs/app memiliki (1) halaman personal yang sesuai dengan karakteristik atau 
preferensi pengguna, (2) memiliki pengaman/passwords untuk masuk dan (3) 
memiliki kemudahan untuk mengubah atau mengupdate data personal.

Situs/app  memiliki 2 kriteria personalisasi pengguna diatas

Situs/app memiliki 1 kriteria personalisasi pengguna diatas

Situs/app  tidak memiliki  kriteria personalisasi pengguna diatas
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Situs/mobile app memiliki forum/kanal pengguna yang berfungsi optimal sebagai 
tempat berdiskusi dan memberikan solusi yang dipertimbangkan oleh organisasi

Situs/mobile app memiliki forum/kanal pengguna yang berfungsi dengan baik

Situs/mobile app memiliki forum/kanal pengguna yang kadang-kadang 
digunakan

Situs/mobile app tidak memiliki forum/kanal pengguna atau memiliki tapi tidak 
digunakan

Situs memiliki fitur diskusi langsung (live) dan informasi kontak yang lengkap 
(alamat email, alamat fisik, nomor telepon) yang berfungsi dengan baik.

Situs memiliki informasi kontak yang lengkap (alamat email, alamat fisik, nomor 
telepon) yang berfungsi dengan baik.
Situs memiliki informasi kontak yang kurang lengkap yang kurang berfungsi 
dengan baik.
Situs tidak memiliki informasi kontak

Kriteria yang dimaksud, situs/mobile app memiliki:  (1) FAQ dan atau petunjuk 
yang lengkap, (2) kontak/fasilitas diskusi/chat yang berfungsi untuk bertanya (3) 
terdapat testimoni pengguna  yang baik, (4) memiliki alur kerja/transaksi 
transparan yang dapat dipantau pengguna.

Situs/app  memiliki 2-3 kriteria diatas
Situs/app  memiliki 1 kriteria diatas
Situs/app  tidak memiliki kriteria diatas
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Evidence Pernyataan untuk end user

Situs memiliki mesin pencari yang 
mudah ditemukan dalam situs, mudah 
digunakan dan memberikan hasil yang 
baik dan sesuai

URL link dan screenshoot 
mengenai: Site Map

Situs terorganisasi dengan baik, 
memiliki peta navigasi, tidak 
memiliki halaman kosong, tata 
letak (layout ) konsisten, 
transisi/perpindahan antar 
halaman situs terasa halus dan 
lancar.

URL link dan screenshoot 
mengenai: nama 
situs/aplikasi, hasil 
pencarian situs pada 
browser, layout situs untuk 
menunjukkan struktur

Situs mudah diingat, memiliki 
struktur yang jelas dan mudah 
diikuti, untuk model layanan 
berjenis INFORMASI piramida 
SESUAI struktur organisasi, dan 
untuk model layanan berjenis 
WORKFLOW piramida SESUAI 
layanan yang diberikan

URL link dan screenshoot 
mengenai: mesin pencari, 
fungsi dan tata letak
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Jadwal update tersedia dan 
dilakukan dengan baik, 
dibuktikan dengan fisik situs 
terbarukan dapat berupa 
link url dan atau 
screenshoot

Selang waktu kejadian sesungguhnya 
dengan publikasi berita/informasi di 
situs/mobile apps

URLdan screenshoot kolom 
isian pada situs

Informasi atau petunjuk pengisian data 
pada masing-masing field mudah 
dimengerti dan informatif, disertai 
diagram dan contoh. Proses pengisian 
data hanya membutuhkan sedikit 
halaman petunjuk

URL link dan screenshoot 
mengenai: fitur  pilihan multi 
bahasa, fitur sumarisasi 
(frequently acces, top 
search, top question, FAQ) 
dan fitur pengingat & 
pemberi saran serta fitur 
ramah pengguna disabilitas 
(text to speech, speech to 
text, dlsb)

Situs memiliki fitur penyesuaian 
pengguna seperti multi bahasa, 
frequently acces, top search, FAQ, 
fitur pengingat & saran, dan fitur yang 
ramah pengguna disabilitas?

Screen shoot  halaman 
(halaman) situs/mobile app

Jumlah halaman yang diperlukan 
untuk menampilkan Informasi pada 
situs/mobile app e-gov 
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Keamanan data terjamin baik dari 
keamanan sistem maupun komitmen 
tertulis dari organisasi yang dapat 
dibaca oleh pengguna dengan jelas. 
Terdapat enkripsi dan autentifikasi 
menggunakan digital signature, 
biometrik, notifikasi dan password.

(1) Pernyataan resmi 
penggunaan data dalam 
situs (2) menu privacy 
policy

Situs menampilkan pernyataan resmi 
bahwa data tidak akan digunakan 
untuk keperluan lain dan memiliki fitur 
menu privacy policy untuk data pribadi 
pengguna yang dapat dikendalikan 
oleh pengguna (ubah, tampilkan, 
ditutup, dll)

URL dan screen shoot 
Kolom isian permintaan 
data saat register dan login 

Autentifikasi hanya menggunakan 
data yang diperlukan (data sesedikit 
mungkin)

URL dan screen shoot 
halaman login, hasil 
percobaan register, create 
username dan password, 
ganti username dan 
password

Terdapat proteksi password: 
autentifikasi, enkripsi, notifikasi 
penggunaan password, notifikasi 
penggantian password

(1). Screen shoot 
Pernyataan tentang 
kemanan data pengguna 
dalam situs dan bukti 
fiturlain, (2).  berita acara 
percobaan 
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Situs dapat digunakan dalam 24 jam 
sehari

Berita acara percobaan 
menjalankan situs

Situs berjalan dengan baik di 
semua perangkat atau semua 
operating system , waktu loading 
cepat, text mudah dibaca, 
responsif

Berita acara pengunduhan 
form atau file dengan bukti 

Form atau file dokumen yang tersedia 
dalam situs dapat diunduh dengan 
cepat, kurang dari 1 menit

Jadwal dan sop 
maintenance, lampiran up 
dan down sistem, screeshot 
akses/evaluasi situs pada 
waktu yang berbeda
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Bukti tentang (1) kecepatan 
respon (2) isi respon (3) 
penyelesaian masalah (4) 
standar bahasa yang baik

Kesan tulus staf/admin sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, 
cepat  merespon, isi respon yang baik, 
dapat menyelesaikan masalah dan 
menggunakan bahasa yang baik

Berita acara percobaan 
membuka halaman situs  
(halaman situs yang baik 
adalah situs yang tidak 
berat dan cepat dibuka)

Halaman situs terunduh/terbuka 
dengan cepat, kurang dari 2 detik

Berita acara percobaan  
dan screenshoot membuka 
situs dengan berbagai 
browser

Situs dapat beroperasi pada semua 
browser yang umum digunakan 
masyarakat (MicIE, Mozilla, Google 
Chrome, Safari, Opera dll)

(1) chat dan mail respon 
tidak lebih dari 24 jam (2) 
bukti penyelesaian 
masalah/pertanyaan user 
(3) bukti pengunggahan 
pengumuman (4) 
kerterbaruan berita

Informasi dan pelayanan disediakan 
tepat waktu dan up to date sesuai 
dengan kebutuhan pengguna
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(1) Bukti berita acara 
penilaian staf e-service (2) 
persepsi penilai terhadap 

   
  

Staf/admin e-service terkesan baik, 
bertanggungjawab merespon dengan 
cepat  memiliki kemampuan yang 

  

Respon terhadap pertanyaan 
pengguna dilakukan kurang dari 1 jam

(1) Bukti berita acara 
penilaian staf e-service (2) 
persepsi penilai terhadap 
jawaban atas pertanyaan 
user (disertai bukti)

Pengetahuan staff e-service sangat 
baik, mengetahui dan memahami 
organisasi, seluruh proses bisnis 
terkait pelayanan dari awal sampai 
akhir yang sehingga dapat menjawab 
pertanyaan pengguna secara 
memuaskan

    
     

   
   

     
    

       
    

   

Bukti sampel respon pada  
pertanyaan user
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Situs memiliki petunjuk penggunaan, 
fitur Help, Video tutorial dan Fitur 
Customer Service online sehingga 
memudahkan pengguna untuk 
menggunakan situs

URL

Situs memiliki format interaksi 
dengan admin (messaging ), 
menyediakan informasi dalam satu 
halaman dan  fitur multibahasa 
sehingga pengguna dapat 
berinteraksi dengan situs e-service 
secara jelas dan mudah dimengerti

    
    
   

jawaban atas pertanyaan 
user (disertasi bukti)

    
   

cepat, memiliki kemampuan yang 
mencukupi dan profesional

URL
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Berita acara percobaan dan 
URL

Tersedia peta navigasi situs dengan 
tahapan yang tidak panjang serta 
kompatibel dengan berbagai browser 
sehingga pengguna mudah untuk 
menggunakan situs.

Berita acara percobaan dan 
URL

Situs mudah digunakan karena dapat 
diakses oleh disabilitas, manula, dari 
smartphone, dan memiliki fitur 
multibahasa serta fitur perubahan 
layout/ukuran font
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Situs terlihat menarik dengan 
penggunaan warna yang tidak 
berlebihan, teks berwarna hitam 
dengan warna latar putih, warna dan 
resolusi gambar yang baik, ukuran 
font dan jumlah baris kalimat yang 
ringkas sehingga mudah dibaca.

Situs memiliki desain yang sesuai 
dengan jenis layanannya mempunyai 
layout yang simpel, dan berisi 
informasi yang ringkas dan menarik 
serta mudah dipahami oleh pengguna
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Screen shoot : (1) informasi 
yang ditampilkan di Web, 
(2) bagan , (3) dokumen 
pendukung

Informasi yang ditampilkan oleh situs 
menggunakan bahasa Indonesia yang 
benar, dengan mekanisme yang 
runtut, tanpa menggunakan banyak 
istilah serta didukung oleh dokumen 
yang tepat sesuai dengan kebutuhan 
pengguna

Situs terlihat kompeten untuk 
penyampaian informasi dengan layout 
yang baik, mempunyai fasilitas scroll 
layar, pemilihan bahasa yang baku 
serta konten diperbaharui secara 
berkala

Situs memberikan kesan yang positif 
dengan adanya layout yang ringkas 
namun informatif, waktu loading yang 
cepat, pemberian penekanan pada hal 
penting, tersedia menu yang berisi 
item yang ringkas dan tepat.
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Screen shoot : (1) Berita 
yang terbaru 

Situs menyediakan informasi yang 
diperbaharui secara berkala dan up 
to date

Screen shoot : (1) 
penjelasan integrasi 
informasi (2) alamat link 
yang terkait

Situs menyediakan integrasi informasi 
dengan penyediaan sumber atau link 
yang terkait untuk memperjelas 
informasi relevan yang dibutuhkan 
pengguna

     
    

    
    

     
     

Screen shoot :  (1) Daftar 
informasi ; (2) Deskripsi 
informasi ; (3) Peraturan 
hukum/dasar hukum 

Informasi yang ditampilkan pada situs 
dilengkapi dengan penjelasan meliputi 
dasar hukum, pelaksanaan kegiatan 
dan gambar yang mendukung
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Situs memiliki reputasi yang baik 
karena memiliki privacy policy, contact 
informatian, testimoni dan informasi 
jumlah pengunjung.

Screen shoot  skema yang 
menampilkan informasi 
kebutuhan pengguna pada 
satu skema (informasi 
dengan kategorisasi yang 
jelas sesuai fungsi dan 
organisasi)

Situs menyediakan informasi yang 
sesuai dengan kebutuhan pengguna 
pada satu skema secara rinci dalam 
format yang baik

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria

Screen shoot  dan file 
penggunaan layanan dalam 
bentuk : (1) audiovisiual, (2) 
gambar ; (3) narasi 

Situs memberikan informasi yang jelas 
sesuai dengan kebutuhan pengguna 
dalam bentuk audiovisual, gambar 
dan narasi.

URL link dan screenshoot 
mengenai: Author; 
DD/MM/YYYY, Link Tautan 
dan 
Gambar/Video/Dokumen 
yang relevan dan Memiliki 
kategorisasi dan kata kunci 
yang sesuai serta Memiliki 
tautan dengan informasi 
lain yang sejenis/relevan 

Situs menyediakan informasi yang 
detail, lengkap dan relevan
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URL dan Screenshoot 
keempat kriteria

Sistem menyediakan perlindingan 
terhadap informasi pribadi dengan  
penggunaan user id, passwords, kode 
autentifikasi, pernyataan resmi 
perlindungan data sehingga pengguna 
merasa aman.

URL dan Screenshoot 
ketiga kriteria

Sistem menyediakan halaman pribadi 
untuk pengguna dengan pengaman 
dan memiliki kemudahan untuk 
melakukan pembaharuan data pribadi 
dan memiliki kesan personalisasi 
pengguna

     
     

    
 

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria

Keamanan dalam bertransaksi 
dirasakan pengguna dengan adanya 
mekanisme transaksi yang jelas, 
tersedia fitur pengamanan transaksi, 
fasilitas pelacakan transaksi dan 
riwayat transaksi
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URL dan Screenshoot 
keempat kriteria

Sistem menyediakan fasilitas informasi 
untuk mengetahui alur atau tahapan 
kerja dan transaksi yang dilakukan 
oleh pengguna sehingga memberi 
keyakinan bahwa jasa akan 
tersampaikan dengan baik sesuai janji

URL dan Screenshoot 
forum pengguna

Situs memiliki forum pengguna 
dengan fasilitas interaksi antara 
anggotanya sehingga menimbulkan 
rasa kebersamaan

URL dan Screenshoot live 
chat dan contact

Situs menyediakan media komunikasi 
seperti fasilitas live chat, informasi 
kontak, alamat emai dan nomer 
telepon yang dapat dihubungi yang 
memudahkan komunikasi dengan 
institusi
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Dimensi Code Indikator Penilaian Pertanyaan N

4

3

2

1

4

3

2

1

4

E1
Struktur situs/mobile app e-
gov ini jelas dan mudah 
diikuti

Apakah situs/mobile app 
menggunakan alamat/nama 
mobile apps yang mudah 
diingat, berekstensi go.id 
(untuk situs)/nama formil (untuk 
mobile app), tampilan antar 
muka (interface ) menarik  dan 
mudah untuk diikuti /ditelusuri?

E2
Mesin pencari (fitur search) 
dalam situs/mobile app e-
gov ini efektif

Apakah situs/mobile app 
menyediakan fitur mesin 
pencari (search) yang mudah 
ditemukan posisinya, 
digunakan dan memberikan 
tampilan hasil yang mudah 
dibaca/dipahami?

    
   

Apakah situs/mobile app 
memiliki peta navigasi, tidak 
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3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

Efficiency

E3 Peta situs/mobile app e-gov 
ini terorganisir dengan baik

   
 p  g ,  

mengandung halaman kosong, 
tata letak (layout) halaman 
yang konsisten dan transisi 
antar halaman terasa halus 
(smooth) dan lancar? 

E4

Situs/mobile app e-gov ini 
disesuaikan dengan 
kebutuhan khusus masing-
masing pengguna

Apakah situs/mobile app 
memiliki fitur penyesuaian 
terkait karakteristik dan pola 
kebutuhan khusus pengguna 
seperti multi bahasa, 
Sumarisasi (frequently acces, 
top search, FAQ, dlsb), fitur 
pengingat & saran, dan fitur 
yang ramah pengguna 
disabilitas?

E5
Informasi yang ditampilkan 
pada situs/mobile app e-gov 
ini rinci dan sesuai 

Apakah informasi yang 
ditampilkan dalam situs/mobile 
app memiliki keterangan yang 
rinci dan sesuai dengan 
efisiensi? 

E6

Lama Informasi yang 
ditampilkan di situs e-gov 
setelah kejadian/peristiwa 
berlangsung

Seberapa lama informasi 
ditampilkan dari waktu kejadian  
berlangsung?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

E7

Petunjuk dan/atau  
Informasi pengisian data 
dalam situs/mobile app e-
govt ini sudah memadai

Apakah petunjuk dan/atau 
informasi mengenai pengisian 
data dalam situs/mobile app ini 
sudah cukup 
memadai/informatif? 

T1 Penggunaan pasword dan 
username aman

Apakah keamanan 
penggunaan username dan 
password pada situs/mobile 
app ini terjamin? 

T2
Autentifikasi hanya 
menggunakan data yang 
diperlukan

Berapa jumlah item data 
pribadi pengguna yang harus 
dimasukkan untuk autentifikasi 
akses dalam situs/mobile app 
ini ? (Contoh data pribadi yang 
tidak perlu: Nomor Kartu 
Keluarga, NIK, nomor Kartu 
kredit, dlsb yang tidak 
diperlukan dalam akses situs )
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

Trust

T3

Data yang diberikan oleh 
pengguna tersimpan dalam 
situs/mobile app dengan 
aman

Apakah data yang diberikankan 
pengguna dan tersimpan 
dalam sistem e-service ini 
aman?

T4

Data yang disediakan untuk 
e-service digunakan hanya 
untuk alasan yang 
dimaksudkan 

Apakah data pengguna yang 
disimpan dalam e-service ini 
hanya digunakan untuk alasan 
yg dimaksudkan oleh 
pengguna?

R1

Form dalam situs/mobile 
app e-service dapat 
diunduh/di-submit dengan 
cepat

Apakah form atau file dalam 
situs/mobile app ini dapat 
diunduh atau disubmit dengan 
cepat ?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

Reliability

R2
Situs/mobile app e-service 
dapat diakses dan tersedia 
kapan pun diperlukan

Apakah situs/mobile app ini 
dapat diakses kapan saja 
diperlukan?

R3
Situs/mobile app dapat 
beroperasi dengan baik 
sejak dibuka

Apakah situs/mobile app dapat 
beroperasi dengan baik dan 
responsif sejak dibuka?

R4
Situs/mobile app 
menyediakan layanan tepat 
waktu

Apakah layanan disediakan 
tepat waktu sesuai dengan 
kebutuhan?

R5
Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat dengan 

Apakah halaman situs/mobile 
app terunduh/termuat  dengan 
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2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

R5
   

terunduh/termuat dengan 
cepat

   
app terunduh/termuat  dengan 
cepat?

R6
Situs e-service berjalan 
dengan baik menggunakan 
browser yang tersedia

Apakah semua browser  
umum/populer yang tersedia 
dapat digunakan untuk 
membuka situs ini?

 

CS1

Staf e-service menunjukkan 
minat yang tulus dalam 
memecahkan masalah 
pengguna, staf yang 
dimasukan adalah adanya 
HELP DESK utk eService.

Apakah staf e-service 
memberikan layanan yang 
tulus dalam menjawab 
pertanyaan dan penyelesaiaan 
masalah?

CS2
Staff e-service memberikan 
balasan secepatnya ke 
pertanyaan pengguna.

Apakah respon admin cepat 
dalam menjawab pertanyaan 
pengguna?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

Citizen Support

CS3

Staf e-service memiliki 
pengetahuan untuk 
menjawab pertanyaan 
pengguna.

Apakah staf memiliki 
pengetahuan untuk menjawab 
pertanyaan pengguna secara 
memuaskan?

CS4

Staf e-service memiliki 
kemampuan untuk 
menyampaikan 
kepercayaan dan keyakinan

Apakah kesan terpercaya 
terlihat pada staf e-service 
sehingga dapat meyakinkan 
pengguna?

U1 Mudah dipelajari untuk 
mengoperasikan

Apakah situs/mobile app dapat 
dengan mudah dipelajari dan 
dioperasikan saat 1 s/d 3 kali 
mengakses dengan dukungan 
fitur-fitur berikut?
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1

4

3

2

1

4

3

2

1

   

    
    

      
   

 

U2
Interaksi dengan 
situs/mobile app eservice 
jelas dan mudah dimengerti

Apakah interaksi anda sebagai 
pengguna situs/mobile app 
jelas dan mudah untuk 
memahami/mengerti dengan 
tersedianya form interaksi 
dengan fitur-fitur berikut?

U3 Navigasi situs/mobile app 
cukup jelas dan mudah

Apakah situs/mobile app 
mudah dinavigasikan dari 
menu ke menu, dari halaman 
ke halaman, dan dari konten ke 
konten nya?
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4

3

2

1

4

3

2

1

Usability

U4 Situs/mobile app mudah 
digunakan

Apakah mudah dalam 
penggunaan situs/mobile app 
baik konten, menu, dan fitur 
lainnya ?

U5 Tampilan situs/mobile app 
eservice menarik

Apakah tampilan situs/mobile 
app menarik sehingga anda 
nyaman, senang dan tidak 
bosan melihat situs lebih lama 
atau sering?
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4

3
2
1

4

3
2
1

4

3
2

U6
Desain situs/mobile app 
eService layak dan sesuai 
dengan tipe situs

Apakah desain situs sesuai 
/relevan dengan 
jenis/kategori/konten yang 
dikandung/fungsi layanan nya?

U7
Situs/mobile app Eservice 
menimbulkan kesan 
kompeten/profesional

Apakah situs/mobile app 
nampak kompeten/profesional 
dalam penyampaian kontennya 
dan pengelolaannya?

U8

Situs/mobile app Eservice 
memberikan 
pengalaman/kesan positif 
bagi pengguna

Apakah Anda mendapatkan 
pengalaman/kesan positif saat 
mengakses dan menggunakan 
situs/mobile app ini?
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1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

   
 

  
 

   
   

   
  

I1 Menyediakan informasi 
akurat

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs dengan 
bahasa Indonesia yang jelas, 
sistematis dan bermanfaat bagi 
pengguna?

I2 Menyediakan informasi yang 
terpercaya

Apakah Informasi yang 
ditampilkan dalam situs//mobile 
app disertai dengan daftar, 
deskripsi informasi serta dasar 
hukum dari pelayanan yang 
diberikan ?

Menyediakan informasi 
   

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs/mobile 
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2

1

4

3

2

1

4

3
2
1

4

3

2

1

I3 Menyediakan informasi 
tepat dan sesuai waktu

   
ditampilkan pada Situs/mobile 
app merupakan informasi yang 
ter up date  secara teratur ?

I4 Menyediakan informasi 
relevan

Apakah informasi yang 
disampaikan mempunyai 
penjelasan dengan integrasi 
informasi dari link lainnya ?

I6
Menyediakan informasi 
dengan tingkat kerincian 
yang tepat

Apakah informasi yang 
ditampilkan dalam situs/mobile 
app memiliki keterangan yang 
lengkap mengenai: 
Author/Penulis, Tanggal 
Publikasi, Link sumber 
referensi , disertai dengan 
gambar/video/dokumen 
relevan, memiliki kategorisai & 
kata kunci yang sesuai dan 
memliki link/tautan dengan 
informasi lain yang sejenis 
dalam situs?

I5 Menyediakan informasi yang 
mudah dimengerti

Apakah informasi yang 
ditampilkan dilengkapi dengan 
tutorial penggunaan layanan ?

Information
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

 

SI1 Memiliki reputasi yang baik Apakah situs memiliki reputasi 
yang baik?

I7 Menyediakan informasi  
dalam format yang layak

Apakah informasi disajikan 
dengan format yang sesuai, 
tepat dan cocok?

SI2
Pengguna merasa aman 
dalam  menyelesaikan 
transaksi

Apakah situs memiliki  
keamanan untuk melakukan 
transaksi secara penuh?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

Service Interaction SI4 Menciptakan rasa 
personalisasi

Apakah Situs menyediakan 
kemudahan untuk mempunyai 
halaman pribadi dan 
kemudahan untuk mengubah 
atau meng-update-nya ?

  
 

Apakah Situs memiliki fitur 
diskusi langsung (live) dan 

    
    

    
   

  

SI3
Pengguna merasa aman 
terhadap informasi 
pribadinya

Apakah informasi pribadi 
pengguna terlindungi dengan 
baik ?

SI5 Menimbulkan rasa 
kebersamaan

Apakah pengguna merasakan 
komunitas yang menghargai 
keberadaannya dan 
kebersamaan sesama 
pengguna?

Page 14



INDIKATOR eService_Jenis INFORM

3

2

1

4

3
2
1

 

SI6 Memudahkan komunikasi 
dengan institusi

    
diskusi langsung (live) dan 
informasi kontak yang lengkap 
dan berfungsi baik? (Berfokus 
pada interaksi dari pengguna 
terhadap penyedia layanan 
bukan live chat)

SI7

Memberi keyakinan bahwa 
jasa akan tersampaikan 
dengan baik sesuai 
janji/aturan

Apakah Situs memberi 
keyakinan bahwa jasa akan 
tersampaikan dengan baik 
sesuai janji/aturan? 
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Breakdown Bobot Evidence

Menggunakan (1) nama/alamat mudah 
diingat dan ditelusuri, (2) berakhiran 
ekstensi go.id (untuk situs)/nama formal 
yang menunjukan nama daerah atau 
layanan spesifik (untuk mobile app), (3) 
tampilan antar muka nya menarik 
(komposisi Menu, Logo Lembaga, dan 
font (jenis dan ukuran) yang konsisten, 
(4) struktur  situs/mobile apps  berbentuk 
piramida i. Beranda; ii. Kategori; iv. 
Subkategori

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas

Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app, mudah digunakan dan memberikan 
tampilan hasil yang mudah 
dibaca/pahami
Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app dan mudah digunakan
Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app

Tidak ditemukan mesin pencari dalam 
situs/mobile app

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur, tidak memiliki halaman 
kosong dan tata letak (layout) konsisten, 
transisi/perpindahan antar 
halaman/windows situs/mobile app terasa 
halus dan lancar tanpa jeda/lag

URL link dan screenshoot 
mengenai: nama 
situs/aplikasi, hasil 
pencarian situs pada 
browser, layout situs untuk 
menunjukkan struktur

URL link dan screenshoot 
mengenai: mesin pencari, 
fungsi dan tata letak
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Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur, tidak memiliki halaman 
kosong dan tata letak (layout) konsisten

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur dan tidak memiliki halaman 
kosong
Tidak memiliki atau hanya memiliki peta 
navigasi saja 

Memiliki  fitur  pilihan (1) multi bahasa, (2) 
fitur sumarisasi (frequently acces, top 
search, top question, FAQ) dan (3) fitur 
pengingat & pemberi saran serta (4) fitur 
ramah pengguna disabilitas (text to 
speech, speech to text, dlsb)
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas

Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam satu halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam dua halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam tiga halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam lebihh dari tiga halaman 
situs/mobile app

Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 1-4 hari setelah kejadian 
berlangsung
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 5-7 hari setelah kejadian 
berlangsung
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 8-14 hari setelah kejadian 
berlangsung
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang lebih dari 14 hari setelah 
kejadian berlangsung

URL link dan screenshoot 
mengenai: Site Map

URL link dan screenshoot 
mengenai: fitur  pilihan multi 
bahasa, fitur sumarisasi 
(frequently acces, top 
search, top question, FAQ) 
dan fitur pengingat & 
pemberi saran serta fitur 
ramah pengguna disabilitas 
(text to speech, speech to 
text, dlsb)

Screen shoot  halaman 
(halaman) situs/mobile app

Jadwal update tersedia dan 
dilakukan dengan baik, 
dibuktikan dengan fisik situs 
terbarukan dapat berupa 
link url dan atau 
screenshoot
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Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field mudah dimengerti dan 
informatif disertai diagram dan contoh. 
Proses pengisian data hanya 
membutuhkan 1 halaman
Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field mudah dimengerti dan 
informatif disertai diagram dan contoh. 
Proses pengisian data hanya 
membutuhkan 2-3 halaman

Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field tidak mudah dimengerti dan 
kurang  informatif tanpa disertai diagram 
dan contoh. Proses pengisian data hanya 
membutuhkan lebih dari 3 halaman

Tidak ada petunjuk dan/atau informasi 
pengisian data pada masing-masing field

Terdapat fitur proteksi password: (1) 
autentifikasi, (2) enkripsi menggunakan 
basis/standar enkripsi tertentu 
(ditampilkan metode/merk nya), (3) 
notifikasi penggunaan password, (4) 
notifikasi penggantian password
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas  
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas  
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas  

1 -  3 item data pribadi pengguna untuk 
autentifikasi
4 - 5 item data pribadi pengguna untuk 
autentifikasi
6 sampai 7 item data pribadi pengguna 
untuk autentifikasi

Lebih dari 7 data item data pribadi 
pengguna untuk autentifikasi

URLdan screenshoot kolom 
isian pada situs

URL dan screen shoot 
halaman login, hasil 
percobaan register, create 
username dan password, 
ganti username dan 
password

URL dan screen shoot 
Kolom isian permintaan 
data saat register dan login 
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Keamanan data terjamin karena adanya: 
(1) komitmen/pernyataan tertulis dari 
organisasi pengelola/penanggung jawab 
situs/mobile app yang dapat 
dibaca/diketahui oleh pengguna dengan 
jelas (2) Terdapat jaminan sistem 
enkripsi, (3) autentifikasi menggunakan 
digital signature atau biometrik  (4) fitur 
notifikasi/restorasi user name & password  
dan (5) memiliki sistem pemblokiran

Situs/mobile app memiliki 4-5 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas

Kriteria: (1) Terdapat pernyataan resmi 
dalam situs bahwa data tidak akan 
digunakan untuk keperluan lain. (2) 
Memiliki fitur menu privacy policy untuk 
data pribadi pengguna (3) Data dapat 
dikendalikan oleh pengguna (ubah, 
tampilkan, ditutup, dan fitur lainnya)

Situs/mobile app memiliki 2 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 
kurang dari 1 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 1 
sampai 5 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 5 
sampai 10 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 
lebih dari 10 menit

(1). Screen shoot 
Pernyataan tentang 
kemanan data pengguna 
dalam situs dan bukti 
fiturlain, (2).  berita acara 
percobaan 

(1) Pernyataan resmi 
penggunaan data dalam 
situs (2) menu privacy 
policy

Berita acara pengunduhan 
form atau file dengan bukti 
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Situs/mobile app selalu aktif dan dapat 
digunakan 24 jam sehari

Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1- 3 bulan sekali
Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1 minggu – 1 bulan 
sekali
Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1-6 hari sekali

Situs/mobile app ketika dievaluasi 
memiliki kriteria sebagai berikut: (1)  
waktu loading dan unduh cepat ke menu 
utama  (2) Situs/mobile app berjalan 
dengan baik di semua perangkat,(3) text 
mudah dibaca, (4) responsif

Situs/mobile app memilki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memilki 1 kriteria di atas

Situs/mobile app tidak memilki kriteria di 
atas

Kriteria evaluasi: (1) chat dan mail respon 
tidak lebih dari 24 jam (2) ada 
penyelesaian masalah/pertanyaan user 
(3) pengumuman yang masih dalam 
rentang waktunya (4) kerterbaruan 
berita/artikel
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat   5-10 detik

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat  11 sampai 30 detik

Jadwal dan sop 
maintenance, lampiran up 
dan down sistem, screeshot 
akses/evaluasi situs pada 
waktu yang berbeda

Berita acara percobaan 
menjalankan situs

(1) chat dan mail respon 
tidak lebih dari 24 jam (2) 
bukti penyelesaian 
masalah/pertanyaan user 
(3) bukti pengunggahan 
pengumuman (4) 
kerterbaruan berita

Berita acara percobaan 
membuka halaman situs  
(halaman situs yang baik 
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Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat  31 sampai 60 detik

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat lebih dari 60 detik

Semua browser dapat digunakan 
(minimal 4 jenis browser)

Hanya 3 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Hanya 2 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Hanya 1 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Kriteria kesan tulus staf sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, (1) 
kecepatan respon (2) isi respon (3) 
penyelesaian masalah (4) bahasa yang 
baik

Situs/mobile app memilki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memilki 1 kriteria di atas

Situs/mobile app tidak memilki kriteria di 
atas

Respon terhadap pertanyaan pengguna 
dilakukan kurang dari 60 menit

Respon terhadap pertanyaan dilakukan 
dalam waktu 61 menit  sampai 5 jam

Respon terhadap pertanyaan dilakukan 
dalam 5 jam 1 menit sampai 24 jam

Respon terhadap pertanyaan pengguna 
dilakukan lebh dari 24 jam

   
    

(halaman situs yang baik 
adalah situs yang tidak 
berat dan cepat dibuka)

Berita acara percobaan  
dan screenshoot membuka 
situs dengan berbagai 
browser

Bukti tentang (1) kecepatan 
respon (2) isi respon (3) 
penyelesaian masalah (4) 
standar bahasa yang baik

Bukti sampel respon pada  
pertanyaan user
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Kriteria pengetahuan dan respon dari 
staff e-service terkait pertanyaan 
pengguna atas layanan: (1)  menjawab 
setiap pertanyaan pengguna sesuai 
konteksnya, (2) menjawab dengan cepat 
kurang dari 24 jam (3) menyelesaikan 
masalah/pertanyaan pengguna atau 
menjawab secara tepat (4) 
berkomunikasi dengan bahasa yang baik

Staff e-service memiliki 2-3 kriteria di atas

Staff e-service memiliki 1 kriteria di atas

Staff e-service tidak memiliki kriteria di 
atas

Kriteria penyampaian layanan dari staf e-
service: (1) dapat dipercaya dengan baik 
dan menjalankan tugasnya dengan (2) 
tanggung jawab,  (3) profesional dan (4) 
percaya diri

Staff e-service memiliki 2-3 kriteria di atas

Staff e-service memiliki 1 kriteria di atas

Staff e-service tidak memiliki kriteria di 
atas

Situs/mobile app menyediakan: (1) 
manual penggunaan; (2) fitur Help, (3) 
Video tutorial, dan (4)  Fitur Customer 
Service online (live chat)
Tersedia manual penggunaan, fitur Help 
dan video tutorial

Tersedia manual penggunaan dan fitur 
Help

(1) Bukti berita acara 
penilaian staf e-service (2) 
persepsi penilai terhadap 
jawaban atas pertanyaan 
user (disertai bukti)

(1) Bukti berita acara 
penilaian staf e-service (2) 
persepsi penilai terhadap 
jawaban atas pertanyaan 
user (disertasi bukti)

URL
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Tersedia manual penggunaan (pdf, 
diagram, dokumen lainnya)

Kriteria interaksi pengguna dengan e-
services: (1) Memiliki form interaksi; (2) 
Memiliki fitur Helpdesk/instant messaging 
dengan admin; (3) Informasi yang 
ditampilkan dalam situs dapat diakses 
per halaman per informasi; (4) memiliki 
fitur multibahasa

Interaksi hanya memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Interaksi hanya memiliki 1 kriteria di atas

Interaksi hanya tidak memiliki kriteria di 
atas

Kriteria navigasi situs/mobile app: (1) 
Tersedia peta situs navigasi; (2) Jumlah 
link navigasi yang minimal (maksimal 7 
menu item); (3) Konsisten (posisi 
navigasi situs selalu sama di tiap 
halaman); (4) Logo me-Link ke halaman 
utama

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas

URL

Berita acara percobaan dan 
URL
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Kriteria kemudahan penggunaan 
situs/mobile app: (1) Dapat diakses oleh 
siapapun termasuk (2)disabilitas (tuna 
netra) atau (3) manula; (4) Kompatibel 
dengan perangkat mobile (smartphone, 
tablet, dll); (5) Memungkinkan membaca 
konten secara cepat (skims); (6) Memiliki 
fitur multibahasa; dan (7) perubahan 
layout (misal perubahan ukuran font)

Memiliki 4-6 kriteria diatas

Memiliki 1-3 kriteria diatas

Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria tampilan situs/mobile app yang 
menarik: (1) Desain dengan komposisi 
padanan warna yang baik dan tidak 
berlebihan:  setidaknya memiliki 2 atau 3 
warna utama yang berpadu (maksimal 5 
warna); (2) teks mudah dibaca, biasanya 
teks warna hitam dengan latar warna 
puith/cerah & ukuran font 10-12 di tiap 
paragraf; (3) memiliki gambar yang 
relevan dengan konteks/konten dengan 
kualitas/resolusi yang baik dan jumlah 3-
4 gambar setiap halamannya (tidak 
lebih); (4) layout yang sederhan & 
ringkas (simple)  tidak banyak 
mengandung elemen pengalih fokus 
(misal animasi, gambar berkedip-
kedip/blink  dll)
Memiliki 2-3 kriteria di atas

Memiliki 1 kriteria di atas

Tidak memiliki  kriteria di atas

Berita acara percobaan dan 
URL
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(1) Layout situs sederhana tidak 
berlebihan hanya menyampaikan konten 
yang relevan dengan informasi 
pemerintahan; (2) judul konten memiliki 
tema/label yang jelas dan isi dibagi 
menjadi paragraf kecil; (3) desain layout 
dan konten jelas, ringkas dan menarik; 
(4) kurang dari 10 detik pengunjung 
dapat mengetahui jenis situs dan isi 
konten yang disampaikan

Memiliki 2-3 kriteria di atas
Memiliki 1 kriteria di atas
Tidak memiliki  kriteria di atas

Kriteria kesan kompeten/profesional dari 
situs/mobile app: (1) Tata letak/layout 
sederhana, ringkas, minim fitur pengalih 
topik ; (2) Minimal link navigasi dan scroll 
(menggulung layar) untuk setiap halaman 
dan informasi/konten ; (3) Konten 
diperbarui secara reguler/berkala; (4) 
Konten yang deskriptif, dan penggunaan 
bahasa sederhana dan standar atas 
konten situs/mobile app (yang ada 
seakan ditulis yang profesional, misal: 
editor/wartawan)
Memiliki 2-3 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Tidak memiliki  kriteria diatas

 Kriteria standar pengalaman positif: (1) 
Layout situs sederhana & ringkas 
(simple), tampilan menarik dan 
pengelolaan yang baik; (2) Loading 
halaman cepat, situs memuat (loading) 
halaman 1- 20 detik; (3) Minimal link & 
scroll & layout, serta konsiten tiap 
halamannya; (4) Fokus pada hal yang 
penting/utama, (5) Menu selalu berada di 
bagian atas disetiap halaman (6) item 
menu dibatasi kurang dari 7 item (untuk 
tidak membuat orang berlama-lama 
dalam mencari satu informasi yang 
diinginkan), (6) Memiliki fitur/tombol 
Memiliki 4-5 kriteria diatas
Memiliki 1-3 kriteria diatas
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Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria umum informasi akurat: (1) 
didukung oleh referensi atau dokumen 
fakta yang jelas serta sesuai dengan 
kebutuhan  pengguna. (2) informasi yang 
disampaikan dengan bahasa Indonesia 
yang jelas (tata bahasa, pengejaan, dan 
komposisi) (3)  menampilkan 
keterangan/info tentang penulis (4) 
Informasi dapat dibandingkan dengan 
situs lainnya dengan topik yang sama

Screen shoot : (1) informasi 
yang ditampilkan di Web, 
(2) bagan , (3) dokumen 
pendukung

Memiliki 2-3 kriteria diatas

Memiliki 1 kriteria diatas

Tidak memiliki kriteria diatas

Tersedia daftar dan deskripsi informasi 
yang dilengkapi dengan  peraturan 
perundang-undangan/dasar hukum 
terkait pelayanan yang diberikan
Tersedia deskripsi informasi yang 
dilengkapi dengan peraturan perundang-
undangan/dasar hukum terkait pelayanan 
yang diberikan

Tersedia daftar informasi yang dilengkapi 
peraturan perundang-undangan/dasar 
hukum terkait pelayanan yang diberikan

Tidak tersedia daftar dan deskripsi 
informasi yang dilengkapi dengan 
peraturan perundang-undangan/dasar 
hukum terkait pelayanan yang diberikan 

Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 7 hari kerja dari berita 
/informasi terakhir
Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 8 hari kerja – 30 hari kerja 
dari berita /informasi terakhir

Screen shoot :  (1) Daftar 
informasi ; (2) Deskripsi 
informasi ; (3) Peraturan 
hukum/dasar hukum 

Screen shoot : (1) Berita 
  

Page 26



INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 31 hari kerja – 90 hari kerja 
dari berita /informasi terakhir
Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala lebih dari  90 hari kerja dari berita 
/informasi terakhir

Terdapat integrasi informasi antara 
informasi pelayanan dengan link  
informasi lainnya yang saling terkait
Terdapat integrasi informasi, yang 
membutuhkan pencarian dari link yang 
lain
Terdapat integrasi informasi tanpa 
panduan link lainnya.
Tidak terdapat integrasi informasi

Kriteria informasi yang mudah dimengerti, 
memiliki: (1) penggunaan bahasa yang 
baik dan benar, langsung/tidak bertele-
tele, tidak banyak terminologi tidak 
awam/asing; (2) audio visual, (3) tabel 
dan/atau grafik, (4) link atau dokumen 
Memiliki 2-3 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria tingkat kerincian informasi: (1) 
Author/Penulis; (2) Tanggal Publikasi, (3) 
Memiliki Gambar/Video/Dokumen dan 
tautan dengan informasi lain yang 
sejenis/relevan dalam situs/mobile app 
dan  yang relevan dan (4) Memiliki 
kategorisasi dan kata kunci yang sesuai
Situs/mobile app memiliki  2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki  1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Screen shoot : (1) Berita 
yang terbaru 

Screen shoot : (1) 
penjelasan integrasi 
informasi (2) alamat link 
yang terkait

URL link dan screenshoot 
mengenai: Author; 
DD/MM/YYYY, Link Tautan 
dan 
Gambar/Video/Dokumen 
yang relevan dan Memiliki 
kategorisasi dan kata kunci 
yang sesuai serta Memiliki 
tautan dengan informasi 
lain yang sejenis/relevan 
dalam situs

Screen shoot  dan file 
penggunaan layanan dalam 
bentuk : (1) audiovisiual, (2) 
gambar ; (3) narasi 
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Kriteria format penyajian informasi yang 
layak/pas: (1) Menggunakan bahasa 
yang umum, (2) mengandung penekanan 
(cetak tebal (bold), atau cetak miring 
(italic), pointer, tabel dan atau  yang 
sesungguhnya atau kontekstual (3) 
Mengandung  keyword (4) Menggunakan 
hyperlink yang aktif (dapat diklik 
langsung) (5) jumlah paragraf yang tidak 
banyak (maksimum tiga paragraf) dalam 
satu informasi
Situs/mobile app memiliki  3-4 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki  1-2 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki (1) privacy 
policy, (2) contact information, (3) 
terdapat testimoni positif dari pengguna, 
(4) memiliki statistik jumlah pengunjung 
dan pengguna situs/mobile app yang 
meningkat

Situs/mobile app memiliki 2-3 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki 1 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app tidak memiliki  macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki mekanisme 
transaksi yang jelas dengan ditandai (1) 
tersedia petunjuk yang user friendly (2) 
fitur pengamanan transaksi (3) fasilitas 
pelacakan transaksi (4) riwayat transaksi

Situs/mobile app memiliki 2-3 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki 1 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app tidak memiliki  macam 
kriteria tersebut

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria

Screen shoot  skema yang 
menampilkan informasi 
kebutuhan pengguna pada 
satu skema (informasi 
dengan kategorisasi yang 
jelas sesuai fungsi dan 
organisasi)

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria
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Kriteria keamanan bagi pengguna: (1) 
Untuk akses ke akun pengguna 
dibutuhkan user id, Passwords, (2) kode 
autentifikasi  (3) pengguna memberikan 
hanya data yang dibutuhkan (4) Terdapat 
pernyataan resmi perlindungan data

Situs/app memiliki 2-3 macam 
perlindungan data pengguna diatas
Situs/app  memiliki 1 macam 
perlindungan data pengguna diatas
Situs/app tidak/ memiliki  macam 
perlindungan data pengguna diatas

Situs/app memiliki (1) halaman personal 
yang sesuai dengan karakteristik atau 
preferensi pengguna, (2) memiliki 
pengaman/passwords untuk masuk dan 
(3) memiliki kemudahan untuk mengubah 
atau mengupdate data personal.

Situs/app  memiliki 2 kriteria personalisasi 
pengguna diatas
Situs/app memiliki 1 kriteria personalisasi 
pengguna diatas

Situs/app  tidak memiliki  kriteria 
personalisasi pengguna diatas

Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang berfungsi optimal 
sebagai tempat berdiskusi dan 
memberikan solusi yang dipertimbangkan 
oleh organisasi
Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang berfungsi dengan baik
Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang kadang-kadang 
digunakan
Situs/mobile app tidak memiliki 
forum/kanal pengguna atau memiliki tapi 
tidak digunakan

Situs memiliki fitur diskusi langsung (live) 
dan informasi kontak yang lengkap 
(alamat email, alamat fisik, nomor 
telepon) yang berfungsi dengan baik.

URL dan Screenshoot 
ketiga kriteria

    
  

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria

URL dan Screenshoot 
forum pengguna
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Situs memiliki informasi kontak yang 
lengkap (alamat email, alamat fisik, 
nomor telepon) yang berfungsi dengan 
baik.
Situs memiliki informasi kontak yang 
kurang lengkap yang kurang berfungsi 
dengan baik.
Situs tidak memiliki informasi kontak

Kriteria yang dimaksud, situs/mobile app 
memiliki:  (1) FAQ dan atau petunjuk 
yang lengkap, (2) kontak/fasilitas 
diskusi/chat yang berfungsi untuk 
bertanya (3) terdapat testimoni pengguna  
yang baik, (4) memiliki alur 
kerja/transaksi transparan yang dapat 
dipantau pengguna.

Situs/app  memiliki 2-3 kriteria diatas
Situs/app  memiliki 1 kriteria diatas
Situs/app  tidak memiliki kriteria diatas

URL dan Screenshoot live 
chat dan contact

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria
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Pernyataan untuk end user

Situs mudah diingat, memiliki 
struktur yang jelas dan mudah 
diikuti, untuk model layanan 
berjenis INFORMASI piramida 
SESUAI struktur organisasi, dan 
untuk model layanan berjenis 
WORKFLOW piramida SESUAI 
layanan yang diberikan

Situs memiliki mesin pencari yang 
mudah ditemukan dalam situs, mudah 
digunakan dan memberikan hasil yang 
baik dan sesuai

Situs terorganisasi dengan baik, 
memiliki peta navigasi  tidak 
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memiliki peta navigasi, tidak 
memiliki halaman kosong, tata letak 
(layout ) konsisten, 
transisi/perpindahan antar halaman 
situs terasa halus dan lancar.

Situs memiliki fitur penyesuaian 
pengguna seperti multi bahasa, 
frequently acces, top search, FAQ, fitur 
pengingat & saran, dan fitur yang 
ramah pengguna disabilitas?

Jumlah halaman yang diperlukan untuk 
menampilkan Informasi pada 
situs/mobile app e-gov 

Selang waktu kejadian sesungguhnya 
dengan publikasi berita/informasi di 
situs/mobile apps
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Informasi atau petunjuk pengisian data 
pada masing-masing field mudah 
dimengerti dan informatif, disertai 
diagram dan contoh. Proses pengisian 
data hanya membutuhkan sedikit 
halaman petunjuk

Terdapat proteksi password: 
autentifikasi, enkripsi, notifikasi 
penggunaan password, notifikasi 
penggantian password

Autentifikasi hanya menggunakan data 
yang diperlukan (data sesedikit 
mungkin)
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Keamanan data terjamin baik dari 
keamanan sistem maupun komitmen 
tertulis dari organisasi yang dapat 
dibaca oleh pengguna dengan jelas. 
Terdapat enkripsi dan autentifikasi 
menggunakan digital signature, 
biometrik, notifikasi dan password.

Situs menampilkan pernyataan resmi 
bahwa data tidak akan digunakan 
untuk keperluan lain dan memiliki fitur 
menu privacy policy untuk data pribadi 
pengguna yang dapat dikendalikan 
oleh pengguna (ubah, tampilkan, 
ditutup, dll)

Form atau file dokumen yang tersedia 
dalam situs dapat diunduh dengan 
cepat, kurang dari 1 menit

Page 34



INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Situs dapat digunakan dalam 24 jam 
sehari

Situs berjalan dengan baik di semua 
perangkat atau semua operating 
system , waktu loading  cepat, text 
mudah dibaca, responsif

Informasi dan pelayanan disediakan 
tepat waktu dan up to date sesuai 
dengan kebutuhan pengguna

Halaman situs terunduh/terbuka 
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dengan cepat, kurang dari 2 detik

Situs dapat beroperasi pada semua 
browser yang umum digunakan 
masyarakat (MicIE, Mozilla, Google 
Chrome, Safari, Opera dll)

Kesan tulus staf/admin sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, 
cepat  merespon, isi respon yang baik, 
dapat menyelesaikan masalah dan 
menggunakan bahasa yang baik

Respon terhadap pertanyaan 
pengguna dilakukan kurang dari 1 jam
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Pengetahuan staff e-service sangat 
baik, mengetahui dan memahami 
organisasi, seluruh proses bisnis terkait 
pelayanan dari awal sampai akhir yang 
sehingga dapat menjawab pertanyaan 
pengguna secara memuaskan

Staf/admin e-service terkesan baik, 
bertanggungjawab merespon dengan 
cepat, memiliki kemampuan yang 
mencukupi dan profesional

Situs memiliki petunjuk penggunaan, 
fitur Help, Video tutorial dan Fitur 
Customer Service online sehingga 
memudahkan pengguna untuk 
menggunakan situs
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Situs memiliki format interaksi 
dengan admin (messaging ), 
menyediakan informasi dalam satu 
halaman dan  fitur multibahasa 
sehingga pengguna dapat 
berinteraksi dengan situs e-service 
secara jelas dan mudah dimengerti

Tersedia peta navigasi situs dengan 
tahapan yang tidak panjang serta 
kompatibel dengan berbagai browser 
sehingga pengguna mudah untuk 
menggunakan situs.
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Situs mudah digunakan karena dapat 
diakses oleh disabilitas, manula, dari 
smartphone, dan memiliki fitur 
multibahasa serta fitur perubahan 
layout/ukuran font

Situs terlihat menarik dengan 
penggunaan warna yang tidak 
berlebihan, teks berwarna hitam 
dengan warna latar putih, warna dan 
resolusi gambar yang baik, ukuran font 
dan jumlah baris kalimat yang ringkas 
sehingga mudah dibaca.
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Situs memiliki desain yang sesuai 
dengan jenis layanannya mempunyai 
layout yang simpel, dan berisi informasi 
yang ringkas dan menarik serta mudah 
dipahami oleh pengguna

Situs terlihat kompeten untuk 
penyampaian informasi dengan layout 
yang baik, mempunyai fasilitas scroll 
layar, pemilihan bahasa yang baku 
serta konten diperbaharui secara 
berkala

Situs memberikan kesan yang positif 
dengan adanya layout yang ringkas 
namun informatif, waktu loading yang 
cepat, pemberian penekanan pada hal 
penting, tersedia menu yang berisi item 
yang ringkas dan tepat.
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Informasi yang ditampilkan oleh situs 
menggunakan bahasa Indonesia yang 
benar, dengan mekanisme yang runtut, 
tanpa menggunakan banyak istilah 
serta didukung oleh dokumen yang 
tepat sesuai dengan kebutuhan 
pengguna

Informasi yang ditampilkan pada situs 
dilengkapi dengan penjelasan meliputi 
dasar hukum, pelaksanaan kegiatan 
dan gambar yang mendukung

Situs menyediakan informasi yang 
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diperbaharui secara berkala dan up 
to date

Situs menyediakan integrasi informasi 
dengan penyediaan sumber atau link 
yang terkait untuk memperjelas 
informasi relevan yang dibutuhkan 
pengguna

Situs memberikan informasi yang jelas 
sesuai dengan kebutuhan pengguna 
dalam bentuk audiovisual, gambar dan 
narasi.

Situs menyediakan informasi yang 
detail, lengkap dan relevan
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Keamanan dalam bertransaksi 
dirasakan pengguna dengan adanya 
mekanisme transaksi yang jelas, 
tersedia fitur pengamanan transaksi, 
fasilitas pelacakan transaksi dan 
riwayat transaksi

Situs menyediakan informasi yang 
sesuai dengan kebutuhan pengguna 
pada satu skema secara rinci dalam 
format yang baik

Situs memiliki reputasi yang baik 
karena memiliki privacy policy, contact 
informatian, testimoni dan informasi 
jumlah pengunjung.
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Sistem menyediakan halaman pribadi 
untuk pengguna dengan pengaman 
dan memiliki kemudahan untuk 
melakukan pembaharuan data pribadi 
dan memiliki kesan personalisasi 
pengguna

Situs menyediakan media komunikasi 
     
      

    
   

Sistem menyediakan perlindingan 
terhadap informasi pribadi dengan  
penggunaan user id, passwords, kode 
autentifikasi, pernyataan resmi 
perlindungan data sehingga pengguna 
merasa aman.

Situs memiliki forum pengguna dengan 
fasilitas interaksi antara anggotanya 
sehingga menimbulkan rasa 
kebersamaan
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seperti fasilitas live chat, informasi 
kontak, alamat emai dan nomer telepon 
yang dapat dihubungi yang 
memudahkan komunikasi dengan 
institusi

Sistem menyediakan fasilitas informasi 
untuk mengetahui alur atau tahapan 
kerja dan transaksi yang dilakukan oleh 
pengguna sehingga memberi 
keyakinan bahwa jasa akan 
tersampaikan dengan baik sesuai janji
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DIMENSI Code Indikator Penilaian Pertanyaan N

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

      

E1
Struktur situs/mobile app e-
gov ini jelas dan mudah 
diikuti

Apakah situs/mobile app 
menggunakan alamat/nama 
mobile apps yang mudah 
diingat, berekstensi go.id 
(untuk situs)/nama formil (untuk 
mobile app), tampilan antar 
muka (interface ) menarik  dan 
mudah untuk diikuti /ditelusuri?

E2
Mesin pencari (fitur 
search) dalam situs/mobile 
app e-gov ini efektif

Apakah situs/mobile app 
menyediakan fitur mesin 
pencari (search) yang mudah 
ditemukan posisinya, 
digunakan dan memberikan 
tampilan hasil yang mudah 
dibaca/dipahami?

E3
Peta situs/mobile app e-
gov ini terorganisir dengan 
baik

Apakah situs/mobile app 
memiliki peta navigasi, tidak 
mengandung halaman kosong, 
tata letak (layout) halaman 
yang konsisten dan transisi 
antar halaman terasa halus 
(smooth) dan lancar? 
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1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

      Efficiency

   
    

   
    

   
    
    
    

   

E4

Situs/mobile app e-gov ini 
disesuaikan dengan 
kebutuhan khusus masing-
masing pengguna

Apakah situs/mobile app 
memiliki fitur penyesuaian 
terkait karakteristik dan pola 
kebutuhan khusus pengguna 
seperti multi bahasa, 
Sumarisasi (frequently acces, 
top search, FAQ, dlsb), fitur 
pengingat & saran, dan fitur 
yang ramah pengguna 
disabilitas?

E5
Informasi yang ditampilkan 
pada situs/mobile app e-
gov ini rinci dan sesuai 

Apakah informasi yang 
ditampilkan dalam situs/mobile 
app memiliki keterangan yang 
rinci dan sesuai dengan 
efisiensi? 

E6

Lama Informasi yang 
ditampilkan di situs e-gov 
setelah kejadian/peristiwa 
berlangsung

Seberapa lama informasi 
ditampilkan dari waktu kejadian  
berlangsung?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

      

E7

Petunjuk dan/atau  
Informasi pengisian data 
dalam situs/mobile app e-
govt ini sudah memadai

Apakah petunjuk dan/atau 
informasi mengenai pengisian 
data dalam situs/mobile app ini 
sudah cukup 
memadai/informatif? 

T1 Penggunaan pasword dan 
username aman

Apakah keamanan 
penggunaan username dan 
password pada situs/mobile 
app ini terjamin? 

T2
Autentifikasi hanya 
menggunakan data yang 
diperlukan

Berapa jumlah item data 
pribadi pengguna yang harus 
dimasukkan untuk autentifikasi 
akses dalam situs/mobile app 
ini ? (Contoh data pribadi yang 
tidak perlu: Nomor Kartu 
Keluarga, NIK, nomor Kartu 
kredit, dlsb yang tidak 
diperlukan dalam akses situs )
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

Trust

T3

Data yang diberikan oleh 
pengguna tersimpan 
dalam situs/mobile app 
dengan aman

Apakah data yang diberikankan 
pengguna dan tersimpan 
dalam sistem e-service ini 
aman?

T4

Data yang disediakan 
untuk e-service digunakan 
hanya untuk alasan yang 
dimaksudkan 

Apakah data pengguna yang 
disimpan dalam e-service ini 
hanya digunakan untuk alasan 
yg dimaksudkan oleh 
pengguna?

R1

Form dalam situs/mobile 
app e-service dapat 
diunduh/di-submit dengan 
cepat

Apakah form atau file dalam 
situs/mobile app ini dapat 
diunduh atau disubmit dengan 
cepat ?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

Reliability

R2
Situs/mobile app e-service 
dapat diakses dan tersedia 
kapan pun diperlukan

Apakah situs/mobile app ini 
dapat diakses kapan saja 
diperlukan?

R3
Situs/mobile app dapat 
beroperasi dengan baik 
sejak dibuka

Apakah situs/mobile app dapat 
beroperasi dengan baik dan 
responsif sejak dibuka?

R4
Situs/mobile app 
menyediakan layanan 
tepat waktu

Apakah layanan disediakan 
tepat waktu sesuai dengan 
kebutuhan?

R5
Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat dengan 

Apakah halaman situs/mobile 
app terunduh/termuat  dengan 
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2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

R5
   

terunduh/termuat dengan 
cepat

   
app terunduh/termuat  dengan 
cepat?

R6

Situs e-service berjalan 
dengan baik 
menggunakan browser 
yang tersedia

Apakah semua browser  
umum/populer yang tersedia 
dapat digunakan untuk 
membuka situs ini?

 

CS1

Staf e-service 
menunjukkan minat yang 
tulus dalam memecahkan 
masalah pengguna, staf 
yang dimasukan adalah 
adanya HELP DESK utk 
eService.

Apakah staf e-service 
memberikan layanan yang 
tulus dalam menjawab 
pertanyaan dan penyelesaiaan 
masalah?

CS2

Staff e-service 
memberikan balasan 
secepatnya ke pertanyaan 
pengguna.

Apakah respon admin cepat 
dalam menjawab pertanyaan 
pengguna?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

Citizen Support

CS3

Staf e-service memiliki 
pengetahuan untuk 
menjawab pertanyaan 
pengguna.

Apakah staf memiliki 
pengetahuan untuk menjawab 
pertanyaan pengguna secara 
memuaskan?

CS4

Staf e-service memiliki 
kemampuan untuk 
menyampaikan 
kepercayaan dan 
keyakinan

Apakah kesan terpercaya 
terlihat pada staf e-service 
sehingga dapat meyakinkan 
pengguna?

U1 Mudah dipelajari untuk 
mengoperasikan

Apakah situs/mobile app dapat 
dengan mudah dipelajari dan 
dioperasikan saat 1 s/d 3 kali 
mengakses dengan dukungan 
fitur-fitur berikut?
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1

4

3

2

1

4

3

2

1

   

    
    

      
   

 

U2

Interaksi dengan 
situs/mobile app eservice 
jelas dan mudah 
dimengerti

Apakah interaksi anda sebagai 
pengguna situs/mobile app 
jelas dan mudah untuk 
memahami/mengerti dengan 
tersedianya form interaksi 
dengan fitur-fitur berikut?

U3 Navigasi situs/mobile app 
cukup jelas dan mudah

Apakah situs/mobile app 
mudah dinavigasikan dari 
menu ke menu, dari halaman 
ke halaman, dan dari konten ke 
konten nya?
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4

3

2

1

4

3

2

1

Usability

U4 Situs/mobile app mudah 
digunakan

Apakah mudah dalam 
penggunaan situs/mobile app 
baik konten, menu, dan fitur 
lainnya ?

U5 Tampilan situs/mobile app 
eservice menarik

Apakah tampilan situs/mobile 
app menarik sehingga anda 
nyaman, senang dan tidak 
bosan melihat situs lebih lama 
atau sering?

Page 54



INDIKATOR eService_Jenis WORKFL

4

3
2

1

4

3
2
1

U6
Desain situs/mobile app 
eService layak dan sesuai 
dengan tipe situs

Apakah desain situs sesuai 
/relevan dengan 
jenis/kategori/konten yang 
dikandung/fungsi layanan nya?

U7
Situs/mobile app Eservice 
menimbulkan kesan 
kompeten/profesional

Apakah situs/mobile app 
nampak kompeten/profesional 
dalam penyampaian kontennya 
dan pengelolaannya?
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4

3
2
1

4

3

2

1

4

3

U8

Situs/mobile app Eservice 
memberikan 
pengalaman/kesan positif 
bagi pengguna

Apakah Anda mendapatkan 
pengalaman/kesan positif saat 
mengakses dan menggunakan 
situs/mobile app ini?

I1 Menyediakan informasi 
akurat

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs dengan 
bahasa Indonesia yang jelas, 
sistematis dan bermanfaat bagi 
pengguna?

Menyediakan informasi 
 

Apakah Informasi yang 
ditampilkan dalam situs//mobile 
app disertai dengan daftar  
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2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

I2 Menyediakan informasi 
yang terpercaya

   
   

app disertai dengan daftar, 
deskripsi informasi serta dasar 
hukum dari pelayanan yang 
diberikan ?

I3 Menyediakan informasi 
tepat dan sesuai waktu

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs/mobile 
app merupakan informasi yang 
ter up date  secara teratur ?

I4 Menyediakan informasi 
relevan

Apakah informasi yang 
disampaikan mempunyai 
penjelasan dengan integrasi 
informasi dari link lainnya ?

I5 Menyediakan informasi 
yang mudah dimengerti

Apakah informasi yang 
ditampilkan dilengkapi dengan 
tutorial penggunaan layanan ?

Information
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3
2
1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

I6
Menyediakan informasi 
dengan tingkat kerincian 
yang tepat

Apakah informasi yang 
ditampilkan dalam situs/mobile 
app memiliki keterangan yang 
lengkap mengenai: 
Author/Penulis, Tanggal 
Publikasi, Link sumber 
referensi , disertai dengan 
gambar/video/dokumen 
relevan, memiliki kategorisai & 
kata kunci yang sesuai dan 
memliki link/tautan dengan 
informasi lain yang sejenis 
dalam situs?

 

SI1 Memiliki reputasi yang baik Apakah situs memiliki reputasi 
yang baik?

  
  

   
   

 p gg  y  

I7 Menyediakan informasi  
dalam format yang layak

Apakah informasi disajikan 
dengan format yang sesuai, 
tepat dan cocok?
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1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

Service Interaction

       
 

SI4 Menciptakan rasa 
personalisasi

Apakah Situs menyediakan 
kemudahan untuk mempunyai 
halaman pribadi dan 
kemudahan untuk mengubah 
atau meng-update-nya ?

SI2
Pengguna merasa aman 
dalam  menyelesaikan 
transaksi

Apakah situs memiliki  
keamanan untuk melakukan 
transaksi secara penuh?

SI3
Pengguna merasa aman 
terhadap informasi 
pribadinya

Apakah informasi pribadi 
pengguna terlindungi dengan 
baik ?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3
2
1

 

SI6 Memudahkan komunikasi 
dengan institusi

Apakah Situs memiliki fitur 
diskusi langsung (live) dan 
informasi kontak yang lengkap 
dan berfungsi baik? (Berfokus 
pada interaksi dari pengguna 
terhadap penyedia layanan 
bukan live chat)

SI7

Memberi keyakinan bahwa 
jasa akan tersampaikan 
dengan baik sesuai 
janji/aturan

Apakah Situs memberi 
keyakinan bahwa jasa akan 
tersampaikan dengan baik 
sesuai janji/aturan? 

SI5 Menimbulkan rasa 
kebersamaan

Apakah pengguna merasakan 
komunitas yang menghargai 
keberadaannya dan 
kebersamaan sesama 
pengguna?
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Breakdown Bobot Evidence

Menggunakan (1) nama/alamat mudah 
diingat dan ditelusuri, (2) berakhiran 
ekstensi go.id (untuk situs)/nama formal 
yang menunjukan nama daerah atau 
layanan spesifik (untuk mobile app), (3) 
tampilan antar muka nya menarik 
(komposisi Menu, Logo Lembaga, dan 
font (jenis dan ukuran) yang konsisten, 
(4) struktur  situs/mobile apps  berbentuk 
piramida i. Beranda; ii. Kategori; iv. 
Subkategori

4

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas
Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app, mudah digunakan dan memberikan 
tampilan hasil yang mudah 
dibaca/pahami

4

Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app dan mudah digunakan
Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app

Tidak ditemukan mesin pencari dalam 
situs/mobile app

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur, tidak memiliki halaman 
kosong dan tata letak (layout) konsisten, 
transisi/perpindahan antar 
halaman/windows situs/mobile app terasa 
halus dan lancar tanpa jeda/lag.

4

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur, tidak memiliki halaman 
kosong dan tata letak (layout) konsisten

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur dan tidak memiliki halaman 
kosong

URL : 
www.palembang.go.id

URL : 
www.palembang.go.id/new/
beranda

URL link : 
www.palembang.go.id/new/
beranda
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Tidak memiliki atau hanya memiliki peta 
navigasi saja 

Memiliki  fitur  pilihan (1) multi bahasa, (2) 
fitur sumarisasi (frequently acces, top 
search, top question, FAQ) dan (3) fitur 
pengingat & pemberi saran serta (4) fitur 
ramah pengguna disabilitas (text to 
speech, speech to text, dlsb)
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas

Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas 1

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam satu halaman situs/mobile app 4

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam dua halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam tiga halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam lebihh dari tiga halaman 
situs/mobile app

Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 1-4 hari setelah kejadian 
berlangsung

4

Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 5-7 hari setelah kejadian 
berlangsung
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 8-14 hari setelah kejadian 
berlangsung
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang lebih dari 14 hari setelah 
kejadian berlangsung

   

URL link : 
www.palembang.go.id/new/
beranda (situs tidak 
memiliki fitur (1) multi 
bahasa, (2) fitur sumarisasi 
(frequently acces, top 
search, top question, FAQ) 
dan (3) fitur pengingat & 
pemberi saran serta (4) fitur 
ramah pengguna disabilitas 
(text to speech, speech to 
text, dlsb)

link : 
palembang.go.id/new/berita

/read/944

selang waktu sekitar 4 hari 
contoh berita terbaru tgl 12 
nov 2019 sementara hari ini 
tgl 16 nov 2019
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Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field mudah dimengerti dan 
informatif disertai diagram dan contoh. 
Proses pengisian data hanya 
membutuhkan 1 halaman
Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field mudah dimengerti dan 
informatif disertai diagram dan contoh. 
Proses pengisian data hanya 
membutuhkan 2-3 halaman

Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field tidak mudah dimengerti dan 
kurang  informatif tanpa disertai diagram 
dan contoh. Proses pengisian data hanya 
membutuhkan lebih dari 3 halaman

Tidak ada petunjuk dan/atau informasi 
pengisian data pada masing-masing field 1

Terdapat fitur proteksi password: (1) 
autentifikasi, (2) enkripsi menggunakan 
basis/standar enkripsi tertentu 
(ditampilkan metode/merk nya), (3) 
notifikasi penggunaan password, (4) 
notifikasi penggantian password
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas  
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas  
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas  1

1 -  3 item data pribadi pengguna untuk 
autentifikasi
4 - 5 item data pribadi pengguna untuk 
autentifikasi
6 sampai 7 item data pribadi pengguna 
untuk autentifikasi

Lebih dari 7 data item data pribadi 
pengguna untuk autentifikasi 1

tidak terdapat pengisian 
data input

situs tidak bisa dilihat sisi 
keamanan dari user situs

tidak terdapat pengisian 
data pribadi, situs 
digunakan hanya sebagai 
sistem informasi/ berita saja
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Keamanan data terjamin karena adanya: 
(1) komitmen/pernyataan tertulis dari 
organisasi pengelola/penanggung jawab 
situs/mobile app yang dapat 
dibaca/diketahui oleh pengguna dengan 
jelas (2) Terdapat jaminan sistem 
enkripsi, (3) autentifikasi menggunakan 
digital signature atau biometrik  (4) fitur 
notifikasi/restorasi user name & password  
dan (5) memiliki sistem pemblokiran

Situs/mobile app memiliki 4-5 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas 1

Kriteria: (1) Terdapat pernyataan resmi 
dalam situs bahwa data tidak akan 
digunakan untuk keperluan lain. (2) 
Memiliki fitur menu privacy policy untuk 
data pribadi pengguna (3) Data dapat 
dikendalikan oleh pengguna (ubah, 
tampilkan, ditutup, dan fitur lainnya)

Situs/mobile app memiliki 2 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas 1

Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 
kurang dari 1 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 1 
sampai 5 menit

3

Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 5 
sampai 10 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 
lebih dari 10 menit

Situs tidak memiliki e - 
service dan hanya memiliki 
kontak telp untuk dihubungi 
dan juga email

Situs tidak memiliki e - 
service dan hanya memiliki 
kontak telp untuk dihubungi 
dan juga email

form dan file bisa diunduh 
dengan cepat terbukti dari 
pendownload an file dan 
gambar "selamat datang di 
kota palembang" di 
beranda dengan jelas dan 
cepat
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Situs/mobile app selalu aktif dan dapat 
digunakan 24 jam sehari 4

Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1- 3 bulan sekali
Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1 minggu – 1 bulan 
sekali
Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1-6 hari sekali

Situs/mobile app ketika dievaluasi 
memiliki kriteria sebagai berikut: (1)  
waktu loading dan unduh cepat ke menu 
utama  (2) Situs/mobile app berjalan 
dengan baik di semua perangkat,(3) text 
mudah dibaca, (4) responsif

4

Situs/mobile app memilki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memilki 1 kriteria di atas

Situs/mobile app tidak memilki kriteria di 
atas

Kriteria evaluasi: (1) chat dan mail respon 
tidak lebih dari 24 jam (2) ada 
penyelesaian masalah/pertanyaan user 
(3) pengumuman yang masih dalam 
rentang waktunya (4) kerterbaruan 
berita/artikel
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas 1

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat   5-10 detik 4

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat  11 sampai 30 detik

tidak ada keterangan 
secara detail akan tetapi 
Situs sudah dicoba dan 
dapat digunakan dalam 24 
jam sehari

situs sudah dicoba dan 
hasilnya waktu loading 
unduh cepat ke menu 
utama, berjalan dengan 
baik di semua perangkat, 
teks mudah dibaca dan 
responsif

tidak terdapat layanan 
untuk pengguna

Halaman situs 
terunduh/terbuka dengan 
cepat  kurang dari 2 detik  
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Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat  31 sampai 60 detik

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat lebih dari 60 detik

Semua browser dapat digunakan 
(minimal 4 jenis browser)

Hanya 3 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Hanya 2 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal 2

Hanya 1 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Kriteria kesan tulus staf sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, (1) 
kecepatan respon (2) isi respon (3) 
penyelesaian masalah (4) bahasa yang 
baik

Situs/mobile app memilki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memilki 1 kriteria di atas

Situs/mobile app tidak memilki kriteria di 
atas 1

Respon terhadap pertanyaan pengguna 
dilakukan kurang dari 60 menit

Respon terhadap pertanyaan dilakukan 
dalam waktu 61 menit  sampai 5 jam

Respon terhadap pertanyaan dilakukan 
dalam 5 jam 1 menit sampai 24 jam

Respon terhadap pertanyaan pengguna 
dilakukan lebh dari 24 jam 1

  
  

cepat, kurang dari 2 detik, 
situs tidak berat dan mudah 
dibuka

Browse yang bisa 
digunakan dengan optimal : 
mozilla dan google chrome

Situs tidak menyediakan 
helpdesk IT untuk 
memberikan layanan dan 
hanya memiliki kontak 
person seperti no telp dan 
alamat email Dinas 
Komunikasi dan Informatika 
Kota Palembang

Situs tidak memiliki e - 
service dan hanya memiliki 
kontak telp untuk dihubungi 
dan juga email
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Kriteria pengetahuan dan respon dari 
staff e-service terkait pertanyaan 
pengguna atas layanan: (1)  menjawab 
setiap pertanyaan pengguna sesuai 
konteksnya, (2) menjawab dengan cepat 
kurang dari 24 jam (3) menyelesaikan 
masalah/pertanyaan pengguna atau 
menjawab secara tepat (4) 
berkomunikasi dengan bahasa yang baik

Staff e-service memiliki 2-3 kriteria di atas

Staff e-service memiliki 1 kriteria di atas

Staff e-service tidak memiliki kriteria di 
atas 1

Kriteria penyampaian layanan dari staf e-
service: (1) dapat dipercaya dengan baik 
dan menjalankan tugasnya dengan (2) 
tanggung jawab,  (3) profesional dan (4) 
percaya diri

Staff e-service memiliki 2-3 kriteria di atas

Staff e-service memiliki 1 kriteria di atas

Staff e-service tidak memiliki kriteria di 
atas 1

Situs/mobile app menyediakan: (1) 
manual penggunaan; (2) fitur Help, (3) 
Video tutorial, dan (4)  Fitur Customer 
Service online (live chat)
Tersedia manual penggunaan, fitur Help 
dan video tutorial

Tersedia manual penggunaan dan fitur 
Help

Situs tidak memiliki e - 
service dan hanya memiliki 
kontak telp untuk dihubungi 
dan juga email

Situs tidak memiliki e - 
service dan hanya memiliki 
kontak telp untuk dihubungi 
dan juga email

Situs tidak memiliki e - 
service dan hanya memiliki 
kontak telp untuk dihubungi 
dan juga email
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Tersedia manual penggunaan (pdf, 
diagram, dokumen lainnya) 0

Kriteria interaksi pengguna dengan e-
services: (1) Memiliki form interaksi; (2) 
Memiliki fitur Helpdesk/instant messaging 
dengan admin; (3) Informasi yang 
ditampilkan dalam situs dapat diakses 
per halaman per informasi; (4) memiliki 
fitur multibahasa

Interaksi hanya memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Interaksi hanya memiliki 1 kriteria di atas 2

Interaksi hanya tidak memiliki kriteria di 
atas

Kriteria navigasi situs/mobile app: (1) 
Tersedia peta situs navigasi; (2) Jumlah 
link navigasi yang minimal (maksimal 7 
menu item); (3) Konsisten (posisi 
navigasi situs selalu sama di tiap 
halaman); (4) Logo me-Link ke halaman 
utama

4

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas

     
    
    

  

situs hanya memiliki nomor 
3 (Informasi yang 

ditampilkan dalam situs 
dapat diakses per halaman 

per informasi)

situs/mobile app memilika 
(1) peta situs navigasi; (2) 
Jumlah link navigasi yang 
minimal (maksimal 7 menu 
item); (3) Konsisten (posisi 
navigasi situs selalu sama 
di tiap halaman); (4) Logo 
me-Link ke halaman utama
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Kriteria kemudahan penggunaan 
situs/mobile app: (1) Dapat diakses oleh 
siapapun termasuk (2)disabilitas (tuna 
netra) atau (3) manula; (4) Kompatibel 
dengan perangkat mobile (smartphone, 
tablet, dll); (5) Memungkinkan membaca 
konten secara cepat (skims); (6) Memiliki 
fitur multibahasa; dan (7) perubahan 
layout (misal perubahan ukuran font)

Memiliki 4-6 kriteria diatas

Memiliki 1-3 kriteria diatas 2

Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria tampilan situs/mobile app yang 
menarik: (1) Desain dengan komposisi 
padanan warna yang baik dan tidak 
berlebihan:  setidaknya memiliki 2 atau 3 
warna utama yang berpadu (maksimal 5 
warna); (2) teks mudah dibaca, biasanya 
teks warna hitam dengan latar warna 
puith/cerah & ukuran font 10-12 di tiap 
paragraf; (3) memiliki gambar yang 
relevan dengan konteks/konten dengan 
kualitas/resolusi yang baik dan jumlah 3-
4 gambar setiap halamannya (tidak 
lebih); (4) layout yang sederhan & 
ringkas (simple)  tidak banyak 
mengandung elemen pengalih fokus 
(misal animasi, gambar berkedip-
kedip/blink  dll)

4

Memiliki 2-3 kriteria di atas

Memiliki 1 kriteria di atas

Tidak memiliki  kriteria di atas

bisa di akses di smartphone 
secara kompatibel

situs mengandung semua 
kriteria yang menarik
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(1) Layout situs sederhana tidak 
berlebihan hanya menyampaikan konten 
yang relevan dengan informasi 
pemerintahan; (2) judul konten memiliki 
tema/label yang jelas dan isi dibagi 
menjadi paragraf kecil; (3) desain layout 
dan konten jelas, ringkas dan menarik; 
(4) kurang dari 10 detik pengunjung 
dapat mengetahui jenis situs dan isi 
konten yang disampaikan

4

Memiliki 2-3 kriteria di atas
Memiliki 1 kriteria di atas

Tidak memiliki  kriteria di atas

Kriteria kesan kompeten/profesional dari 
situs/mobile app: (1) Tata letak/layout 
sederhana, ringkas, minim fitur pengalih 
topik ; (2) Minimal link navigasi dan scroll 
(menggulung layar) untuk setiap halaman 
dan informasi/konten ; (3) Konten 
diperbarui secara reguler/berkala; (4) 
Konten yang deskriptif, dan penggunaan 
bahasa sederhana dan standar atas 
konten situs/mobile app (yang ada 
seakan ditulis yang profesional, misal: 
editor/wartawan)

4

Memiliki 2-3 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Tidak memiliki  kriteria diatas

(1) Layout situs sederhana 
tidak berlebihan hanya 
menyampaikan konten 
yang relevan dengan 

informasi pemerintahan; (2) 
judul konten memiliki 

tema/label yang jelas dan 
isi dibagi menjadi paragraf 
kecil; (3) desain layout dan 
konten jelas, ringkas dan 

menarik; (4) kurang dari 10 
detik pengunjung dapat 

mengetahui jenis situs dan 
isi konten yang 
disampaikan

situs nampak 
kompeten/proffesional 

dalam penyampaian konten 
dan pengelolaannya
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 Kriteria standar pengalaman positif: (1) 
Layout situs sederhana & ringkas 
(simple), tampilan menarik dan 
pengelolaan yang baik; (2) Loading 
halaman cepat, situs memuat (loading) 
halaman 1- 20 detik; (3) Minimal link & 
scroll & layout, serta konsiten tiap 
halamannya; (4) Fokus pada hal yang 
penting/utama, (5) Menu selalu berada di 
bagian atas disetiap halaman (6) item 
menu dibatasi kurang dari 7 item (untuk 
tidak membuat orang berlama-lama 
dalam mencari satu informasi yang 
diinginkan), (6) Memiliki fitur/tombol 
Contact
Memiliki 4-5 kriteria diatas 3
Memiliki 1-3 kriteria diatas
Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria umum informasi akurat: (1) 
didukung oleh referensi atau dokumen 
fakta yang jelas serta sesuai dengan 
kebutuhan  pengguna. (2) informasi yang 
disampaikan dengan bahasa Indonesia 
yang jelas (tata bahasa, pengejaan, dan 
komposisi) (3)  menampilkan 
keterangan/info tentang penulis (4) 
Informasi dapat dibandingkan dengan 
situs lainnya dengan topik yang sama

Memiliki 2-3 kriteria diatas 3

Memiliki 1 kriteria diatas

Tidak memiliki kriteria diatas

Tersedia daftar dan deskripsi informasi 
yang dilengkapi dengan  peraturan 
perundang-undangan/dasar hukum 
terkait pelayanan yang diberikan
Tersedia deskripsi informasi yang 
dilengkapi dengan peraturan perundang-
undangan/dasar hukum terkait pelayanan 
yang diberikan

situs hanya tidak memiliki 
fitur/tombol contact
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Tersedia daftar informasi yang dilengkapi 
peraturan perundang-undangan/dasar 
hukum terkait pelayanan yang diberikan

Tidak tersedia daftar dan deskripsi 
informasi yang dilengkapi dengan 
peraturan perundang-undangan/dasar 
hukum terkait pelayanan yang diberikan 

1

Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 7 hari kerja dari berita 
/informasi terakhir

4

Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 8 hari kerja – 30 hari kerja 
dari berita /informasi terakhir

Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 31 hari kerja – 90 hari kerja 
dari berita /informasi terakhir
Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala lebih dari  90 hari kerja dari berita 
/informasi terakhir

Terdapat integrasi informasi antara 
informasi pelayanan dengan link  
informasi lainnya yang saling terkait
Terdapat integrasi informasi, yang 
membutuhkan pencarian dari link yang 
lain
Terdapat integrasi informasi tanpa 
panduan link lainnya.
Tidak terdapat integrasi informasi 1

Kriteria informasi yang mudah dimengerti, 
memiliki: (1) penggunaan bahasa yang 
baik dan benar, langsung/tidak bertele-
tele, tidak banyak terminologi tidak 
awam/asing; (2) audio visual, (3) tabel 
dan/atau grafik, (4) link atau dokumen 

tidak terdapat link yang 
terkait
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Memiliki 2-3 kriteria diatas 3
Memiliki 1 kriteria diatas
Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria tingkat kerincian informasi: (1) 
Author/Penulis; (2) Tanggal Publikasi, (3) 
Memiliki Gambar/Video/Dokumen dan 
tautan dengan informasi lain yang 
sejenis/relevan dalam situs/mobile app 
dan  yang relevan dan (4) Memiliki 
kategorisasi dan kata kunci yang sesuai
Situs/mobile app memiliki  2-3 kriteria di 
atas 3

Situs/mobile app memiliki  1 kriteria di 
atas

Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Kriteria format penyajian informasi yang 
layak/pas: (1) Menggunakan bahasa 
yang umum, (2) mengandung penekanan 
(cetak tebal (bold), atau cetak miring 
(italic), pointer, tabel dan atau  yang 
sesungguhnya atau kontekstual (3) 
Mengandung  keyword (4) Menggunakan 
hyperlink yang aktif (dapat diklik 
langsung) (5) jumlah paragraf yang tidak 
banyak (maksimum tiga paragraf) dalam 
satu informasi
Situs/mobile app memiliki  3-4 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki  1-2 kriteria di 
atas 2

Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki (1) privacy 
policy, (2) contact information, (3) 
terdapat testimoni positif dari pengguna, 
(4) memiliki statistik jumlah pengunjung 
dan pengguna situs/mobile app yang 
meningkat

Situs/mobile app memiliki 2-3 macam 
kriteria tersebut

3

Situs/mobile app memiliki 1 macam 
kriteria tersebut

URL link : 
www.palembang.go.id/new/
berita/read/944
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Situs/mobile app tidak memiliki  macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki mekanisme 
transaksi yang jelas dengan ditandai (1) 
tersedia petunjuk yang user friendly (2) 
fitur pengamanan transaksi (3) fasilitas 
pelacakan transaksi (4) riwayat transaksi

Situs/mobile app memiliki 2-3 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki 1 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app tidak memiliki  macam 
kriteria tersebut

1

Kriteria keamanan bagi pengguna: (1) 
Untuk akses ke akun pengguna 
dibutuhkan user id, Passwords, (2) kode 
autentifikasi  (3) pengguna memberikan 
hanya data yang dibutuhkan (4) Terdapat 
pernyataan resmi perlindungan data

Situs/app memiliki 2-3 macam 
perlindungan data pengguna diatas
Situs/app  memiliki 1 macam 
perlindungan data pengguna diatas
Situs/app tidak/ memiliki  macam 
perlindungan data pengguna diatas 1

Situs/app memiliki (1) halaman personal 
yang sesuai dengan karakteristik atau 
preferensi pengguna, (2) memiliki 
pengaman/passwords untuk masuk dan 
(3) memiliki kemudahan untuk mengubah 
atau mengupdate data personal.

Situs/app  memiliki 2 kriteria personalisasi 
pengguna diatas
Situs/app memiliki 1 kriteria personalisasi 
pengguna diatas

Situs/app  tidak memiliki  kriteria 
personalisasi pengguna diatas 1
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Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang berfungsi optimal 
sebagai tempat berdiskusi dan 
memberikan solusi yang dipertimbangkan 
oleh organisasi
Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang berfungsi dengan baik
Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang kadang-kadang 
digunakan
Situs/mobile app tidak memiliki 
forum/kanal pengguna atau memiliki tapi 
tidak digunakan

1

Situs memiliki fitur diskusi langsung (live) 
dan informasi kontak yang lengkap 
(alamat email, alamat fisik, nomor 
telepon) yang berfungsi dengan baik.
Situs memiliki informasi kontak yang 
lengkap (alamat email, alamat fisik, 
nomor telepon) yang berfungsi dengan 
baik.

3

Situs memiliki informasi kontak yang 
kurang lengkap yang kurang berfungsi 
dengan baik.
Situs tidak memiliki informasi kontak

Kriteria yang dimaksud, situs/mobile app 
memiliki:  (1) FAQ dan atau petunjuk 
yang lengkap, (2) kontak/fasilitas 
diskusi/chat yang berfungsi untuk 
bertanya (3) terdapat testimoni pengguna  
yang baik, (4) memiliki alur 
kerja/transaksi transparan yang dapat 
dipantau pengguna.

Situs/app  memiliki 2-3 kriteria diatas
Situs/app  memiliki 1 kriteria diatas
Situs/app  tidak memiliki kriteria diatas 1
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Screen Shoot REKOMENDASI
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Situs menyediakan informasi yang diperbaharui secara 
berkala dan up to date

Situs menyediakan integrasi informasi dengan penyediaan sumber 
atau link yang terkait untuk memperjelas informasi relevan yang 
dibutuhkan pengguna

Situs memberikan informasi yang jelas sesuai dengan kebutuhan 
pengguna dalam bentuk audiovisual, gambar dan narasi.
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Situs menyediakan informasi yang detail, lengkap dan relevan

Situs menyediakan informasi yang sesuai dengan kebutuhan 
pengguna pada satu skema secara rinci dalam format yang baik

Situs memiliki reputasi yang baik karena memiliki privacy policy, 
contact informatian, testimoni dan informasi jumlah pengunjung.
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Keamanan dalam bertransaksi dirasakan pengguna dengan 
adanya mekanisme transaksi yang jelas, tersedia fitur 
pengamanan transaksi, fasilitas pelacakan transaksi dan riwayat 
transaksi

Sistem menyediakan halaman pribadi untuk pengguna dengan 
pengaman dan memiliki kemudahan untuk melakukan 
pembaharuan data pribadi dan memiliki kesan personalisasi 
pengguna

         
      

Sistem menyediakan perlindingan terhadap informasi pribadi 
dengan  penggunaan user id, passwords, kode autentifikasi, 
pernyataan resmi perlindungan data sehingga pengguna merasa 
aman.
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Situs menyediakan media komunikasi seperti fasilitas live chat, 
informasi kontak, alamat emai dan nomer telepon yang dapat 
dihubungi yang memudahkan komunikasi dengan institusi

Sistem menyediakan fasilitas informasi untuk mengetahui alur atau 
tahapan kerja dan transaksi yang dilakukan oleh pengguna 
sehingga memberi keyakinan bahwa jasa akan tersampaikan 
dengan baik sesuai janji

Situs memiliki forum pengguna dengan fasilitas interaksi antara 
anggotanya sehingga menimbulkan rasa kebersamaan
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Dimensi Code Indikator Penilaian Pertanyaan N

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

E1
Struktur situs/mobile app e-
gov ini jelas dan mudah 
diikuti

Apakah situs/mobile app 
menggunakan alamat/nama 
mobile apps yang mudah 
diingat, berekstensi go.id 
(untuk situs)/nama formil (untuk 
mobile app), tampilan antar 
muka (interface ) menarik  dan 
mudah untuk diikuti /ditelusuri?

E2
Mesin pencari (fitur search) 
dalam situs/mobile app e-
gov ini efektif

Apakah situs/mobile app 
menyediakan fitur mesin 
pencari (search) yang mudah 
ditemukan posisinya, 
digunakan dan memberikan 
tampilan hasil yang mudah 
dibaca/dipahami?

E3 Peta situs/mobile app e-gov 
ini terorganisir dengan baik

Apakah situs/mobile app 
memiliki peta navigasi, tidak 
mengandung halaman kosong, 
tata letak (layout) halaman 
yang konsisten dan transisi 
antar halaman terasa halus 
(smooth) dan lancar? 
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

Efficiency E4

Situs/mobile app e-gov ini 
disesuaikan dengan 
kebutuhan khusus masing-
masing pengguna

Apakah situs/mobile app 
memiliki fitur penyesuaian 
terkait karakteristik dan pola 
kebutuhan khusus pengguna 
seperti multi bahasa, 
Sumarisasi (frequently acces, 
top search, FAQ, dlsb), fitur 
pengingat & saran, dan fitur 
yang ramah pengguna 
disabilitas?

E5
Informasi yang ditampilkan 
pada situs/mobile app e-gov 
ini rinci dan sesuai 

Apakah informasi yang 
ditampilkan dalam situs/mobile 
app memiliki keterangan yang 
rinci dan sesuai dengan 
efisiensi? 

E6

Lama Informasi yang 
ditampilkan di situs e-gov 
setelah kejadian/peristiwa 
berlangsung

Seberapa lama informasi 
ditampilkan dari waktu kejadian  
berlangsung?
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3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

E7

Petunjuk dan/atau  
Informasi pengisian data 
dalam situs/mobile app e-
govt ini sudah memadai

Apakah petunjuk dan/atau 
informasi mengenai pengisian 
data dalam situs/mobile app ini 
sudah cukup 
memadai/informatif? 

T1 Penggunaan pasword dan 
username aman

Apakah keamanan 
penggunaan username dan 
password pada situs/mobile 
app ini terjamin? 

T2
Autentifikasi hanya 
menggunakan data yang 
diperlukan

Berapa jumlah item data 
pribadi pengguna yang harus 
dimasukkan untuk autentifikasi 
akses dalam situs/mobile app 
ini ? (Contoh data pribadi yang 
tidak perlu: Nomor Kartu 
Keluarga, NIK, nomor Kartu 
kredit, dlsb yang tidak 
diperlukan dalam akses situs )
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

Trust

T3

Data yang diberikan oleh 
pengguna tersimpan dalam 
situs/mobile app dengan 
aman

Apakah data yang diberikankan 
pengguna dan tersimpan 
dalam sistem e-service ini 
aman?

T4

Data yang disediakan untuk 
e-service digunakan hanya 
untuk alasan yang 
dimaksudkan 

Apakah data pengguna yang 
disimpan dalam e-service ini 
hanya digunakan untuk alasan 
yg dimaksudkan oleh 
pengguna?

R1

Form dalam situs/mobile 
app e-service dapat 
diunduh/di-submit dengan 
cepat

Apakah form atau file dalam 
situs/mobile app ini dapat 
diunduh atau disubmit dengan 
cepat ?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

Reliability

R2
Situs/mobile app e-service 
dapat diakses dan tersedia 
kapan pun diperlukan

Apakah situs/mobile app ini 
dapat diakses kapan saja 
diperlukan?

R3
Situs/mobile app dapat 
beroperasi dengan baik 
sejak dibuka

Apakah situs/mobile app dapat 
beroperasi dengan baik dan 
responsif sejak dibuka?

R4
Situs/mobile app 
menyediakan layanan tepat 
waktu

Apakah layanan disediakan 
tepat waktu sesuai dengan 
kebutuhan?

R5
Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat dengan 

Apakah halaman situs/mobile 
app terunduh/termuat  dengan 
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2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

R5
   

terunduh/termuat dengan 
cepat

   
app terunduh/termuat  dengan 
cepat?

R6
Situs e-service berjalan 
dengan baik menggunakan 
browser yang tersedia

Apakah semua browser  
umum/populer yang tersedia 
dapat digunakan untuk 
membuka situs ini?

 

CS1

Staf e-service menunjukkan 
minat yang tulus dalam 
memecahkan masalah 
pengguna, staf yang 
dimasukan adalah adanya 
HELP DESK utk eService.

Apakah staf e-service 
memberikan layanan yang 
tulus dalam menjawab 
pertanyaan dan penyelesaiaan 
masalah?

CS2
Staff e-service memberikan 
balasan secepatnya ke 
pertanyaan pengguna.

Apakah respon admin cepat 
dalam menjawab pertanyaan 
pengguna?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

Citizen Support

CS3

Staf e-service memiliki 
pengetahuan untuk 
menjawab pertanyaan 
pengguna.

Apakah staf memiliki 
pengetahuan untuk menjawab 
pertanyaan pengguna secara 
memuaskan?

CS4

Staf e-service memiliki 
kemampuan untuk 
menyampaikan 
kepercayaan dan keyakinan

Apakah kesan terpercaya 
terlihat pada staf e-service 
sehingga dapat meyakinkan 
pengguna?

U1 Mudah dipelajari untuk 
mengoperasikan

Apakah situs/mobile app dapat 
dengan mudah dipelajari dan 
dioperasikan saat 1 s/d 3 kali 
mengakses dengan dukungan 
fitur-fitur berikut?
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1

4

3

2

1

4

3

2

1

   

    
    

      
   

 

U2
Interaksi dengan 
situs/mobile app eservice 
jelas dan mudah dimengerti

Apakah interaksi anda sebagai 
pengguna situs/mobile app 
jelas dan mudah untuk 
memahami/mengerti dengan 
tersedianya form interaksi 
dengan fitur-fitur berikut?

U3 Navigasi situs/mobile app 
cukup jelas dan mudah

Apakah situs/mobile app 
mudah dinavigasikan dari 
menu ke menu, dari halaman 
ke halaman, dan dari konten ke 
konten nya?
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4

3

2

1

4

3

2

1

Usability

U4 Situs/mobile app mudah 
digunakan

Apakah mudah dalam 
penggunaan situs/mobile app 
baik konten, menu, dan fitur 
lainnya ?

U5 Tampilan situs/mobile app 
eservice menarik

Apakah tampilan situs/mobile 
app menarik sehingga anda 
nyaman, senang dan tidak 
bosan melihat situs lebih lama 
atau sering?
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4

3
2
1

4

3
2
1

4

3
2

U6
Desain situs/mobile app 
eService layak dan sesuai 
dengan tipe situs

Apakah desain situs sesuai 
/relevan dengan 
jenis/kategori/konten yang 
dikandung/fungsi layanan nya?

U7
Situs/mobile app Eservice 
menimbulkan kesan 
kompeten/profesional

Apakah situs/mobile app 
nampak kompeten/profesional 
dalam penyampaian kontennya 
dan pengelolaannya?

U8

Situs/mobile app Eservice 
memberikan 
pengalaman/kesan positif 
bagi pengguna

Apakah Anda mendapatkan 
pengalaman/kesan positif saat 
mengakses dan menggunakan 
situs/mobile app ini?
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1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

   
 

  
 

   
   

   
  

I1 Menyediakan informasi 
akurat

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs dengan 
bahasa Indonesia yang jelas, 
sistematis dan bermanfaat bagi 
pengguna?

I2 Menyediakan informasi yang 
terpercaya

Apakah Informasi yang 
ditampilkan dalam situs//mobile 
app disertai dengan daftar, 
deskripsi informasi serta dasar 
hukum dari pelayanan yang 
diberikan ?

Menyediakan informasi 
   

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs/mobile 
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2

1

4

3

2

1

4

3
2
1

4

3

2

1

I3 Menyediakan informasi 
tepat dan sesuai waktu

   
ditampilkan pada Situs/mobile 
app merupakan informasi yang 
ter up date  secara teratur ?

I4 Menyediakan informasi 
relevan

Apakah informasi yang 
disampaikan mempunyai 
penjelasan dengan integrasi 
informasi dari link lainnya ?

I6
Menyediakan informasi 
dengan tingkat kerincian 
yang tepat

Apakah informasi yang 
ditampilkan dalam situs/mobile 
app memiliki keterangan yang 
lengkap mengenai: 
Author/Penulis, Tanggal 
Publikasi, Link sumber 
referensi , disertai dengan 
gambar/video/dokumen 
relevan, memiliki kategorisai & 
kata kunci yang sesuai dan 
memliki link/tautan dengan 
informasi lain yang sejenis 
dalam situs?

I5 Menyediakan informasi yang 
mudah dimengerti

Apakah informasi yang 
ditampilkan dilengkapi dengan 
tutorial penggunaan layanan ?

Information
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

 

SI1 Memiliki reputasi yang baik Apakah situs memiliki reputasi 
yang baik?

I7 Menyediakan informasi  
dalam format yang layak

Apakah informasi disajikan 
dengan format yang sesuai, 
tepat dan cocok?

SI2
Pengguna merasa aman 
dalam  menyelesaikan 
transaksi

Apakah situs memiliki  
keamanan untuk melakukan 
transaksi secara penuh?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

Service Interaction SI4 Menciptakan rasa 
personalisasi

Apakah Situs menyediakan 
kemudahan untuk mempunyai 
halaman pribadi dan 
kemudahan untuk mengubah 
atau meng-update-nya ?

  
 

Apakah Situs memiliki fitur 
diskusi langsung (live) dan 

    
    

    
   

  

SI3
Pengguna merasa aman 
terhadap informasi 
pribadinya

Apakah informasi pribadi 
pengguna terlindungi dengan 
baik ?

SI5 Menimbulkan rasa 
kebersamaan

Apakah pengguna merasakan 
komunitas yang menghargai 
keberadaannya dan 
kebersamaan sesama 
pengguna?
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3

2

1

4

3
2

1

 

SI6 Memudahkan komunikasi 
dengan institusi

    
diskusi langsung (live) dan 
informasi kontak yang lengkap 
dan berfungsi baik? (Berfokus 
pada interaksi dari pengguna 
terhadap penyedia layanan 
bukan live chat)

SI7

Memberi keyakinan bahwa 
jasa akan tersampaikan 
dengan baik sesuai 
janji/aturan

Apakah Situs memberi 
keyakinan bahwa jasa akan 
tersampaikan dengan baik 
sesuai janji/aturan? 
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Breakdown Bobot Evidence
Menggunakan (1) nama/alamat mudah 
diingat dan ditelusuri, (2) berakhiran 
ekstensi go.id (untuk situs)/nama formal 
yang menunjukan nama daerah atau 
layanan spesifik (untuk mobile app), (3) 
tampilan antar muka nya menarik 
(komposisi Menu, Logo Lembaga, dan 
font (jenis dan ukuran) yang konsisten, 
(4) struktur  situs/mobile apps  berbentuk 
piramida i. Beranda; ii. Kategori; iv. 
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app, mudah digunakan dan memberikan 
tampilan hasil yang mudah 
dibaca/pahami
Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app dan mudah digunakan
Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app

Tidak ditemukan mesin pencari dalam 
situs/mobile app

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur, tidak memiliki halaman 
kosong dan tata letak (layout) konsisten, 
transisi/perpindahan antar 
halaman/windows situs/mobile app terasa 
halus dan lancar tanpa jeda/lag
Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur, tidak memiliki halaman 
kosong dan tata letak (layout) konsisten

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur dan tidak memiliki halaman 
kosong
Tidak memiliki atau hanya memiliki peta 
navigasi saja 

URL link dan screenshoot 
mengenai: nama 
situs/aplikasi, hasil 
pencarian situs pada 
browser, layout situs untuk 
menunjukkan struktur

URL link dan screenshoot 
mengenai: mesin pencari, 
fungsi dan tata letak

URL link dan screenshoot 
mengenai: Site Map

Page 16
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Memiliki  fitur  pilihan (1) multi bahasa, (2) 
fitur sumarisasi (frequently acces, top 
search, top question, FAQ) dan (3) fitur 
pengingat & pemberi saran serta (4) fitur 
ramah pengguna disabilitas (text to 
speech, speech to text, dlsb)
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas

Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam satu halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam dua halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam tiga halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam lebihh dari tiga halaman 
situs/mobile app

Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 1-4 hari setelah kejadian 
berlangsung
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 5-7 hari setelah kejadian 
berlangsung
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 8-14 hari setelah kejadian 
berlangsung
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang lebih dari 14 hari setelah 
kejadian berlangsung

Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field mudah dimengerti dan 
informatif disertai diagram dan contoh. 
Proses pengisian data hanya 
membutuhkan 1 halaman

URL link dan screenshoot 
mengenai: fitur  pilihan multi 
bahasa, fitur sumarisasi 
(frequently acces, top 
search, top question, FAQ) 
dan fitur pengingat & 
pemberi saran serta fitur 
ramah pengguna disabilitas 
(text to speech, speech to 
text, dlsb)

Screen shoot  halaman 
(halaman) situs/mobile app

Jadwal update tersedia dan 
dilakukan dengan baik, 
dibuktikan dengan fisik situs 
terbarukan dapat berupa 
link url dan atau 
screenshoot
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Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field mudah dimengerti dan 
informatif disertai diagram dan contoh. 
Proses pengisian data hanya 
membutuhkan 2-3 halaman

Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field tidak mudah dimengerti dan 
kurang  informatif tanpa disertai diagram 
dan contoh. Proses pengisian data hanya 
membutuhkan lebih dari 3 halaman

Tidak ada petunjuk dan/atau informasi 
pengisian data pada masing-masing field

Terdapat fitur proteksi password: (1) 
autentifikasi, (2) enkripsi menggunakan 
basis/standar enkripsi tertentu 
(ditampilkan metode/merk nya), (3) 
notifikasi penggunaan password, (4) 
notifikasi penggantian password
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas  
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas  
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas  

1 -  3 item data pribadi pengguna untuk 
autentifikasi
4 - 5 item data pribadi pengguna untuk 
autentifikasi
6 sampai 7 item data pribadi pengguna 
untuk autentifikasi

Lebih dari 7 data item data pribadi 
pengguna untuk autentifikasi

URLdan screenshoot kolom 
isian pada situs

URL dan screen shoot 
halaman login, hasil 
percobaan register, create 
username dan password, 
ganti username dan 
password

URL dan screen shoot 
Kolom isian permintaan 
data saat register dan login 
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Keamanan data terjamin karena adanya: 
(1) komitmen/pernyataan tertulis dari 
organisasi pengelola/penanggung jawab 
situs/mobile app yang dapat 
dibaca/diketahui oleh pengguna dengan 
jelas (2) Terdapat jaminan sistem 
enkripsi, (3) autentifikasi menggunakan 
digital signature atau biometrik  (4) fitur 
notifikasi/restorasi user name & password  
dan (5) memiliki sistem pemblokiran

Situs/mobile app memiliki 4-5 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas

Kriteria: (1) Terdapat pernyataan resmi 
dalam situs bahwa data tidak akan 
digunakan untuk keperluan lain. (2) 
Memiliki fitur menu privacy policy untuk 
data pribadi pengguna (3) Data dapat 
dikendalikan oleh pengguna (ubah, 
tampilkan, ditutup, dan fitur lainnya)

Situs/mobile app memiliki 2 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 
kurang dari 1 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 1 
sampai 5 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 5 
sampai 10 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 
lebih dari 10 menit

(1). Screen shoot 
Pernyataan tentang 
kemanan data pengguna 
dalam situs dan bukti 
fiturlain, (2).  berita acara 
percobaan 

(1) Pernyataan resmi 
penggunaan data dalam 
situs (2) menu privacy 
policy

Berita acara pengunduhan 
form atau file dengan bukti 
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Situs/mobile app selalu aktif dan dapat 
digunakan 24 jam sehari

Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1- 3 bulan sekali
Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1 minggu – 1 bulan 
sekali
Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1-6 hari sekali

Situs/mobile app ketika dievaluasi 
memiliki kriteria sebagai berikut: (1)  
waktu loading dan unduh cepat ke menu 
utama  (2) Situs/mobile app berjalan 
dengan baik di semua perangkat,(3) text 
mudah dibaca, (4) responsif

Situs/mobile app memilki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memilki 1 kriteria di atas

Situs/mobile app tidak memilki kriteria di 
atas

Kriteria evaluasi: (1) chat dan mail respon 
tidak lebih dari 24 jam (2) ada 
penyelesaian masalah/pertanyaan user 
(3) pengumuman yang masih dalam 
rentang waktunya (4) kerterbaruan 
berita/artikel
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat   5-10 detik

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat  11 sampai 30 detik

Jadwal dan sop 
maintenance, lampiran up 
dan down sistem, screeshot 
akses/evaluasi situs pada 
waktu yang berbeda

Berita acara percobaan 
menjalankan situs

(1) chat dan mail respon 
tidak lebih dari 24 jam (2) 
bukti penyelesaian 
masalah/pertanyaan user 
(3) bukti pengunggahan 
pengumuman (4) 
kerterbaruan berita

Berita acara percobaan 
membuka halaman situs  
(halaman situs yang baik 
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Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat  31 sampai 60 detik

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat lebih dari 60 detik

Semua browser dapat digunakan 
(minimal 4 jenis browser)

Hanya 3 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Hanya 2 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Hanya 1 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Kriteria kesan tulus staf sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, (1) 
kecepatan respon (2) isi respon (3) 
penyelesaian masalah (4) bahasa yang 
baik

Situs/mobile app memilki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memilki 1 kriteria di atas

Situs/mobile app tidak memilki kriteria di 
atas

Respon terhadap pertanyaan pengguna 
dilakukan kurang dari 60 menit

Respon terhadap pertanyaan dilakukan 
dalam waktu 61 menit  sampai 5 jam

Respon terhadap pertanyaan dilakukan 
dalam 5 jam 1 menit sampai 24 jam

Respon terhadap pertanyaan pengguna 
dilakukan lebh dari 24 jam

   
    

(halaman situs yang baik 
adalah situs yang tidak 
berat dan cepat dibuka)

Berita acara percobaan  
dan screenshoot membuka 
situs dengan berbagai 
browser

Bukti tentang (1) kecepatan 
respon (2) isi respon (3) 
penyelesaian masalah (4) 
standar bahasa yang baik

Bukti sampel respon pada  
pertanyaan user
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Kriteria pengetahuan dan respon dari 
staff e-service terkait pertanyaan 
pengguna atas layanan: (1)  menjawab 
setiap pertanyaan pengguna sesuai 
konteksnya, (2) menjawab dengan cepat 
kurang dari 24 jam (3) menyelesaikan 
masalah/pertanyaan pengguna atau 
menjawab secara tepat (4) 
berkomunikasi dengan bahasa yang baik

Staff e-service memiliki 2-3 kriteria di atas

Staff e-service memiliki 1 kriteria di atas

Staff e-service tidak memiliki kriteria di 
atas

Kriteria penyampaian layanan dari staf e-
service: (1) dapat dipercaya dengan baik 
dan menjalankan tugasnya dengan (2) 
tanggung jawab,  (3) profesional dan (4) 
percaya diri

Staff e-service memiliki 2-3 kriteria di atas

Staff e-service memiliki 1 kriteria di atas

Staff e-service tidak memiliki kriteria di 
atas

Situs/mobile app menyediakan: (1) 
manual penggunaan; (2) fitur Help, (3) 
Video tutorial, dan (4)  Fitur Customer 
Service online (live chat)
Tersedia manual penggunaan, fitur Help 
dan video tutorial

Tersedia manual penggunaan dan fitur 
Help

(1) Bukti berita acara 
penilaian staf e-service (2) 
persepsi penilai terhadap 
jawaban atas pertanyaan 
user (disertai bukti)

(1) Bukti berita acara 
penilaian staf e-service (2) 
persepsi penilai terhadap 
jawaban atas pertanyaan 
user (disertasi bukti)

URL
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Tersedia manual penggunaan (pdf, 
diagram, dokumen lainnya)

Kriteria interaksi pengguna dengan e-
services: (1) Memiliki form interaksi; (2) 
Memiliki fitur Helpdesk/instant messaging 
dengan admin; (3) Informasi yang 
ditampilkan dalam situs dapat diakses 
per halaman per informasi; (4) memiliki 
fitur multibahasa

Interaksi hanya memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Interaksi hanya memiliki 1 kriteria di atas

Interaksi hanya tidak memiliki kriteria di 
atas

Kriteria navigasi situs/mobile app: (1) 
Tersedia peta situs navigasi; (2) Jumlah 
link navigasi yang minimal (maksimal 7 
menu item); (3) Konsisten (posisi 
navigasi situs selalu sama di tiap 
halaman); (4) Logo me-Link ke halaman 
utama

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas

URL

Berita acara percobaan dan 
URL
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Kriteria kemudahan penggunaan 
situs/mobile app: (1) Dapat diakses oleh 
siapapun termasuk (2)disabilitas (tuna 
netra) atau (3) manula; (4) Kompatibel 
dengan perangkat mobile (smartphone, 
tablet, dll); (5) Memungkinkan membaca 
konten secara cepat (skims); (6) Memiliki 
fitur multibahasa; dan (7) perubahan 
layout (misal perubahan ukuran font)

Memiliki 4-6 kriteria diatas

Memiliki 1-3 kriteria diatas

Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria tampilan situs/mobile app yang 
menarik: (1) Desain dengan komposisi 
padanan warna yang baik dan tidak 
berlebihan:  setidaknya memiliki 2 atau 3 
warna utama yang berpadu (maksimal 5 
warna); (2) teks mudah dibaca, biasanya 
teks warna hitam dengan latar warna 
puith/cerah & ukuran font 10-12 di tiap 
paragraf; (3) memiliki gambar yang 
relevan dengan konteks/konten dengan 
kualitas/resolusi yang baik dan jumlah 3-
4 gambar setiap halamannya (tidak 
lebih); (4) layout yang sederhan & 
ringkas (simple)  tidak banyak 
mengandung elemen pengalih fokus 
(misal animasi, gambar berkedip-
kedip/blink  dll)
Memiliki 2-3 kriteria di atas

Memiliki 1 kriteria di atas

Tidak memiliki  kriteria di atas

Berita acara percobaan dan 
URL
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(1) Layout situs sederhana tidak 
berlebihan hanya menyampaikan konten 
yang relevan dengan informasi 
pemerintahan; (2) judul konten memiliki 
tema/label yang jelas dan isi dibagi 
menjadi paragraf kecil; (3) desain layout 
dan konten jelas, ringkas dan menarik; 
(4) kurang dari 10 detik pengunjung 
dapat mengetahui jenis situs dan isi 
konten yang disampaikan

Memiliki 2-3 kriteria di atas
Memiliki 1 kriteria di atas
Tidak memiliki  kriteria di atas

Kriteria kesan kompeten/profesional dari 
situs/mobile app: (1) Tata letak/layout 
sederhana, ringkas, minim fitur pengalih 
topik ; (2) Minimal link navigasi dan scroll 
(menggulung layar) untuk setiap halaman 
dan informasi/konten ; (3) Konten 
diperbarui secara reguler/berkala; (4) 
Konten yang deskriptif, dan penggunaan 
bahasa sederhana dan standar atas 
konten situs/mobile app (yang ada 
seakan ditulis yang profesional, misal: 
editor/wartawan)
Memiliki 2-3 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Tidak memiliki  kriteria diatas

 Kriteria standar pengalaman positif: (1) 
Layout situs sederhana & ringkas 
(simple), tampilan menarik dan 
pengelolaan yang baik; (2) Loading 
halaman cepat, situs memuat (loading) 
halaman 1- 20 detik; (3) Minimal link & 
scroll & layout, serta konsiten tiap 
halamannya; (4) Fokus pada hal yang 
penting/utama, (5) Menu selalu berada di 
bagian atas disetiap halaman (6) item 
menu dibatasi kurang dari 7 item (untuk 
tidak membuat orang berlama-lama 
dalam mencari satu informasi yang 
diinginkan), (6) Memiliki fitur/tombol 
Memiliki 4-5 kriteria diatas
Memiliki 1-3 kriteria diatas
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Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria umum informasi akurat: (1) 
didukung oleh referensi atau dokumen 
fakta yang jelas serta sesuai dengan 
kebutuhan  pengguna. (2) informasi yang 
disampaikan dengan bahasa Indonesia 
yang jelas (tata bahasa, pengejaan, dan 
komposisi) (3)  menampilkan 
keterangan/info tentang penulis (4) 
Informasi dapat dibandingkan dengan 
situs lainnya dengan topik yang sama

Screen shoot : (1) informasi 
yang ditampilkan di Web, 
(2) bagan , (3) dokumen 
pendukung

Memiliki 2-3 kriteria diatas

Memiliki 1 kriteria diatas

Tidak memiliki kriteria diatas

Tersedia daftar dan deskripsi informasi 
yang dilengkapi dengan  peraturan 
perundang-undangan/dasar hukum 
terkait pelayanan yang diberikan
Tersedia deskripsi informasi yang 
dilengkapi dengan peraturan perundang-
undangan/dasar hukum terkait pelayanan 
yang diberikan

Tersedia daftar informasi yang dilengkapi 
peraturan perundang-undangan/dasar 
hukum terkait pelayanan yang diberikan

Tidak tersedia daftar dan deskripsi 
informasi yang dilengkapi dengan 
peraturan perundang-undangan/dasar 
hukum terkait pelayanan yang diberikan 

Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 7 hari kerja dari berita 
/informasi terakhir
Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 8 hari kerja – 30 hari kerja 
dari berita /informasi terakhir

Screen shoot :  (1) Daftar 
informasi ; (2) Deskripsi 
informasi ; (3) Peraturan 
hukum/dasar hukum 

Screen shoot : (1) Berita 
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Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 31 hari kerja – 90 hari kerja 
dari berita /informasi terakhir
Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala lebih dari  90 hari kerja dari berita 
/informasi terakhir

Terdapat integrasi informasi antara 
informasi pelayanan dengan link  
informasi lainnya yang saling terkait
Terdapat integrasi informasi, yang 
membutuhkan pencarian dari link yang 
lain
Terdapat integrasi informasi tanpa 
panduan link lainnya.
Tidak terdapat integrasi informasi

Kriteria informasi yang mudah dimengerti, 
memiliki: (1) penggunaan bahasa yang 
baik dan benar, langsung/tidak bertele-
tele, tidak banyak terminologi tidak 
awam/asing; (2) audio visual, (3) tabel 
dan/atau grafik, (4) link atau dokumen 
Memiliki 2-3 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria tingkat kerincian informasi: (1) 
Author/Penulis; (2) Tanggal Publikasi, (3) 
Memiliki Gambar/Video/Dokumen dan 
tautan dengan informasi lain yang 
sejenis/relevan dalam situs/mobile app 
dan  yang relevan dan (4) Memiliki 
kategorisasi dan kata kunci yang sesuai
Situs/mobile app memiliki  2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki  1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Screen shoot : (1) Berita 
yang terbaru 

Screen shoot : (1) 
penjelasan integrasi 
informasi (2) alamat link 
yang terkait

URL link dan screenshoot 
mengenai: Author; 
DD/MM/YYYY, Link Tautan 
dan 
Gambar/Video/Dokumen 
yang relevan dan Memiliki 
kategorisasi dan kata kunci 
yang sesuai serta Memiliki 
tautan dengan informasi 
lain yang sejenis/relevan 
dalam situs

Screen shoot  dan file 
penggunaan layanan dalam 
bentuk : (1) audiovisiual, (2) 
gambar ; (3) narasi 
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Kriteria format penyajian informasi yang 
layak/pas: (1) Menggunakan bahasa 
yang umum, (2) mengandung penekanan 
(cetak tebal (bold), atau cetak miring 
(italic), pointer, tabel dan atau  yang 
sesungguhnya atau kontekstual (3) 
Mengandung  keyword (4) Menggunakan 
hyperlink yang aktif (dapat diklik 
langsung) (5) jumlah paragraf yang tidak 
banyak (maksimum tiga paragraf) dalam 
satu informasi
Situs/mobile app memiliki  3-4 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki  1-2 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki (1) privacy 
policy, (2) contact information, (3) 
terdapat testimoni positif dari pengguna, 
(4) memiliki statistik jumlah pengunjung 
dan pengguna situs/mobile app yang 
meningkat

Situs/mobile app memiliki 2-3 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki 1 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app tidak memiliki  macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki mekanisme 
transaksi yang jelas dengan ditandai (1) 
tersedia petunjuk yang user friendly (2) 
fitur pengamanan transaksi (3) fasilitas 
pelacakan transaksi (4) riwayat transaksi

Situs/mobile app memiliki 2-3 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki 1 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app tidak memiliki  macam 
kriteria tersebut

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria

Screen shoot  skema yang 
menampilkan informasi 
kebutuhan pengguna pada 
satu skema (informasi 
dengan kategorisasi yang 
jelas sesuai fungsi dan 
organisasi)

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria
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Kriteria keamanan bagi pengguna: (1) 
Untuk akses ke akun pengguna 
dibutuhkan user id, Passwords, (2) kode 
autentifikasi  (3) pengguna memberikan 
hanya data yang dibutuhkan (4) Terdapat 
pernyataan resmi perlindungan data

Situs/app memiliki 2-3 macam 
perlindungan data pengguna diatas
Situs/app  memiliki 1 macam 
perlindungan data pengguna diatas
Situs/app tidak/ memiliki  macam 
perlindungan data pengguna diatas

Situs/app memiliki (1) halaman personal 
yang sesuai dengan karakteristik atau 
preferensi pengguna, (2) memiliki 
pengaman/passwords untuk masuk dan 
(3) memiliki kemudahan untuk mengubah 
atau mengupdate data personal.

Situs/app  memiliki 2 kriteria personalisasi 
pengguna diatas
Situs/app memiliki 1 kriteria personalisasi 
pengguna diatas

Situs/app  tidak memiliki  kriteria 
personalisasi pengguna diatas

Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang berfungsi optimal 
sebagai tempat berdiskusi dan 
memberikan solusi yang dipertimbangkan 
oleh organisasi
Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang berfungsi dengan baik
Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang kadang-kadang 
digunakan
Situs/mobile app tidak memiliki 
forum/kanal pengguna atau memiliki tapi 
tidak digunakan

Situs memiliki fitur diskusi langsung (live) 
dan informasi kontak yang lengkap 
(alamat email, alamat fisik, nomor 
telepon) yang berfungsi dengan baik.

URL dan Screenshoot 
ketiga kriteria

    
  

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria

URL dan Screenshoot 
forum pengguna
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Situs memiliki informasi kontak yang 
lengkap (alamat email, alamat fisik, 
nomor telepon) yang berfungsi dengan 
baik.
Situs memiliki informasi kontak yang 
kurang lengkap yang kurang berfungsi 
dengan baik.
Situs tidak memiliki informasi kontak

Kriteria yang dimaksud, situs/mobile app 
memiliki:  (1) FAQ dan atau petunjuk 
yang lengkap, (2) kontak/fasilitas 
diskusi/chat yang berfungsi untuk 
bertanya (3) terdapat testimoni pengguna  
yang baik, (4) memiliki alur 
kerja/transaksi transparan yang dapat 
dipantau pengguna.

Situs/app  memiliki 2-3 kriteria diatas
Situs/app  memiliki 1 kriteria diatas

Situs/app  tidak memiliki kriteria diatas

URL dan Screenshoot live 
chat dan contact

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria
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Pernyataan untuk end user

Situs mudah diingat, memiliki 
struktur yang jelas dan mudah 
diikuti, untuk model layanan 
berjenis INFORMASI piramida 
SESUAI struktur organisasi, dan 
untuk model layanan berjenis 
WORKFLOW piramida SESUAI 
layanan yang diberikan

Situs memiliki mesin pencari yang 
mudah ditemukan dalam situs, mudah 
digunakan dan memberikan hasil yang 
baik dan sesuai

Situs terorganisasi dengan baik, 
memiliki peta navigasi, tidak 
memiliki halaman kosong, tata letak 
(layout ) konsisten, 
transisi/perpindahan antar halaman 
situs terasa halus dan lancar.
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Situs memiliki fitur penyesuaian 
pengguna seperti multi bahasa, 
frequently acces, top search, FAQ, fitur 
pengingat & saran, dan fitur yang 
ramah pengguna disabilitas?

Jumlah halaman yang diperlukan untuk 
menampilkan Informasi pada 
situs/mobile app e-gov 

Selang waktu kejadian sesungguhnya 
dengan publikasi berita/informasi di 
situs/mobile apps
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Informasi atau petunjuk pengisian data 
pada masing-masing field mudah 
dimengerti dan informatif, disertai 
diagram dan contoh. Proses pengisian 
data hanya membutuhkan sedikit 
halaman petunjuk

Terdapat proteksi password: 
autentifikasi, enkripsi, notifikasi 
penggunaan password, notifikasi 
penggantian password

Autentifikasi hanya menggunakan data 
yang diperlukan (data sesedikit 
mungkin)
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Keamanan data terjamin baik dari 
keamanan sistem maupun komitmen 
tertulis dari organisasi yang dapat 
dibaca oleh pengguna dengan jelas. 
Terdapat enkripsi dan autentifikasi 
menggunakan digital signature, 
biometrik, notifikasi dan password.

Situs menampilkan pernyataan resmi 
bahwa data tidak akan digunakan 
untuk keperluan lain dan memiliki fitur 
menu privacy policy untuk data pribadi 
pengguna yang dapat dikendalikan 
oleh pengguna (ubah, tampilkan, 
ditutup, dll)

Form atau file dokumen yang tersedia 
dalam situs dapat diunduh dengan 
cepat, kurang dari 1 menit
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Situs dapat digunakan dalam 24 jam 
sehari

Situs berjalan dengan baik di semua 
perangkat atau semua operating 
system , waktu loading  cepat, text 
mudah dibaca, responsif

Informasi dan pelayanan disediakan 
tepat waktu dan up to date sesuai 
dengan kebutuhan pengguna

Halaman situs terunduh/terbuka 
     

Page 35



INDIKATOR eService_Jenis INFORM

   
dengan cepat, kurang dari 2 detik

Situs dapat beroperasi pada semua 
browser yang umum digunakan 
masyarakat (MicIE, Mozilla, Google 
Chrome, Safari, Opera dll)

Kesan tulus staf/admin sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, 
cepat  merespon, isi respon yang baik, 
dapat menyelesaikan masalah dan 
menggunakan bahasa yang baik

Respon terhadap pertanyaan 
pengguna dilakukan kurang dari 1 jam
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Pengetahuan staff e-service sangat 
baik, mengetahui dan memahami 
organisasi, seluruh proses bisnis terkait 
pelayanan dari awal sampai akhir yang 
sehingga dapat menjawab pertanyaan 
pengguna secara memuaskan

Staf/admin e-service terkesan baik, 
bertanggungjawab merespon dengan 
cepat, memiliki kemampuan yang 
mencukupi dan profesional

Situs memiliki petunjuk penggunaan, 
fitur Help, Video tutorial dan Fitur 
Customer Service online sehingga 
memudahkan pengguna untuk 
menggunakan situs
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Situs memiliki format interaksi 
dengan admin (messaging ), 
menyediakan informasi dalam satu 
halaman dan  fitur multibahasa 
sehingga pengguna dapat 
berinteraksi dengan situs e-service 
secara jelas dan mudah dimengerti

Tersedia peta navigasi situs dengan 
tahapan yang tidak panjang serta 
kompatibel dengan berbagai browser 
sehingga pengguna mudah untuk 
menggunakan situs.
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Situs mudah digunakan karena dapat 
diakses oleh disabilitas, manula, dari 
smartphone, dan memiliki fitur 
multibahasa serta fitur perubahan 
layout/ukuran font

Situs terlihat menarik dengan 
penggunaan warna yang tidak 
berlebihan, teks berwarna hitam 
dengan warna latar putih, warna dan 
resolusi gambar yang baik, ukuran font 
dan jumlah baris kalimat yang ringkas 
sehingga mudah dibaca.
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Situs memiliki desain yang sesuai 
dengan jenis layanannya mempunyai 
layout yang simpel, dan berisi informasi 
yang ringkas dan menarik serta mudah 
dipahami oleh pengguna

Situs terlihat kompeten untuk 
penyampaian informasi dengan layout 
yang baik, mempunyai fasilitas scroll 
layar, pemilihan bahasa yang baku 
serta konten diperbaharui secara 
berkala

Situs memberikan kesan yang positif 
dengan adanya layout yang ringkas 
namun informatif, waktu loading yang 
cepat, pemberian penekanan pada hal 
penting, tersedia menu yang berisi item 
yang ringkas dan tepat.
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Informasi yang ditampilkan oleh situs 
menggunakan bahasa Indonesia yang 
benar, dengan mekanisme yang runtut, 
tanpa menggunakan banyak istilah 
serta didukung oleh dokumen yang 
tepat sesuai dengan kebutuhan 
pengguna

Informasi yang ditampilkan pada situs 
dilengkapi dengan penjelasan meliputi 
dasar hukum, pelaksanaan kegiatan 
dan gambar yang mendukung

Situs menyediakan informasi yang 
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diperbaharui secara berkala dan up 
to date

Situs menyediakan integrasi informasi 
dengan penyediaan sumber atau link 
yang terkait untuk memperjelas 
informasi relevan yang dibutuhkan 
pengguna

Situs memberikan informasi yang jelas 
sesuai dengan kebutuhan pengguna 
dalam bentuk audiovisual, gambar dan 
narasi.

Situs menyediakan informasi yang 
detail, lengkap dan relevan
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Keamanan dalam bertransaksi 
dirasakan pengguna dengan adanya 
mekanisme transaksi yang jelas, 
tersedia fitur pengamanan transaksi, 
fasilitas pelacakan transaksi dan 
riwayat transaksi

Situs menyediakan informasi yang 
sesuai dengan kebutuhan pengguna 
pada satu skema secara rinci dalam 
format yang baik

Situs memiliki reputasi yang baik 
karena memiliki privacy policy, contact 
informatian, testimoni dan informasi 
jumlah pengunjung.
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Sistem menyediakan halaman pribadi 
untuk pengguna dengan pengaman 
dan memiliki kemudahan untuk 
melakukan pembaharuan data pribadi 
dan memiliki kesan personalisasi 
pengguna

Situs menyediakan media komunikasi 
     
      

    
   

Sistem menyediakan perlindingan 
terhadap informasi pribadi dengan  
penggunaan user id, passwords, kode 
autentifikasi, pernyataan resmi 
perlindungan data sehingga pengguna 
merasa aman.

Situs memiliki forum pengguna dengan 
fasilitas interaksi antara anggotanya 
sehingga menimbulkan rasa 
kebersamaan
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seperti fasilitas live chat, informasi 
kontak, alamat emai dan nomer telepon 
yang dapat dihubungi yang 
memudahkan komunikasi dengan 
institusi

Sistem menyediakan fasilitas informasi 
untuk mengetahui alur atau tahapan 
kerja dan transaksi yang dilakukan oleh 
pengguna sehingga memberi 
keyakinan bahwa jasa akan 
tersampaikan dengan baik sesuai janji
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Dimensi Code Indikator Penilaian Pertanyaan N

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

      

E1
Struktur situs/mobile app e-
gov ini jelas dan mudah 
diikuti

Apakah situs/mobile app 
menggunakan alamat/nama 
mobile apps yang mudah 
diingat, berekstensi go.id 
(untuk situs)/nama formil (untuk 
mobile app), tampilan antar 
muka (interface ) menarik  dan 
mudah untuk diikuti /ditelusuri?

E2
Mesin pencari (fitur 
search) dalam situs/mobile 
app e-gov ini efektif

Apakah situs/mobile app 
menyediakan fitur mesin 
pencari (search) yang mudah 
ditemukan posisinya, 
digunakan dan memberikan 
tampilan hasil yang mudah 
dibaca/dipahami?

E3
Peta situs/mobile app e-
gov ini terorganisir dengan 
baik

Apakah situs/mobile app 
memiliki peta navigasi, tidak 
mengandung halaman kosong, 
tata letak (layout) halaman 
yang konsisten dan transisi 
antar halaman terasa halus 
(smooth) dan lancar? 
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1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

      Efficiency

   
    

   
    

   
    
    
    

   

E4

Situs/mobile app e-gov ini 
disesuaikan dengan 
kebutuhan khusus masing-
masing pengguna

Apakah situs/mobile app 
memiliki fitur penyesuaian 
terkait karakteristik dan pola 
kebutuhan khusus pengguna 
seperti multi bahasa, 
Sumarisasi (frequently acces, 
top search, FAQ, dlsb), fitur 
pengingat & saran, dan fitur 
yang ramah pengguna 
disabilitas?

E5
Informasi yang ditampilkan 
pada situs/mobile app e-
gov ini rinci dan sesuai 

Apakah informasi yang 
ditampilkan dalam situs/mobile 
app memiliki keterangan yang 
rinci dan sesuai dengan 
efisiensi? 

E6

Lama Informasi yang 
ditampilkan di situs e-gov 
setelah kejadian/peristiwa 
berlangsung

Seberapa lama informasi 
ditampilkan dari waktu kejadian  
berlangsung?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

      

E7

Petunjuk dan/atau  
Informasi pengisian data 
dalam situs/mobile app e-
govt ini sudah memadai

Apakah petunjuk dan/atau 
informasi mengenai pengisian 
data dalam situs/mobile app ini 
sudah cukup 
memadai/informatif? 

T1 Penggunaan pasword dan 
username aman

Apakah keamanan 
penggunaan username dan 
password pada situs/mobile 
app ini terjamin? 

T2
Autentifikasi hanya 
menggunakan data yang 
diperlukan

Berapa jumlah item data 
pribadi pengguna yang harus 
dimasukkan untuk autentifikasi 
akses dalam situs/mobile app 
ini ? (Contoh data pribadi yang 
tidak perlu: Nomor Kartu 
Keluarga, NIK, nomor Kartu 
kredit, dlsb yang tidak 
diperlukan dalam akses situs )
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

Trust

T3

Data yang diberikan oleh 
pengguna tersimpan 
dalam situs/mobile app 
dengan aman

Apakah data yang diberikankan 
pengguna dan tersimpan 
dalam sistem e-service ini 
aman?

T4

Data yang disediakan 
untuk e-service digunakan 
hanya untuk alasan yang 
dimaksudkan 

Apakah data pengguna yang 
disimpan dalam e-service ini 
hanya digunakan untuk alasan 
yg dimaksudkan oleh 
pengguna?

R1

Form dalam situs/mobile 
app e-service dapat 
diunduh/di-submit dengan 
cepat

Apakah form atau file dalam 
situs/mobile app ini dapat 
diunduh atau disubmit dengan 
cepat ?
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3

2

1

4

3

2
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4

3

2

1

4

3

Reliability

R2
Situs/mobile app e-service 
dapat diakses dan tersedia 
kapan pun diperlukan

Apakah situs/mobile app ini 
dapat diakses kapan saja 
diperlukan?

R3
Situs/mobile app dapat 
beroperasi dengan baik 
sejak dibuka

Apakah situs/mobile app dapat 
beroperasi dengan baik dan 
responsif sejak dibuka?

R4
Situs/mobile app 
menyediakan layanan 
tepat waktu

Apakah layanan disediakan 
tepat waktu sesuai dengan 
kebutuhan?

R5
Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat dengan 

Apakah halaman situs/mobile 
app terunduh/termuat  dengan 
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2

1

4

3

2

1

R5
   

terunduh/termuat dengan 
cepat

   
app terunduh/termuat  dengan 
cepat?

R6

Situs e-service berjalan 
dengan baik 
menggunakan browser 
yang tersedia

Apakah semua browser  
umum/populer yang tersedia 
dapat digunakan untuk 
membuka situs ini?

 

CS1

Staf e-service 
menunjukkan minat yang 
tulus dalam memecahkan 
masalah pengguna, staf 
yang dimasukan adalah 
adanya HELP DESK utk 
eService.

Apakah staf e-service 
memberikan layanan yang 
tulus dalam menjawab 
pertanyaan dan penyelesaiaan 
masalah?

CS2

Staff e-service 
memberikan balasan 
secepatnya ke pertanyaan 
pengguna.

Apakah respon admin cepat 
dalam menjawab pertanyaan 
pengguna?
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3

2

Citizen Support

CS3

Staf e-service memiliki 
pengetahuan untuk 
menjawab pertanyaan 
pengguna.

Apakah staf memiliki 
pengetahuan untuk menjawab 
pertanyaan pengguna secara 
memuaskan?

CS4

Staf e-service memiliki 
kemampuan untuk 
menyampaikan 
kepercayaan dan 
keyakinan

Apakah kesan terpercaya 
terlihat pada staf e-service 
sehingga dapat meyakinkan 
pengguna?

U1 Mudah dipelajari untuk 
mengoperasikan

Apakah situs/mobile app dapat 
dengan mudah dipelajari dan 
dioperasikan saat 1 s/d 3 kali 
mengakses dengan dukungan 
fitur-fitur berikut?
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U2

Interaksi dengan 
situs/mobile app eservice 
jelas dan mudah 
dimengerti

Apakah interaksi anda sebagai 
pengguna situs/mobile app 
jelas dan mudah untuk 
memahami/mengerti dengan 
tersedianya form interaksi 
dengan fitur-fitur berikut?

U3 Navigasi situs/mobile app 
cukup jelas dan mudah

Apakah situs/mobile app 
mudah dinavigasikan dari 
menu ke menu, dari halaman 
ke halaman, dan dari konten ke 
konten nya?
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4
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Usability

U4 Situs/mobile app mudah 
digunakan

Apakah mudah dalam 
penggunaan situs/mobile app 
baik konten, menu, dan fitur 
lainnya ?

U5 Tampilan situs/mobile app 
eservice menarik

Apakah tampilan situs/mobile 
app menarik sehingga anda 
nyaman, senang dan tidak 
bosan melihat situs lebih lama 
atau sering?
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U6
Desain situs/mobile app 
eService layak dan sesuai 
dengan tipe situs

Apakah desain situs sesuai 
/relevan dengan 
jenis/kategori/konten yang 
dikandung/fungsi layanan nya?

U7
Situs/mobile app Eservice 
menimbulkan kesan 
kompeten/profesional

Apakah situs/mobile app 
nampak kompeten/profesional 
dalam penyampaian kontennya 
dan pengelolaannya?

U8

Situs/mobile app Eservice 
memberikan 
pengalaman/kesan positif 
bagi pengguna

Apakah Anda mendapatkan 
pengalaman/kesan positif saat 
mengakses dan menggunakan 
situs/mobile app ini?
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I1 Menyediakan informasi 
akurat

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs dengan 
bahasa Indonesia yang jelas, 
sistematis dan bermanfaat bagi 
pengguna?

I2 Menyediakan informasi 
yang terpercaya

Apakah Informasi yang 
ditampilkan dalam situs//mobile 
app disertai dengan daftar, 
deskripsi informasi serta dasar 
hukum dari pelayanan yang 
diberikan ?

Menyediakan informasi 
   

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs/mobile 
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1

I3 Menyediakan informasi 
tepat dan sesuai waktu

   
ditampilkan pada Situs/mobile 
app merupakan informasi yang 
ter up date  secara teratur ?

I4 Menyediakan informasi 
relevan

Apakah informasi yang 
disampaikan mempunyai 
penjelasan dengan integrasi 
informasi dari link lainnya ?

I6
Menyediakan informasi 
dengan tingkat kerincian 
yang tepat

Apakah informasi yang 
ditampilkan dalam situs/mobile 
app memiliki keterangan yang 
lengkap mengenai: 
Author/Penulis, Tanggal 
Publikasi, Link sumber 
referensi , disertai dengan 
gambar/video/dokumen 
relevan, memiliki kategorisai & 
kata kunci yang sesuai dan 
memliki link/tautan dengan 
informasi lain yang sejenis 
dalam situs?

I5 Menyediakan informasi 
yang mudah dimengerti

Apakah informasi yang 
ditampilkan dilengkapi dengan 
tutorial penggunaan layanan ?

Information
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SI1 Memiliki reputasi yang baik Apakah situs memiliki reputasi 
yang baik?

I7 Menyediakan informasi  
dalam format yang layak

Apakah informasi disajikan 
dengan format yang sesuai, 
tepat dan cocok?

SI2
Pengguna merasa aman 
dalam  menyelesaikan 
transaksi

Apakah situs memiliki  
keamanan untuk melakukan 
transaksi secara penuh?
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1

4

Service Interaction SI4 Menciptakan rasa 
personalisasi

Apakah Situs menyediakan 
kemudahan untuk mempunyai 
halaman pribadi dan 
kemudahan untuk mengubah 
atau meng-update-nya ?

  
 

Apakah Situs memiliki fitur 
diskusi langsung (live) dan 

    
    

    
   

  

SI3
Pengguna merasa aman 
terhadap informasi 
pribadinya

Apakah informasi pribadi 
pengguna terlindungi dengan 
baik ?

SI5 Menimbulkan rasa 
kebersamaan

Apakah pengguna merasakan 
komunitas yang menghargai 
keberadaannya dan 
kebersamaan sesama 
pengguna?
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4
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SI6 Memudahkan komunikasi 
dengan institusi

    
diskusi langsung (live) dan 
informasi kontak yang lengkap 
dan berfungsi baik? (Berfokus 
pada interaksi dari pengguna 
terhadap penyedia layanan 
bukan live chat)

SI7

Memberi keyakinan bahwa 
jasa akan tersampaikan 
dengan baik sesuai 
janji/aturan

Apakah Situs memberi 
keyakinan bahwa jasa akan 
tersampaikan dengan baik 
sesuai janji/aturan? 

Page 60



INDIKATOR eService_Jenis WORKFL

Breakdown Bobot
Menggunakan (1) nama/alamat mudah 
diingat dan ditelusuri, (2) berakhiran 
ekstensi go.id (untuk situs)/nama formal 
yang menunjukan nama daerah atau 
layanan spesifik (untuk mobile app), (3) 
tampilan antar muka nya menarik 
(komposisi Menu, Logo Lembaga, dan 
font (jenis dan ukuran) yang konsisten, 
(4) struktur  situs/mobile apps  berbentuk 
piramida i. Beranda; ii. Kategori; iv. 
Subkategori

4

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app, mudah digunakan dan memberikan 
tampilan hasil yang mudah 
dibaca/pahami
Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app dan mudah digunakan
Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app

Tidak ditemukan mesin pencari dalam 
situs/mobile app 1

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur, tidak memiliki halaman 
kosong dan tata letak (layout) konsisten, 
transisi/perpindahan antar 
halaman/windows situs/mobile app terasa 
halus dan lancar tanpa jeda/lag.
Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur, tidak memiliki halaman 
kosong dan tata letak (layout) konsisten

3

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur dan tidak memiliki halaman 
kosong
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Tidak memiliki atau hanya memiliki peta 
navigasi saja 

Memiliki  fitur  pilihan (1) multi bahasa, (2) 
fitur sumarisasi (frequently acces, top 
search, top question, FAQ) dan (3) fitur 
pengingat & pemberi saran serta (4) fitur 
ramah pengguna disabilitas (text to 
speech, speech to text, dlsb)

-

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas -

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas -

Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas -

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam satu halaman situs/mobile app 4

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam dua halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam tiga halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam lebihh dari tiga halaman 
situs/mobile app

Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 1-4 hari setelah kejadian 
berlangsung

4

Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 5-7 hari setelah kejadian 
berlangsung
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 8-14 hari setelah kejadian 
berlangsung
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang lebih dari 14 hari setelah 
kejadian berlangsung
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Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field mudah dimengerti dan 
informatif disertai diagram dan contoh. 
Proses pengisian data hanya 
membutuhkan 1 halaman
Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field mudah dimengerti dan 
informatif disertai diagram dan contoh. 
Proses pengisian data hanya 
membutuhkan 2-3 halaman

Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field tidak mudah dimengerti dan 
kurang  informatif tanpa disertai diagram 
dan contoh. Proses pengisian data hanya 
membutuhkan lebih dari 3 halaman

Tidak ada petunjuk dan/atau informasi 
pengisian data pada masing-masing field 1

Terdapat fitur proteksi password: (1) 
autentifikasi, (2) enkripsi menggunakan 
basis/standar enkripsi tertentu 
(ditampilkan metode/merk nya), (3) 
notifikasi penggunaan password, (4) 
notifikasi penggantian password
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas  
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas  
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas  1

1 -  3 item data pribadi pengguna untuk 
autentifikasi
4 - 5 item data pribadi pengguna untuk 
autentifikasi
6 sampai 7 item data pribadi pengguna 
untuk autentifikasi

Lebih dari 7 data item data pribadi 
pengguna untuk autentifikasi
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Keamanan data terjamin karena adanya: 
(1) komitmen/pernyataan tertulis dari 
organisasi pengelola/penanggung jawab 
situs/mobile app yang dapat 
dibaca/diketahui oleh pengguna dengan 
jelas (2) Terdapat jaminan sistem 
enkripsi, (3) autentifikasi menggunakan 
digital signature atau biometrik  (4) fitur 
notifikasi/restorasi user name & password  
dan (5) memiliki sistem pemblokiran

Situs/mobile app memiliki 4-5 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas

Kriteria: (1) Terdapat pernyataan resmi 
dalam situs bahwa data tidak akan 
digunakan untuk keperluan lain. (2) 
Memiliki fitur menu privacy policy untuk 
data pribadi pengguna (3) Data dapat 
dikendalikan oleh pengguna (ubah, 
tampilkan, ditutup, dan fitur lainnya)

Situs/mobile app memiliki 2 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 
kurang dari 1 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 1 
sampai 5 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 5 
sampai 10 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 
lebih dari 10 menit
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Situs/mobile app selalu aktif dan dapat 
digunakan 24 jam sehari

Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1- 3 bulan sekali 2

Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1 minggu – 1 bulan 
sekali
Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1-6 hari sekali

Situs/mobile app ketika dievaluasi 
memiliki kriteria sebagai berikut: (1)  
waktu loading dan unduh cepat ke menu 
utama  (2) Situs/mobile app berjalan 
dengan baik di semua perangkat,(3) text 
mudah dibaca, (4) responsif

Situs/mobile app memilki 2-3 kriteria di 
atas 3

Situs/mobile app memilki 1 kriteria di atas

Situs/mobile app tidak memilki kriteria di 
atas

Kriteria evaluasi: (1) chat dan mail respon 
tidak lebih dari 24 jam (2) ada 
penyelesaian masalah/pertanyaan user 
(3) pengumuman yang masih dalam 
rentang waktunya (4) kerterbaruan 
berita/artikel
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas 1

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat   5-10 detik

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat  11 sampai 30 detik 3
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Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat  31 sampai 60 detik

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat lebih dari 60 detik

Semua browser dapat digunakan 
(minimal 4 jenis browser) 4

Hanya 3 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Hanya 2 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Hanya 1 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Kriteria kesan tulus staf sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, (1) 
kecepatan respon (2) isi respon (3) 
penyelesaian masalah (4) bahasa yang 
baik

Situs/mobile app memilki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memilki 1 kriteria di atas

Situs/mobile app tidak memilki kriteria di 
atas 1

Respon terhadap pertanyaan pengguna 
dilakukan kurang dari 60 menit

Respon terhadap pertanyaan dilakukan 
dalam waktu 61 menit  sampai 5 jam

Respon terhadap pertanyaan dilakukan 
dalam 5 jam 1 menit sampai 24 jam

Respon terhadap pertanyaan pengguna 
dilakukan lebh dari 24 jam 1
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Kriteria pengetahuan dan respon dari 
staff e-service terkait pertanyaan 
pengguna atas layanan: (1)  menjawab 
setiap pertanyaan pengguna sesuai 
konteksnya, (2) menjawab dengan cepat 
kurang dari 24 jam (3) menyelesaikan 
masalah/pertanyaan pengguna atau 
menjawab secara tepat (4) 
berkomunikasi dengan bahasa yang baik

Staff e-service memiliki 2-3 kriteria di atas

Staff e-service memiliki 1 kriteria di atas

Staff e-service tidak memiliki kriteria di 
atas 1

Kriteria penyampaian layanan dari staf e-
service: (1) dapat dipercaya dengan baik 
dan menjalankan tugasnya dengan (2) 
tanggung jawab,  (3) profesional dan (4) 
percaya diri

Staff e-service memiliki 2-3 kriteria di atas

Staff e-service memiliki 1 kriteria di atas

Staff e-service tidak memiliki kriteria di 
atas 1

Situs/mobile app menyediakan: (1) 
manual penggunaan; (2) fitur Help, (3) 
Video tutorial, dan (4)  Fitur Customer 
Service online (live chat)
Tersedia manual penggunaan, fitur Help 
dan video tutorial

Tersedia manual penggunaan dan fitur 
Help
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Tersedia manual penggunaan (pdf, 
diagram, dokumen lainnya) 1

Kriteria interaksi pengguna dengan e-
services: (1) Memiliki form interaksi; (2) 
Memiliki fitur Helpdesk/instant messaging 
dengan admin; (3) Informasi yang 
ditampilkan dalam situs dapat diakses 
per halaman per informasi; (4) memiliki 
fitur multibahasa

Interaksi hanya memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Interaksi hanya memiliki 1 kriteria di atas

Interaksi hanya tidak memiliki kriteria di 
atas 1

Kriteria navigasi situs/mobile app: (1) 
Tersedia peta situs navigasi; (2) Jumlah 
link navigasi yang minimal (maksimal 7 
menu item); (3) Konsisten (posisi 
navigasi situs selalu sama di tiap 
halaman); (4) Logo me-Link ke halaman 
utama

4

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas
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Kriteria kemudahan penggunaan 
situs/mobile app: (1) Dapat diakses oleh 
siapapun termasuk (2)disabilitas (tuna 
netra) atau (3) manula; (4) Kompatibel 
dengan perangkat mobile (smartphone, 
tablet, dll); (5) Memungkinkan membaca 
konten secara cepat (skims); (6) Memiliki 
fitur multibahasa; dan (7) perubahan 
layout (misal perubahan ukuran font)

Memiliki 4-6 kriteria diatas 3

Memiliki 1-3 kriteria diatas

Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria tampilan situs/mobile app yang 
menarik: (1) Desain dengan komposisi 
padanan warna yang baik dan tidak 
berlebihan:  setidaknya memiliki 2 atau 3 
warna utama yang berpadu (maksimal 5 
warna); (2) teks mudah dibaca, biasanya 
teks warna hitam dengan latar warna 
puith/cerah & ukuran font 10-12 di tiap 
paragraf; (3) memiliki gambar yang 
relevan dengan konteks/konten dengan 
kualitas/resolusi yang baik dan jumlah 3-
4 gambar setiap halamannya (tidak 
lebih); (4) layout yang sederhan & 
ringkas (simple)  tidak banyak 
mengandung elemen pengalih fokus 
(misal animasi, gambar berkedip-
kedip/blink  dll)

4

Memiliki 2-3 kriteria di atas

Memiliki 1 kriteria di atas

Tidak memiliki  kriteria di atas
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(1) Layout situs sederhana tidak 
berlebihan hanya menyampaikan konten 
yang relevan dengan informasi 
pemerintahan; (2) judul konten memiliki 
tema/label yang jelas dan isi dibagi 
menjadi paragraf kecil; (3) desain layout 
dan konten jelas, ringkas dan menarik; 
(4) kurang dari 10 detik pengunjung 
dapat mengetahui jenis situs dan isi 
konten yang disampaikan

4

Memiliki 2-3 kriteria di atas
Memiliki 1 kriteria di atas
Tidak memiliki  kriteria di atas

Kriteria kesan kompeten/profesional dari 
situs/mobile app: (1) Tata letak/layout 
sederhana, ringkas, minim fitur pengalih 
topik ; (2) Minimal link navigasi dan scroll 
(menggulung layar) untuk setiap halaman 
dan informasi/konten ; (3) Konten 
diperbarui secara reguler/berkala; (4) 
Konten yang deskriptif, dan penggunaan 
bahasa sederhana dan standar atas 
konten situs/mobile app (yang ada 
seakan ditulis yang profesional, misal: 
editor/wartawan)
Memiliki 2-3 kriteria diatas 2
Memiliki 1 kriteria diatas
Tidak memiliki  kriteria diatas

 Kriteria standar pengalaman positif: (1) 
Layout situs sederhana & ringkas 
(simple), tampilan menarik dan 
pengelolaan yang baik; (2) Loading 
halaman cepat, situs memuat (loading) 
halaman 1- 20 detik; (3) Minimal link & 
scroll & layout, serta konsiten tiap 
halamannya; (4) Fokus pada hal yang 
penting/utama, (5) Menu selalu berada di 
bagian atas disetiap halaman (6) item 
menu dibatasi kurang dari 7 item (untuk 
tidak membuat orang berlama-lama 
dalam mencari satu informasi yang 
diinginkan), (6) Memiliki fitur/tombol 
Memiliki 4-5 kriteria diatas
Memiliki 1-3 kriteria diatas 2
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Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria umum informasi akurat: (1) 
didukung oleh referensi atau dokumen 
fakta yang jelas serta sesuai dengan 
kebutuhan  pengguna. (2) informasi yang 
disampaikan dengan bahasa Indonesia 
yang jelas (tata bahasa, pengejaan, dan 
komposisi) (3)  menampilkan 
keterangan/info tentang penulis (4) 
Informasi dapat dibandingkan dengan 
situs lainnya dengan topik yang sama

Memiliki 2-3 kriteria diatas

Memiliki 1 kriteria diatas 2

Tidak memiliki kriteria diatas

Tersedia daftar dan deskripsi informasi 
yang dilengkapi dengan  peraturan 
perundang-undangan/dasar hukum 
terkait pelayanan yang diberikan
Tersedia deskripsi informasi yang 
dilengkapi dengan peraturan perundang-
undangan/dasar hukum terkait pelayanan 
yang diberikan

Tersedia daftar informasi yang dilengkapi 
peraturan perundang-undangan/dasar 
hukum terkait pelayanan yang diberikan

Tidak tersedia daftar dan deskripsi 
informasi yang dilengkapi dengan 
peraturan perundang-undangan/dasar 
hukum terkait pelayanan yang diberikan 

Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 7 hari kerja dari berita 
/informasi terakhir

4

Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 8 hari kerja – 30 hari kerja 
dari berita /informasi terakhir
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Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 31 hari kerja – 90 hari kerja 
dari berita /informasi terakhir
Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala lebih dari  90 hari kerja dari berita 
/informasi terakhir

Terdapat integrasi informasi antara 
informasi pelayanan dengan link  
informasi lainnya yang saling terkait
Terdapat integrasi informasi, yang 
membutuhkan pencarian dari link yang 
lain
Terdapat integrasi informasi tanpa 
panduan link lainnya.
Tidak terdapat integrasi informasi 1

Kriteria informasi yang mudah dimengerti, 
memiliki: (1) penggunaan bahasa yang 
baik dan benar, langsung/tidak bertele-
tele, tidak banyak terminologi tidak 
awam/asing; (2) audio visual, (3) tabel 
dan/atau grafik, (4) link atau dokumen 
Memiliki 2-3 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria tingkat kerincian informasi: (1) 
Author/Penulis; (2) Tanggal Publikasi, (3) 
Memiliki Gambar/Video/Dokumen dan 
tautan dengan informasi lain yang 
sejenis/relevan dalam situs/mobile app 
dan  yang relevan dan (4) Memiliki 
kategorisasi dan kata kunci yang sesuai
Situs/mobile app memiliki  2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki  1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas
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Kriteria format penyajian informasi yang 
layak/pas: (1) Menggunakan bahasa 
yang umum, (2) mengandung penekanan 
(cetak tebal (bold), atau cetak miring 
(italic), pointer, tabel dan atau  yang 
sesungguhnya atau kontekstual (3) 
Mengandung  keyword (4) Menggunakan 
hyperlink yang aktif (dapat diklik 
langsung) (5) jumlah paragraf yang tidak 
banyak (maksimum tiga paragraf) dalam 
satu informasi
Situs/mobile app memiliki  3-4 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki  1-2 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki (1) privacy 
policy, (2) contact information, (3) 
terdapat testimoni positif dari pengguna, 
(4) memiliki statistik jumlah pengunjung 
dan pengguna situs/mobile app yang 
meningkat

Situs/mobile app memiliki 2-3 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki 1 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app tidak memiliki  macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki mekanisme 
transaksi yang jelas dengan ditandai (1) 
tersedia petunjuk yang user friendly (2) 
fitur pengamanan transaksi (3) fasilitas 
pelacakan transaksi (4) riwayat transaksi

Situs/mobile app memiliki 2-3 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki 1 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app tidak memiliki  macam 
kriteria tersebut
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Kriteria keamanan bagi pengguna: (1) 
Untuk akses ke akun pengguna 
dibutuhkan user id, Passwords, (2) kode 
autentifikasi  (3) pengguna memberikan 
hanya data yang dibutuhkan (4) Terdapat 
pernyataan resmi perlindungan data

Situs/app memiliki 2-3 macam 
perlindungan data pengguna diatas
Situs/app  memiliki 1 macam 
perlindungan data pengguna diatas
Situs/app tidak/ memiliki  macam 
perlindungan data pengguna diatas

Situs/app memiliki (1) halaman personal 
yang sesuai dengan karakteristik atau 
preferensi pengguna, (2) memiliki 
pengaman/passwords untuk masuk dan 
(3) memiliki kemudahan untuk mengubah 
atau mengupdate data personal.

Situs/app  memiliki 2 kriteria personalisasi 
pengguna diatas
Situs/app memiliki 1 kriteria personalisasi 
pengguna diatas

Situs/app  tidak memiliki  kriteria 
personalisasi pengguna diatas

Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang berfungsi optimal 
sebagai tempat berdiskusi dan 
memberikan solusi yang dipertimbangkan 
oleh organisasi
Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang berfungsi dengan baik
Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang kadang-kadang 
digunakan
Situs/mobile app tidak memiliki 
forum/kanal pengguna atau memiliki tapi 
tidak digunakan

Situs memiliki fitur diskusi langsung (live) 
dan informasi kontak yang lengkap 
(alamat email, alamat fisik, nomor 
telepon) yang berfungsi dengan baik.
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Situs memiliki informasi kontak yang 
lengkap (alamat email, alamat fisik, 
nomor telepon) yang berfungsi dengan 
baik.
Situs memiliki informasi kontak yang 
kurang lengkap yang kurang berfungsi 
dengan baik.
Situs tidak memiliki informasi kontak

Kriteria yang dimaksud, situs/mobile app 
memiliki:  (1) FAQ dan atau petunjuk 
yang lengkap, (2) kontak/fasilitas 
diskusi/chat yang berfungsi untuk 
bertanya (3) terdapat testimoni pengguna  
yang baik, (4) memiliki alur 
kerja/transaksi transparan yang dapat 
dipantau pengguna.

Situs/app  memiliki 2-3 kriteria diatas
Situs/app  memiliki 1 kriteria diatas
Situs/app  tidak memiliki kriteria diatas
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Evidence

URL link dan screenshoot mengenai: nama situs/aplikasi, hasil pencarian 
situs pada browser, layout situs untuk menunjukkan struktur

http://www.okutimurkab.go.id/

http://www.okutimurkab.go.id/

URL link dan screenshoot mengenai: mesin pencari, fungsi dan tata letak

URL link dan screenshoot mengenai: Site Map
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http://www.okutimurkab.go.id/

http://www.okutimurkab.go.id/

http://www.okutimurkab.go.id/sosialisasi-sp4n.html

      

Tidak terdapat kesesuaiana dalam kriteria di atas.

Screen shoot  halaman (halaman) situs/mobile app

Jadwal update tersedia dan dilakukan dengan baik, dibuktikan dengan fisik 
situs terbarukan dapat berupa link url dan atau screenshoot
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tidak ada fasilitas untuk isian data.

dalam website okutimur.go.id tidak dapat form untuk user name dan 
password

tidak ada kesesuaian dalam penggunaan autentifiksi dalam website
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tidak ada fasilitas untuk mode penyimpanan data

privacy policy tidak tersedia, sehingga kriteri tersebut tidak di sebutkan

Fasilitas download tidak tersedia
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update penberitahuan kurang up to date

Berita acara percobaan menjalankan situs

(1) chat dan mail respon tidak lebih dari 24 jam (2) bukti penyelesaian 
masalah/pertanyaan user (3) bukti pengunggahan pengumuman (4) 
kerterbaruan berita

Berita acara percobaan membuka halaman situs  (halaman situs yang baik 
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adalah situs yang tidak berat dan cepat dibuka)

Berita acara percobaan  dan screenshoot membuka situs dengan berbagai 
browser

Bukti tentang (1) kecepatan respon (2) isi respon (3) penyelesaian 
masalah (4) standar bahasa yang baik

Bukti sampel respon pada  pertanyaan user
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(1) Bukti berita acara penilaian staf e-service (2) persepsi penilai terhadap 
jawaban atas pertanyaan user (disertai bukti)

(1) Bukti berita acara penilaian staf e-service (2) persepsi penilai terhadap 
jawaban atas pertanyaan user (disertasi bukti)

URL
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URL

Berita acara percobaan dan URL
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Berita acara percobaan dan URL
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Screen shoot : (1) informasi yang ditampilkan di Web, (2) bagan , (3) 
dokumen pendukung

Screen shoot :  (1) Daftar informasi ; (2) Deskripsi informasi ; (3) Peraturan 
hukum/dasar hukum 
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Screen shoot : (1) Berita yang terbaru 

Screen shoot : (1) penjelasan integrasi informasi (2) alamat link yang 
terkait

URL link dan screenshoot mengenai: Author; DD/MM/YYYY, Link Tautan 
dan Gambar/Video/Dokumen yang relevan dan Memiliki kategorisasi dan 
kata kunci yang sesuai serta Memiliki tautan dengan informasi lain yang 
sejenis/relevan dalam situs

Screen shoot  dan file penggunaan layanan dalam bentuk : (1) 
audiovisiual, (2) gambar ; (3) narasi 
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URL dan Screenshoot keempat kriteria

Screen shoot  skema yang menampilkan informasi kebutuhan pengguna 
pada satu skema (informasi dengan kategorisasi yang jelas sesuai fungsi 
dan organisasi)

URL dan Screenshoot keempat kriteria
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URL dan Screenshoot ketiga kriteria

      

URL dan Screenshoot keempat kriteria

URL dan Screenshoot forum pengguna
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URL dan Screenshoot live chat dan contact

URL dan Screenshoot keempat kriteria
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Pernyataan untuk end user

Situs mudah diingat, memiliki 
struktur yang jelas dan mudah 
diikuti, untuk model layanan 
berjenis INFORMASI piramida 
SESUAI struktur organisasi, dan 
untuk model layanan berjenis 
WORKFLOW piramida SESUAI 
layanan yang diberikan

Situs memiliki mesin pencari yang 
mudah ditemukan dalam situs, mudah 
digunakan dan memberikan hasil yang 
baik dan sesuai

Situs terorganisasi dengan baik, 
memiliki peta navigasi, tidak 
memiliki halaman kosong, tata 
letak (layout ) konsisten, 
transisi/perpindahan antar 
halaman situs terasa halus dan 
lancar.
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Situs memiliki fitur penyesuaian 
pengguna seperti multi bahasa, 
frequently acces, top search, FAQ, 
fitur pengingat & saran, dan fitur yang 
ramah pengguna disabilitas?

Jumlah halaman yang diperlukan 
untuk menampilkan Informasi pada 
situs/mobile app e-gov 

Selang waktu kejadian sesungguhnya 
dengan publikasi berita/informasi di 
situs/mobile apps
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Informasi atau petunjuk pengisian data 
pada masing-masing field mudah 
dimengerti dan informatif, disertai 
diagram dan contoh. Proses pengisian 
data hanya membutuhkan sedikit 
halaman petunjuk

Terdapat proteksi password: 
autentifikasi, enkripsi, notifikasi 
penggunaan password, notifikasi 
penggantian password

Autentifikasi hanya menggunakan 
data yang diperlukan (data sesedikit 
mungkin)
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Keamanan data terjamin baik dari 
keamanan sistem maupun komitmen 
tertulis dari organisasi yang dapat 
dibaca oleh pengguna dengan jelas. 
Terdapat enkripsi dan autentifikasi 
menggunakan digital signature, 
biometrik, notifikasi dan password.

Situs menampilkan pernyataan resmi 
bahwa data tidak akan digunakan 
untuk keperluan lain dan memiliki fitur 
menu privacy policy untuk data pribadi 
pengguna yang dapat dikendalikan 
oleh pengguna (ubah, tampilkan, 
ditutup, dll)

Form atau file dokumen yang tersedia 
dalam situs dapat diunduh dengan 
cepat, kurang dari 1 menit
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Situs dapat digunakan dalam 24 jam 
sehari

Situs berjalan dengan baik di 
semua perangkat atau semua 
operating system , waktu loading 
cepat, text mudah dibaca, 
responsif

Informasi dan pelayanan disediakan 
tepat waktu dan up to date sesuai 
dengan kebutuhan pengguna

Halaman situs terunduh/terbuka 
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dengan cepat, kurang dari 2 detik

Situs dapat beroperasi pada semua 
browser yang umum digunakan 
masyarakat (MicIE, Mozilla, Google 
Chrome, Safari, Opera dll)

Kesan tulus staf/admin sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, 
cepat  merespon, isi respon yang baik, 
dapat menyelesaikan masalah dan 
menggunakan bahasa yang baik

Respon terhadap pertanyaan 
pengguna dilakukan kurang dari 1 jam

Page 96



INDIKATOR eService_Jenis WORKFL

Pengetahuan staff e-service sangat 
baik, mengetahui dan memahami 
organisasi, seluruh proses bisnis 
terkait pelayanan dari awal sampai 
akhir yang sehingga dapat menjawab 
pertanyaan pengguna secara 
memuaskan

Staf/admin e-service terkesan baik, 
bertanggungjawab merespon dengan 
cepat, memiliki kemampuan yang 
mencukupi dan profesional

Situs memiliki petunjuk penggunaan, 
fitur Help, Video tutorial dan Fitur 
Customer Service online sehingga 
memudahkan pengguna untuk 
menggunakan situs
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Situs memiliki format interaksi 
dengan admin (messaging ), 
menyediakan informasi dalam satu 
halaman dan  fitur multibahasa 
sehingga pengguna dapat 
berinteraksi dengan situs e-service 
secara jelas dan mudah dimengerti

Tersedia peta navigasi situs dengan 
tahapan yang tidak panjang serta 
kompatibel dengan berbagai browser 
sehingga pengguna mudah untuk 
menggunakan situs.
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Situs mudah digunakan karena dapat 
diakses oleh disabilitas, manula, dari 
smartphone, dan memiliki fitur 
multibahasa serta fitur perubahan 
layout/ukuran font

Situs terlihat menarik dengan 
penggunaan warna yang tidak 
berlebihan, teks berwarna hitam 
dengan warna latar putih, warna dan 
resolusi gambar yang baik, ukuran 
font dan jumlah baris kalimat yang 
ringkas sehingga mudah dibaca.
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Situs memiliki desain yang sesuai 
dengan jenis layanannya mempunyai 
layout yang simpel, dan berisi 
informasi yang ringkas dan menarik 
serta mudah dipahami oleh pengguna

Situs terlihat kompeten untuk 
penyampaian informasi dengan layout 
yang baik, mempunyai fasilitas scroll 
layar, pemilihan bahasa yang baku 
serta konten diperbaharui secara 
berkala

Situs memberikan kesan yang positif 
dengan adanya layout yang ringkas 
namun informatif, waktu loading yang 
cepat, pemberian penekanan pada hal 
penting, tersedia menu yang berisi 
item yang ringkas dan tepat.
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Informasi yang ditampilkan oleh situs 
menggunakan bahasa Indonesia yang 
benar, dengan mekanisme yang 
runtut, tanpa menggunakan banyak 
istilah serta didukung oleh dokumen 
yang tepat sesuai dengan kebutuhan 
pengguna

Informasi yang ditampilkan pada situs 
dilengkapi dengan penjelasan meliputi 
dasar hukum, pelaksanaan kegiatan 
dan gambar yang mendukung

Situs menyediakan informasi yang 
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diperbaharui secara berkala dan up 
to date

Situs menyediakan integrasi informasi 
dengan penyediaan sumber atau link 
yang terkait untuk memperjelas 
informasi relevan yang dibutuhkan 
pengguna

Situs memberikan informasi yang jelas 
sesuai dengan kebutuhan pengguna 
dalam bentuk audiovisual, gambar 
dan narasi.

Situs menyediakan informasi yang 
detail, lengkap dan relevan
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Keamanan dalam bertransaksi 
dirasakan pengguna dengan adanya 
mekanisme transaksi yang jelas, 
tersedia fitur pengamanan transaksi, 
fasilitas pelacakan transaksi dan 
riwayat transaksi

Situs menyediakan informasi yang 
sesuai dengan kebutuhan pengguna 
pada satu skema secara rinci dalam 
format yang baik

Situs memiliki reputasi yang baik 
karena memiliki privacy policy, contact 
informatian, testimoni dan informasi 
jumlah pengunjung.
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Sistem menyediakan halaman pribadi 
untuk pengguna dengan pengaman 
dan memiliki kemudahan untuk 
melakukan pembaharuan data pribadi 
dan memiliki kesan personalisasi 
pengguna

Situs menyediakan media komunikasi 
     
     
     

   

Sistem menyediakan perlindingan 
terhadap informasi pribadi dengan  
penggunaan user id, passwords, kode 
autentifikasi, pernyataan resmi 
perlindungan data sehingga pengguna 
merasa aman.

Situs memiliki forum pengguna 
dengan fasilitas interaksi antara 
anggotanya sehingga menimbulkan 
rasa kebersamaan
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seperti fasilitas live chat, informasi 
kontak, alamat emai dan nomer 
telepon yang dapat dihubungi yang 
memudahkan komunikasi dengan 
institusi

Sistem menyediakan fasilitas informasi 
untuk mengetahui alur atau tahapan 
kerja dan transaksi yang dilakukan 
oleh pengguna sehingga memberi 
keyakinan bahwa jasa akan 
tersampaikan dengan baik sesuai janji
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Dimensi Code Indikator Penilaian Pertanyaan N

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

E1
Struktur situs/mobile app e-
gov ini jelas dan mudah 
diikuti

Apakah situs/mobile app 
menggunakan alamat/nama 
mobile apps yang mudah 
diingat, berekstensi go.id 
(untuk situs)/nama formil (untuk 
mobile app), tampilan antar 
muka (interface ) menarik  dan 
mudah untuk diikuti /ditelusuri?

E2
Mesin pencari (fitur search) 
dalam situs/mobile app e-
gov ini efektif

Apakah situs/mobile app 
menyediakan fitur mesin 
pencari (search) yang mudah 
ditemukan posisinya, 
digunakan dan memberikan 
tampilan hasil yang mudah 
dibaca/dipahami?

E3 Peta situs/mobile app e-gov 
ini terorganisir dengan baik

Apakah situs/mobile app 
memiliki peta navigasi, tidak 
mengandung halaman kosong, 
tata letak (layout) halaman 
yang konsisten dan transisi 
antar halaman terasa halus 
(smooth) dan lancar? 
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

Efficiency E4

Situs/mobile app e-gov ini 
disesuaikan dengan 
kebutuhan khusus masing-
masing pengguna

Apakah situs/mobile app 
memiliki fitur penyesuaian 
terkait karakteristik dan pola 
kebutuhan khusus pengguna 
seperti multi bahasa, 
Sumarisasi (frequently acces, 
top search, FAQ, dlsb), fitur 
pengingat & saran, dan fitur 
yang ramah pengguna 
disabilitas?

E5
Informasi yang ditampilkan 
pada situs/mobile app e-gov 
ini rinci dan sesuai 

Apakah informasi yang 
ditampilkan dalam situs/mobile 
app memiliki keterangan yang 
rinci dan sesuai dengan 
efisiensi? 

E6

Lama Informasi yang 
ditampilkan di situs e-gov 
setelah kejadian/peristiwa 
berlangsung

Seberapa lama informasi 
ditampilkan dari waktu kejadian  
berlangsung?
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3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

E7

Petunjuk dan/atau  
Informasi pengisian data 
dalam situs/mobile app e-
govt ini sudah memadai

Apakah petunjuk dan/atau 
informasi mengenai pengisian 
data dalam situs/mobile app ini 
sudah cukup 
memadai/informatif? 

T1 Penggunaan pasword dan 
username aman

Apakah keamanan 
penggunaan username dan 
password pada situs/mobile 
app ini terjamin? 

T2
Autentifikasi hanya 
menggunakan data yang 
diperlukan

Berapa jumlah item data 
pribadi pengguna yang harus 
dimasukkan untuk autentifikasi 
akses dalam situs/mobile app 
ini ? (Contoh data pribadi yang 
tidak perlu: Nomor Kartu 
Keluarga, NIK, nomor Kartu 
kredit, dlsb yang tidak 
diperlukan dalam akses situs )
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

Trust

T3

Data yang diberikan oleh 
pengguna tersimpan dalam 
situs/mobile app dengan 
aman

Apakah data yang diberikankan 
pengguna dan tersimpan 
dalam sistem e-service ini 
aman?

T4

Data yang disediakan untuk 
e-service digunakan hanya 
untuk alasan yang 
dimaksudkan 

Apakah data pengguna yang 
disimpan dalam e-service ini 
hanya digunakan untuk alasan 
yg dimaksudkan oleh 
pengguna?

R1

Form dalam situs/mobile 
app e-service dapat 
diunduh/di-submit dengan 
cepat

Apakah form atau file dalam 
situs/mobile app ini dapat 
diunduh atau disubmit dengan 
cepat ?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

Reliability

R2
Situs/mobile app e-service 
dapat diakses dan tersedia 
kapan pun diperlukan

Apakah situs/mobile app ini 
dapat diakses kapan saja 
diperlukan?

R3
Situs/mobile app dapat 
beroperasi dengan baik 
sejak dibuka

Apakah situs/mobile app dapat 
beroperasi dengan baik dan 
responsif sejak dibuka?

R4
Situs/mobile app 
menyediakan layanan tepat 
waktu

Apakah layanan disediakan 
tepat waktu sesuai dengan 
kebutuhan?

R5
Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat dengan 

Apakah halaman situs/mobile 
app terunduh/termuat  dengan 
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2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

R5
   

terunduh/termuat dengan 
cepat

   
app terunduh/termuat  dengan 
cepat?

R6
Situs e-service berjalan 
dengan baik menggunakan 
browser yang tersedia

Apakah semua browser  
umum/populer yang tersedia 
dapat digunakan untuk 
membuka situs ini?

 

CS1

Staf e-service menunjukkan 
minat yang tulus dalam 
memecahkan masalah 
pengguna, staf yang 
dimasukan adalah adanya 
HELP DESK utk eService.

Apakah staf e-service 
memberikan layanan yang 
tulus dalam menjawab 
pertanyaan dan penyelesaiaan 
masalah?

CS2
Staff e-service memberikan 
balasan secepatnya ke 
pertanyaan pengguna.

Apakah respon admin cepat 
dalam menjawab pertanyaan 
pengguna?

Page 6



INDIKATOR eService_Jenis INFORM

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

Citizen Support

CS3

Staf e-service memiliki 
pengetahuan untuk 
menjawab pertanyaan 
pengguna.

Apakah staf memiliki 
pengetahuan untuk menjawab 
pertanyaan pengguna secara 
memuaskan?

CS4

Staf e-service memiliki 
kemampuan untuk 
menyampaikan 
kepercayaan dan keyakinan

Apakah kesan terpercaya 
terlihat pada staf e-service 
sehingga dapat meyakinkan 
pengguna?

U1 Mudah dipelajari untuk 
mengoperasikan

Apakah situs/mobile app dapat 
dengan mudah dipelajari dan 
dioperasikan saat 1 s/d 3 kali 
mengakses dengan dukungan 
fitur-fitur berikut?
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1

4

3

2

1

4

3

2

1

   

    
    

      
   

 

U2
Interaksi dengan 
situs/mobile app eservice 
jelas dan mudah dimengerti

Apakah interaksi anda sebagai 
pengguna situs/mobile app 
jelas dan mudah untuk 
memahami/mengerti dengan 
tersedianya form interaksi 
dengan fitur-fitur berikut?

U3 Navigasi situs/mobile app 
cukup jelas dan mudah

Apakah situs/mobile app 
mudah dinavigasikan dari 
menu ke menu, dari halaman 
ke halaman, dan dari konten ke 
konten nya?

Page 8



INDIKATOR eService_Jenis INFORM

4

3

2

1

4

3

2

1

Usability

U4 Situs/mobile app mudah 
digunakan

Apakah mudah dalam 
penggunaan situs/mobile app 
baik konten, menu, dan fitur 
lainnya ?

U5 Tampilan situs/mobile app 
eservice menarik

Apakah tampilan situs/mobile 
app menarik sehingga anda 
nyaman, senang dan tidak 
bosan melihat situs lebih lama 
atau sering?
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4

3
2
1

4

3
2
1

4
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2

U6
Desain situs/mobile app 
eService layak dan sesuai 
dengan tipe situs

Apakah desain situs sesuai 
/relevan dengan 
jenis/kategori/konten yang 
dikandung/fungsi layanan nya?

U7
Situs/mobile app Eservice 
menimbulkan kesan 
kompeten/profesional

Apakah situs/mobile app 
nampak kompeten/profesional 
dalam penyampaian kontennya 
dan pengelolaannya?

U8

Situs/mobile app Eservice 
memberikan 
pengalaman/kesan positif 
bagi pengguna

Apakah Anda mendapatkan 
pengalaman/kesan positif saat 
mengakses dan menggunakan 
situs/mobile app ini?
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1

4
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I1 Menyediakan informasi 
akurat

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs dengan 
bahasa Indonesia yang jelas, 
sistematis dan bermanfaat bagi 
pengguna?

I2 Menyediakan informasi yang 
terpercaya

Apakah Informasi yang 
ditampilkan dalam situs//mobile 
app disertai dengan daftar, 
deskripsi informasi serta dasar 
hukum dari pelayanan yang 
diberikan ?

Menyediakan informasi 
   

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs/mobile 

    
     

Page 11



INDIKATOR eService_Jenis INFORM
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4
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2
1

4

3

2

1

I3 Menyediakan informasi 
tepat dan sesuai waktu

   
ditampilkan pada Situs/mobile 
app merupakan informasi yang 
ter up date  secara teratur ?

I4 Menyediakan informasi 
relevan

Apakah informasi yang 
disampaikan mempunyai 
penjelasan dengan integrasi 
informasi dari link lainnya ?

I6
Menyediakan informasi 
dengan tingkat kerincian 
yang tepat

Apakah informasi yang 
ditampilkan dalam situs/mobile 
app memiliki keterangan yang 
lengkap mengenai: 
Author/Penulis, Tanggal 
Publikasi, Link sumber 
referensi , disertai dengan 
gambar/video/dokumen 
relevan, memiliki kategorisai & 
kata kunci yang sesuai dan 
memliki link/tautan dengan 
informasi lain yang sejenis 
dalam situs?

I5 Menyediakan informasi yang 
mudah dimengerti

Apakah informasi yang 
ditampilkan dilengkapi dengan 
tutorial penggunaan layanan ?

Information
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2

1

 

SI1 Memiliki reputasi yang baik Apakah situs memiliki reputasi 
yang baik?

I7 Menyediakan informasi  
dalam format yang layak

Apakah informasi disajikan 
dengan format yang sesuai, 
tepat dan cocok?

SI2
Pengguna merasa aman 
dalam  menyelesaikan 
transaksi

Apakah situs memiliki  
keamanan untuk melakukan 
transaksi secara penuh?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

Service Interaction SI4 Menciptakan rasa 
personalisasi

Apakah Situs menyediakan 
kemudahan untuk mempunyai 
halaman pribadi dan 
kemudahan untuk mengubah 
atau meng-update-nya ?

  
 

Apakah Situs memiliki fitur 
diskusi langsung (live) dan 

    
    

    
   

  

SI3
Pengguna merasa aman 
terhadap informasi 
pribadinya

Apakah informasi pribadi 
pengguna terlindungi dengan 
baik ?

SI5 Menimbulkan rasa 
kebersamaan

Apakah pengguna merasakan 
komunitas yang menghargai 
keberadaannya dan 
kebersamaan sesama 
pengguna?
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3

2

1

4

3
2
1

 

SI6 Memudahkan komunikasi 
dengan institusi

    
diskusi langsung (live) dan 
informasi kontak yang lengkap 
dan berfungsi baik? (Berfokus 
pada interaksi dari pengguna 
terhadap penyedia layanan 
bukan live chat)

SI7

Memberi keyakinan bahwa 
jasa akan tersampaikan 
dengan baik sesuai 
janji/aturan

Apakah Situs memberi 
keyakinan bahwa jasa akan 
tersampaikan dengan baik 
sesuai janji/aturan? 
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Breakdown Bobot Evidence
Menggunakan (1) nama/alamat mudah 
diingat dan ditelusuri, (2) berakhiran 
ekstensi go.id (untuk situs)/nama formal 
yang menunjukan nama daerah atau 
layanan spesifik (untuk mobile app), (3) 
tampilan antar muka nya menarik 
(komposisi Menu, Logo Lembaga, dan 
font (jenis dan ukuran) yang konsisten, 
(4) struktur  situs/mobile apps  berbentuk 
piramida i. Beranda; ii. Kategori; iv. 
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app, mudah digunakan dan memberikan 
tampilan hasil yang mudah 
dibaca/pahami
Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app dan mudah digunakan
Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app

Tidak ditemukan mesin pencari dalam 
situs/mobile app

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur, tidak memiliki halaman 
kosong dan tata letak (layout) konsisten, 
transisi/perpindahan antar 
halaman/windows situs/mobile app terasa 
halus dan lancar tanpa jeda/lag
Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur, tidak memiliki halaman 
kosong dan tata letak (layout) konsisten

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur dan tidak memiliki halaman 
kosong
Tidak memiliki atau hanya memiliki peta 
navigasi saja 

URL link dan screenshoot 
mengenai: nama 
situs/aplikasi, hasil 
pencarian situs pada 
browser, layout situs untuk 
menunjukkan struktur

URL link dan screenshoot 
mengenai: mesin pencari, 
fungsi dan tata letak

URL link dan screenshoot 
mengenai: Site Map

Page 16



INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Memiliki  fitur  pilihan (1) multi bahasa, (2) 
fitur sumarisasi (frequently acces, top 
search, top question, FAQ) dan (3) fitur 
pengingat & pemberi saran serta (4) fitur 
ramah pengguna disabilitas (text to 
speech, speech to text, dlsb)
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas

Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam satu halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam dua halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam tiga halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam lebihh dari tiga halaman 
situs/mobile app

Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 1-4 hari setelah kejadian 
berlangsung
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 5-7 hari setelah kejadian 
berlangsung
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 8-14 hari setelah kejadian 
berlangsung
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang lebih dari 14 hari setelah 
kejadian berlangsung

Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field mudah dimengerti dan 
informatif disertai diagram dan contoh. 
Proses pengisian data hanya 
membutuhkan 1 halaman

URL link dan screenshoot 
mengenai: fitur  pilihan multi 
bahasa, fitur sumarisasi 
(frequently acces, top 
search, top question, FAQ) 
dan fitur pengingat & 
pemberi saran serta fitur 
ramah pengguna disabilitas 
(text to speech, speech to 
text, dlsb)

Screen shoot  halaman 
(halaman) situs/mobile app

Jadwal update tersedia dan 
dilakukan dengan baik, 
dibuktikan dengan fisik situs 
terbarukan dapat berupa 
link url dan atau 
screenshoot
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field mudah dimengerti dan 
informatif disertai diagram dan contoh. 
Proses pengisian data hanya 
membutuhkan 2-3 halaman

Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field tidak mudah dimengerti dan 
kurang  informatif tanpa disertai diagram 
dan contoh. Proses pengisian data hanya 
membutuhkan lebih dari 3 halaman

Tidak ada petunjuk dan/atau informasi 
pengisian data pada masing-masing field

Terdapat fitur proteksi password: (1) 
autentifikasi, (2) enkripsi menggunakan 
basis/standar enkripsi tertentu 
(ditampilkan metode/merk nya), (3) 
notifikasi penggunaan password, (4) 
notifikasi penggantian password
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas  
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas  
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas  

1 -  3 item data pribadi pengguna untuk 
autentifikasi
4 - 5 item data pribadi pengguna untuk 
autentifikasi
6 sampai 7 item data pribadi pengguna 
untuk autentifikasi

Lebih dari 7 data item data pribadi 
pengguna untuk autentifikasi

URLdan screenshoot kolom 
isian pada situs

URL dan screen shoot 
halaman login, hasil 
percobaan register, create 
username dan password, 
ganti username dan 
password

URL dan screen shoot 
Kolom isian permintaan 
data saat register dan login 
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Keamanan data terjamin karena adanya: 
(1) komitmen/pernyataan tertulis dari 
organisasi pengelola/penanggung jawab 
situs/mobile app yang dapat 
dibaca/diketahui oleh pengguna dengan 
jelas (2) Terdapat jaminan sistem 
enkripsi, (3) autentifikasi menggunakan 
digital signature atau biometrik  (4) fitur 
notifikasi/restorasi user name & password  
dan (5) memiliki sistem pemblokiran

Situs/mobile app memiliki 4-5 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas

Kriteria: (1) Terdapat pernyataan resmi 
dalam situs bahwa data tidak akan 
digunakan untuk keperluan lain. (2) 
Memiliki fitur menu privacy policy untuk 
data pribadi pengguna (3) Data dapat 
dikendalikan oleh pengguna (ubah, 
tampilkan, ditutup, dan fitur lainnya)

Situs/mobile app memiliki 2 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 
kurang dari 1 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 1 
sampai 5 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 5 
sampai 10 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 
lebih dari 10 menit

(1). Screen shoot 
Pernyataan tentang 
kemanan data pengguna 
dalam situs dan bukti 
fiturlain, (2).  berita acara 
percobaan 

(1) Pernyataan resmi 
penggunaan data dalam 
situs (2) menu privacy 
policy

Berita acara pengunduhan 
form atau file dengan bukti 
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Situs/mobile app selalu aktif dan dapat 
digunakan 24 jam sehari

Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1- 3 bulan sekali
Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1 minggu – 1 bulan 
sekali
Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1-6 hari sekali

Situs/mobile app ketika dievaluasi 
memiliki kriteria sebagai berikut: (1)  
waktu loading dan unduh cepat ke menu 
utama  (2) Situs/mobile app berjalan 
dengan baik di semua perangkat,(3) text 
mudah dibaca, (4) responsif

Situs/mobile app memilki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memilki 1 kriteria di atas

Situs/mobile app tidak memilki kriteria di 
atas

Kriteria evaluasi: (1) chat dan mail respon 
tidak lebih dari 24 jam (2) ada 
penyelesaian masalah/pertanyaan user 
(3) pengumuman yang masih dalam 
rentang waktunya (4) kerterbaruan 
berita/artikel
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat   5-10 detik

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat  11 sampai 30 detik

Jadwal dan sop 
maintenance, lampiran up 
dan down sistem, screeshot 
akses/evaluasi situs pada 
waktu yang berbeda

Berita acara percobaan 
menjalankan situs

(1) chat dan mail respon 
tidak lebih dari 24 jam (2) 
bukti penyelesaian 
masalah/pertanyaan user 
(3) bukti pengunggahan 
pengumuman (4) 
kerterbaruan berita

Berita acara percobaan 
membuka halaman situs  
(halaman situs yang baik 
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Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat  31 sampai 60 detik

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat lebih dari 60 detik

Semua browser dapat digunakan 
(minimal 4 jenis browser)

Hanya 3 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Hanya 2 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Hanya 1 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Kriteria kesan tulus staf sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, (1) 
kecepatan respon (2) isi respon (3) 
penyelesaian masalah (4) bahasa yang 
baik

Situs/mobile app memilki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memilki 1 kriteria di atas

Situs/mobile app tidak memilki kriteria di 
atas

Respon terhadap pertanyaan pengguna 
dilakukan kurang dari 60 menit

Respon terhadap pertanyaan dilakukan 
dalam waktu 61 menit  sampai 5 jam

Respon terhadap pertanyaan dilakukan 
dalam 5 jam 1 menit sampai 24 jam

Respon terhadap pertanyaan pengguna 
dilakukan lebh dari 24 jam

   
    

(halaman situs yang baik 
adalah situs yang tidak 
berat dan cepat dibuka)

Berita acara percobaan  
dan screenshoot membuka 
situs dengan berbagai 
browser

Bukti tentang (1) kecepatan 
respon (2) isi respon (3) 
penyelesaian masalah (4) 
standar bahasa yang baik

Bukti sampel respon pada  
pertanyaan user
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Kriteria pengetahuan dan respon dari 
staff e-service terkait pertanyaan 
pengguna atas layanan: (1)  menjawab 
setiap pertanyaan pengguna sesuai 
konteksnya, (2) menjawab dengan cepat 
kurang dari 24 jam (3) menyelesaikan 
masalah/pertanyaan pengguna atau 
menjawab secara tepat (4) 
berkomunikasi dengan bahasa yang baik

Staff e-service memiliki 2-3 kriteria di atas

Staff e-service memiliki 1 kriteria di atas

Staff e-service tidak memiliki kriteria di 
atas

Kriteria penyampaian layanan dari staf e-
service: (1) dapat dipercaya dengan baik 
dan menjalankan tugasnya dengan (2) 
tanggung jawab,  (3) profesional dan (4) 
percaya diri

Staff e-service memiliki 2-3 kriteria di atas

Staff e-service memiliki 1 kriteria di atas

Staff e-service tidak memiliki kriteria di 
atas

Situs/mobile app menyediakan: (1) 
manual penggunaan; (2) fitur Help, (3) 
Video tutorial, dan (4)  Fitur Customer 
Service online (live chat)
Tersedia manual penggunaan, fitur Help 
dan video tutorial

Tersedia manual penggunaan dan fitur 
Help

(1) Bukti berita acara 
penilaian staf e-service (2) 
persepsi penilai terhadap 
jawaban atas pertanyaan 
user (disertai bukti)

(1) Bukti berita acara 
penilaian staf e-service (2) 
persepsi penilai terhadap 
jawaban atas pertanyaan 
user (disertasi bukti)

URL
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Tersedia manual penggunaan (pdf, 
diagram, dokumen lainnya)

Kriteria interaksi pengguna dengan e-
services: (1) Memiliki form interaksi; (2) 
Memiliki fitur Helpdesk/instant messaging 
dengan admin; (3) Informasi yang 
ditampilkan dalam situs dapat diakses 
per halaman per informasi; (4) memiliki 
fitur multibahasa

Interaksi hanya memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Interaksi hanya memiliki 1 kriteria di atas

Interaksi hanya tidak memiliki kriteria di 
atas

Kriteria navigasi situs/mobile app: (1) 
Tersedia peta situs navigasi; (2) Jumlah 
link navigasi yang minimal (maksimal 7 
menu item); (3) Konsisten (posisi 
navigasi situs selalu sama di tiap 
halaman); (4) Logo me-Link ke halaman 
utama

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas

URL

Berita acara percobaan dan 
URL
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Kriteria kemudahan penggunaan 
situs/mobile app: (1) Dapat diakses oleh 
siapapun termasuk (2)disabilitas (tuna 
netra) atau (3) manula; (4) Kompatibel 
dengan perangkat mobile (smartphone, 
tablet, dll); (5) Memungkinkan membaca 
konten secara cepat (skims); (6) Memiliki 
fitur multibahasa; dan (7) perubahan 
layout (misal perubahan ukuran font)

Memiliki 4-6 kriteria diatas

Memiliki 1-3 kriteria diatas

Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria tampilan situs/mobile app yang 
menarik: (1) Desain dengan komposisi 
padanan warna yang baik dan tidak 
berlebihan:  setidaknya memiliki 2 atau 3 
warna utama yang berpadu (maksimal 5 
warna); (2) teks mudah dibaca, biasanya 
teks warna hitam dengan latar warna 
puith/cerah & ukuran font 10-12 di tiap 
paragraf; (3) memiliki gambar yang 
relevan dengan konteks/konten dengan 
kualitas/resolusi yang baik dan jumlah 3-
4 gambar setiap halamannya (tidak 
lebih); (4) layout yang sederhan & 
ringkas (simple)  tidak banyak 
mengandung elemen pengalih fokus 
(misal animasi, gambar berkedip-
kedip/blink  dll)
Memiliki 2-3 kriteria di atas

Memiliki 1 kriteria di atas

Tidak memiliki  kriteria di atas

Berita acara percobaan dan 
URL
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(1) Layout situs sederhana tidak 
berlebihan hanya menyampaikan konten 
yang relevan dengan informasi 
pemerintahan; (2) judul konten memiliki 
tema/label yang jelas dan isi dibagi 
menjadi paragraf kecil; (3) desain layout 
dan konten jelas, ringkas dan menarik; 
(4) kurang dari 10 detik pengunjung 
dapat mengetahui jenis situs dan isi 
konten yang disampaikan

Memiliki 2-3 kriteria di atas
Memiliki 1 kriteria di atas
Tidak memiliki  kriteria di atas

Kriteria kesan kompeten/profesional dari 
situs/mobile app: (1) Tata letak/layout 
sederhana, ringkas, minim fitur pengalih 
topik ; (2) Minimal link navigasi dan scroll 
(menggulung layar) untuk setiap halaman 
dan informasi/konten ; (3) Konten 
diperbarui secara reguler/berkala; (4) 
Konten yang deskriptif, dan penggunaan 
bahasa sederhana dan standar atas 
konten situs/mobile app (yang ada 
seakan ditulis yang profesional, misal: 
editor/wartawan)
Memiliki 2-3 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Tidak memiliki  kriteria diatas

 Kriteria standar pengalaman positif: (1) 
Layout situs sederhana & ringkas 
(simple), tampilan menarik dan 
pengelolaan yang baik; (2) Loading 
halaman cepat, situs memuat (loading) 
halaman 1- 20 detik; (3) Minimal link & 
scroll & layout, serta konsiten tiap 
halamannya; (4) Fokus pada hal yang 
penting/utama, (5) Menu selalu berada di 
bagian atas disetiap halaman (6) item 
menu dibatasi kurang dari 7 item (untuk 
tidak membuat orang berlama-lama 
dalam mencari satu informasi yang 
diinginkan), (6) Memiliki fitur/tombol 
Memiliki 4-5 kriteria diatas
Memiliki 1-3 kriteria diatas
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Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria umum informasi akurat: (1) 
didukung oleh referensi atau dokumen 
fakta yang jelas serta sesuai dengan 
kebutuhan  pengguna. (2) informasi yang 
disampaikan dengan bahasa Indonesia 
yang jelas (tata bahasa, pengejaan, dan 
komposisi) (3)  menampilkan 
keterangan/info tentang penulis (4) 
Informasi dapat dibandingkan dengan 
situs lainnya dengan topik yang sama

Screen shoot : (1) informasi 
yang ditampilkan di Web, 
(2) bagan , (3) dokumen 
pendukung

Memiliki 2-3 kriteria diatas

Memiliki 1 kriteria diatas

Tidak memiliki kriteria diatas

Tersedia daftar dan deskripsi informasi 
yang dilengkapi dengan  peraturan 
perundang-undangan/dasar hukum 
terkait pelayanan yang diberikan
Tersedia deskripsi informasi yang 
dilengkapi dengan peraturan perundang-
undangan/dasar hukum terkait pelayanan 
yang diberikan

Tersedia daftar informasi yang dilengkapi 
peraturan perundang-undangan/dasar 
hukum terkait pelayanan yang diberikan

Tidak tersedia daftar dan deskripsi 
informasi yang dilengkapi dengan 
peraturan perundang-undangan/dasar 
hukum terkait pelayanan yang diberikan 

Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 7 hari kerja dari berita 
/informasi terakhir
Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 8 hari kerja – 30 hari kerja 
dari berita /informasi terakhir

Screen shoot :  (1) Daftar 
informasi ; (2) Deskripsi 
informasi ; (3) Peraturan 
hukum/dasar hukum 

Screen shoot : (1) Berita 
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Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 31 hari kerja – 90 hari kerja 
dari berita /informasi terakhir
Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala lebih dari  90 hari kerja dari berita 
/informasi terakhir

Terdapat integrasi informasi antara 
informasi pelayanan dengan link  
informasi lainnya yang saling terkait
Terdapat integrasi informasi, yang 
membutuhkan pencarian dari link yang 
lain
Terdapat integrasi informasi tanpa 
panduan link lainnya.
Tidak terdapat integrasi informasi

Kriteria informasi yang mudah dimengerti, 
memiliki: (1) penggunaan bahasa yang 
baik dan benar, langsung/tidak bertele-
tele, tidak banyak terminologi tidak 
awam/asing; (2) audio visual, (3) tabel 
dan/atau grafik, (4) link atau dokumen 
Memiliki 2-3 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria tingkat kerincian informasi: (1) 
Author/Penulis; (2) Tanggal Publikasi, (3) 
Memiliki Gambar/Video/Dokumen dan 
tautan dengan informasi lain yang 
sejenis/relevan dalam situs/mobile app 
dan  yang relevan dan (4) Memiliki 
kategorisasi dan kata kunci yang sesuai
Situs/mobile app memiliki  2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki  1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Screen shoot : (1) Berita 
yang terbaru 

Screen shoot : (1) 
penjelasan integrasi 
informasi (2) alamat link 
yang terkait

URL link dan screenshoot 
mengenai: Author; 
DD/MM/YYYY, Link Tautan 
dan 
Gambar/Video/Dokumen 
yang relevan dan Memiliki 
kategorisasi dan kata kunci 
yang sesuai serta Memiliki 
tautan dengan informasi 
lain yang sejenis/relevan 
dalam situs

Screen shoot  dan file 
penggunaan layanan dalam 
bentuk : (1) audiovisiual, (2) 
gambar ; (3) narasi 
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Kriteria format penyajian informasi yang 
layak/pas: (1) Menggunakan bahasa 
yang umum, (2) mengandung penekanan 
(cetak tebal (bold), atau cetak miring 
(italic), pointer, tabel dan atau  yang 
sesungguhnya atau kontekstual (3) 
Mengandung  keyword (4) Menggunakan 
hyperlink yang aktif (dapat diklik 
langsung) (5) jumlah paragraf yang tidak 
banyak (maksimum tiga paragraf) dalam 
satu informasi
Situs/mobile app memiliki  3-4 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki  1-2 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki (1) privacy 
policy, (2) contact information, (3) 
terdapat testimoni positif dari pengguna, 
(4) memiliki statistik jumlah pengunjung 
dan pengguna situs/mobile app yang 
meningkat

Situs/mobile app memiliki 2-3 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki 1 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app tidak memiliki  macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki mekanisme 
transaksi yang jelas dengan ditandai (1) 
tersedia petunjuk yang user friendly (2) 
fitur pengamanan transaksi (3) fasilitas 
pelacakan transaksi (4) riwayat transaksi

Situs/mobile app memiliki 2-3 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki 1 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app tidak memiliki  macam 
kriteria tersebut

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria

Screen shoot  skema yang 
menampilkan informasi 
kebutuhan pengguna pada 
satu skema (informasi 
dengan kategorisasi yang 
jelas sesuai fungsi dan 
organisasi)

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria
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Kriteria keamanan bagi pengguna: (1) 
Untuk akses ke akun pengguna 
dibutuhkan user id, Passwords, (2) kode 
autentifikasi  (3) pengguna memberikan 
hanya data yang dibutuhkan (4) Terdapat 
pernyataan resmi perlindungan data

Situs/app memiliki 2-3 macam 
perlindungan data pengguna diatas
Situs/app  memiliki 1 macam 
perlindungan data pengguna diatas
Situs/app tidak/ memiliki  macam 
perlindungan data pengguna diatas

Situs/app memiliki (1) halaman personal 
yang sesuai dengan karakteristik atau 
preferensi pengguna, (2) memiliki 
pengaman/passwords untuk masuk dan 
(3) memiliki kemudahan untuk mengubah 
atau mengupdate data personal.

Situs/app  memiliki 2 kriteria personalisasi 
pengguna diatas
Situs/app memiliki 1 kriteria personalisasi 
pengguna diatas

Situs/app  tidak memiliki  kriteria 
personalisasi pengguna diatas

Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang berfungsi optimal 
sebagai tempat berdiskusi dan 
memberikan solusi yang dipertimbangkan 
oleh organisasi
Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang berfungsi dengan baik
Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang kadang-kadang 
digunakan
Situs/mobile app tidak memiliki 
forum/kanal pengguna atau memiliki tapi 
tidak digunakan

Situs memiliki fitur diskusi langsung (live) 
dan informasi kontak yang lengkap 
(alamat email, alamat fisik, nomor 
telepon) yang berfungsi dengan baik.

URL dan Screenshoot 
ketiga kriteria

    
  

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria

URL dan Screenshoot 
forum pengguna
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Situs memiliki informasi kontak yang 
lengkap (alamat email, alamat fisik, 
nomor telepon) yang berfungsi dengan 
baik.
Situs memiliki informasi kontak yang 
kurang lengkap yang kurang berfungsi 
dengan baik.
Situs tidak memiliki informasi kontak

Kriteria yang dimaksud, situs/mobile app 
memiliki:  (1) FAQ dan atau petunjuk 
yang lengkap, (2) kontak/fasilitas 
diskusi/chat yang berfungsi untuk 
bertanya (3) terdapat testimoni pengguna  
yang baik, (4) memiliki alur 
kerja/transaksi transparan yang dapat 
dipantau pengguna.

Situs/app  memiliki 2-3 kriteria diatas
Situs/app  memiliki 1 kriteria diatas
Situs/app  tidak memiliki kriteria diatas

URL dan Screenshoot live 
chat dan contact

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria
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Pernyataan untuk end user

Situs mudah diingat, memiliki 
struktur yang jelas dan mudah 
diikuti, untuk model layanan 
berjenis INFORMASI piramida 
SESUAI struktur organisasi, dan 
untuk model layanan berjenis 
WORKFLOW piramida SESUAI 
layanan yang diberikan

Situs memiliki mesin pencari yang 
mudah ditemukan dalam situs, mudah 
digunakan dan memberikan hasil yang 
baik dan sesuai

Situs terorganisasi dengan baik, 
memiliki peta navigasi, tidak 
memiliki halaman kosong, tata letak 
(layout ) konsisten, 
transisi/perpindahan antar halaman 
situs terasa halus dan lancar.
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Situs memiliki fitur penyesuaian 
pengguna seperti multi bahasa, 
frequently acces, top search, FAQ, fitur 
pengingat & saran, dan fitur yang 
ramah pengguna disabilitas?

Jumlah halaman yang diperlukan untuk 
menampilkan Informasi pada 
situs/mobile app e-gov 

Selang waktu kejadian sesungguhnya 
dengan publikasi berita/informasi di 
situs/mobile apps
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Informasi atau petunjuk pengisian data 
pada masing-masing field mudah 
dimengerti dan informatif, disertai 
diagram dan contoh. Proses pengisian 
data hanya membutuhkan sedikit 
halaman petunjuk

Terdapat proteksi password: 
autentifikasi, enkripsi, notifikasi 
penggunaan password, notifikasi 
penggantian password

Autentifikasi hanya menggunakan data 
yang diperlukan (data sesedikit 
mungkin)
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Keamanan data terjamin baik dari 
keamanan sistem maupun komitmen 
tertulis dari organisasi yang dapat 
dibaca oleh pengguna dengan jelas. 
Terdapat enkripsi dan autentifikasi 
menggunakan digital signature, 
biometrik, notifikasi dan password.

Situs menampilkan pernyataan resmi 
bahwa data tidak akan digunakan 
untuk keperluan lain dan memiliki fitur 
menu privacy policy untuk data pribadi 
pengguna yang dapat dikendalikan 
oleh pengguna (ubah, tampilkan, 
ditutup, dll)

Form atau file dokumen yang tersedia 
dalam situs dapat diunduh dengan 
cepat, kurang dari 1 menit
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Situs dapat digunakan dalam 24 jam 
sehari

Situs berjalan dengan baik di semua 
perangkat atau semua operating 
system , waktu loading  cepat, text 
mudah dibaca, responsif

Informasi dan pelayanan disediakan 
tepat waktu dan up to date sesuai 
dengan kebutuhan pengguna

Halaman situs terunduh/terbuka 
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dengan cepat, kurang dari 2 detik

Situs dapat beroperasi pada semua 
browser yang umum digunakan 
masyarakat (MicIE, Mozilla, Google 
Chrome, Safari, Opera dll)

Kesan tulus staf/admin sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, 
cepat  merespon, isi respon yang baik, 
dapat menyelesaikan masalah dan 
menggunakan bahasa yang baik

Respon terhadap pertanyaan 
pengguna dilakukan kurang dari 1 jam
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Pengetahuan staff e-service sangat 
baik, mengetahui dan memahami 
organisasi, seluruh proses bisnis terkait 
pelayanan dari awal sampai akhir yang 
sehingga dapat menjawab pertanyaan 
pengguna secara memuaskan

Staf/admin e-service terkesan baik, 
bertanggungjawab merespon dengan 
cepat, memiliki kemampuan yang 
mencukupi dan profesional

Situs memiliki petunjuk penggunaan, 
fitur Help, Video tutorial dan Fitur 
Customer Service online sehingga 
memudahkan pengguna untuk 
menggunakan situs
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Situs memiliki format interaksi 
dengan admin (messaging ), 
menyediakan informasi dalam satu 
halaman dan  fitur multibahasa 
sehingga pengguna dapat 
berinteraksi dengan situs e-service 
secara jelas dan mudah dimengerti

Tersedia peta navigasi situs dengan 
tahapan yang tidak panjang serta 
kompatibel dengan berbagai browser 
sehingga pengguna mudah untuk 
menggunakan situs.
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Situs mudah digunakan karena dapat 
diakses oleh disabilitas, manula, dari 
smartphone, dan memiliki fitur 
multibahasa serta fitur perubahan 
layout/ukuran font

Situs terlihat menarik dengan 
penggunaan warna yang tidak 
berlebihan, teks berwarna hitam 
dengan warna latar putih, warna dan 
resolusi gambar yang baik, ukuran font 
dan jumlah baris kalimat yang ringkas 
sehingga mudah dibaca.
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Situs memiliki desain yang sesuai 
dengan jenis layanannya mempunyai 
layout yang simpel, dan berisi informasi 
yang ringkas dan menarik serta mudah 
dipahami oleh pengguna

Situs terlihat kompeten untuk 
penyampaian informasi dengan layout 
yang baik, mempunyai fasilitas scroll 
layar, pemilihan bahasa yang baku 
serta konten diperbaharui secara 
berkala

Situs memberikan kesan yang positif 
dengan adanya layout yang ringkas 
namun informatif, waktu loading yang 
cepat, pemberian penekanan pada hal 
penting, tersedia menu yang berisi item 
yang ringkas dan tepat.
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Informasi yang ditampilkan oleh situs 
menggunakan bahasa Indonesia yang 
benar, dengan mekanisme yang runtut, 
tanpa menggunakan banyak istilah 
serta didukung oleh dokumen yang 
tepat sesuai dengan kebutuhan 
pengguna

Informasi yang ditampilkan pada situs 
dilengkapi dengan penjelasan meliputi 
dasar hukum, pelaksanaan kegiatan 
dan gambar yang mendukung

Situs menyediakan informasi yang 
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diperbaharui secara berkala dan up 
to date

Situs menyediakan integrasi informasi 
dengan penyediaan sumber atau link 
yang terkait untuk memperjelas 
informasi relevan yang dibutuhkan 
pengguna

Situs memberikan informasi yang jelas 
sesuai dengan kebutuhan pengguna 
dalam bentuk audiovisual, gambar dan 
narasi.

Situs menyediakan informasi yang 
detail, lengkap dan relevan
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Keamanan dalam bertransaksi 
dirasakan pengguna dengan adanya 
mekanisme transaksi yang jelas, 
tersedia fitur pengamanan transaksi, 
fasilitas pelacakan transaksi dan 
riwayat transaksi

Situs menyediakan informasi yang 
sesuai dengan kebutuhan pengguna 
pada satu skema secara rinci dalam 
format yang baik

Situs memiliki reputasi yang baik 
karena memiliki privacy policy, contact 
informatian, testimoni dan informasi 
jumlah pengunjung.
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Sistem menyediakan halaman pribadi 
untuk pengguna dengan pengaman 
dan memiliki kemudahan untuk 
melakukan pembaharuan data pribadi 
dan memiliki kesan personalisasi 
pengguna

Situs menyediakan media komunikasi 
     
      

    
   

Sistem menyediakan perlindingan 
terhadap informasi pribadi dengan  
penggunaan user id, passwords, kode 
autentifikasi, pernyataan resmi 
perlindungan data sehingga pengguna 
merasa aman.

Situs memiliki forum pengguna dengan 
fasilitas interaksi antara anggotanya 
sehingga menimbulkan rasa 
kebersamaan
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seperti fasilitas live chat, informasi 
kontak, alamat emai dan nomer telepon 
yang dapat dihubungi yang 
memudahkan komunikasi dengan 
institusi

Sistem menyediakan fasilitas informasi 
untuk mengetahui alur atau tahapan 
kerja dan transaksi yang dilakukan oleh 
pengguna sehingga memberi 
keyakinan bahwa jasa akan 
tersampaikan dengan baik sesuai janji
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Dimensi Code Indikator Penilaian Pertanyaan N

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

      

E1
Struktur situs/mobile app e-
gov ini jelas dan mudah 
diikuti

Apakah situs/mobile app 
menggunakan alamat/nama 
mobile apps yang mudah 
diingat, berekstensi go.id 
(untuk situs)/nama formil (untuk 
mobile app), tampilan antar 
muka (interface ) menarik  dan 
mudah untuk diikuti /ditelusuri?

E2
Mesin pencari (fitur 
search) dalam situs/mobile 
app e-gov ini efektif

Apakah situs/mobile app 
menyediakan fitur mesin 
pencari (search) yang mudah 
ditemukan posisinya, 
digunakan dan memberikan 
tampilan hasil yang mudah 
dibaca/dipahami?

E3
Peta situs/mobile app e-
gov ini terorganisir dengan 
baik

Apakah situs/mobile app 
memiliki peta navigasi, tidak 
mengandung halaman kosong, 
tata letak (layout) halaman 
yang konsisten dan transisi 
antar halaman terasa halus 
(smooth) dan lancar? 

Page 46



INDIKATOR eService_Jenis WORKFL

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

      Efficiency

   
    

   
    

   
    
    
    

   

E4

Situs/mobile app e-gov ini 
disesuaikan dengan 
kebutuhan khusus masing-
masing pengguna

Apakah situs/mobile app 
memiliki fitur penyesuaian 
terkait karakteristik dan pola 
kebutuhan khusus pengguna 
seperti multi bahasa, 
Sumarisasi (frequently acces, 
top search, FAQ, dlsb), fitur 
pengingat & saran, dan fitur 
yang ramah pengguna 
disabilitas?

E5
Informasi yang ditampilkan 
pada situs/mobile app e-
gov ini rinci dan sesuai 

Apakah informasi yang 
ditampilkan dalam situs/mobile 
app memiliki keterangan yang 
rinci dan sesuai dengan 
efisiensi? 

E6

Lama Informasi yang 
ditampilkan di situs e-gov 
setelah kejadian/peristiwa 
berlangsung

Seberapa lama informasi 
ditampilkan dari waktu kejadian  
berlangsung?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

      

E7

Petunjuk dan/atau  
Informasi pengisian data 
dalam situs/mobile app e-
govt ini sudah memadai

Apakah petunjuk dan/atau 
informasi mengenai pengisian 
data dalam situs/mobile app ini 
sudah cukup 
memadai/informatif? 

T1 Penggunaan pasword dan 
username aman

Apakah keamanan 
penggunaan username dan 
password pada situs/mobile 
app ini terjamin? 

T2
Autentifikasi hanya 
menggunakan data yang 
diperlukan

Berapa jumlah item data 
pribadi pengguna yang harus 
dimasukkan untuk autentifikasi 
akses dalam situs/mobile app 
ini ? (Contoh data pribadi yang 
tidak perlu: Nomor Kartu 
Keluarga, NIK, nomor Kartu 
kredit, dlsb yang tidak 
diperlukan dalam akses situs )
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

Trust

T3

Data yang diberikan oleh 
pengguna tersimpan 
dalam situs/mobile app 
dengan aman

Apakah data yang diberikankan 
pengguna dan tersimpan 
dalam sistem e-service ini 
aman?

T4

Data yang disediakan 
untuk e-service digunakan 
hanya untuk alasan yang 
dimaksudkan 

Apakah data pengguna yang 
disimpan dalam e-service ini 
hanya digunakan untuk alasan 
yg dimaksudkan oleh 
pengguna?

R1

Form dalam situs/mobile 
app e-service dapat 
diunduh/di-submit dengan 
cepat

Apakah form atau file dalam 
situs/mobile app ini dapat 
diunduh atau disubmit dengan 
cepat ?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

Reliability

R2
Situs/mobile app e-service 
dapat diakses dan tersedia 
kapan pun diperlukan

Apakah situs/mobile app ini 
dapat diakses kapan saja 
diperlukan?

R3
Situs/mobile app dapat 
beroperasi dengan baik 
sejak dibuka

Apakah situs/mobile app dapat 
beroperasi dengan baik dan 
responsif sejak dibuka?

R4
Situs/mobile app 
menyediakan layanan 
tepat waktu

Apakah layanan disediakan 
tepat waktu sesuai dengan 
kebutuhan?

R5
Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat dengan 

Apakah halaman situs/mobile 
app terunduh/termuat  dengan 
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2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

R5
   

terunduh/termuat dengan 
cepat

   
app terunduh/termuat  dengan 
cepat?

R6

Situs e-service berjalan 
dengan baik 
menggunakan browser 
yang tersedia

Apakah semua browser  
umum/populer yang tersedia 
dapat digunakan untuk 
membuka situs ini?

 

CS1

Staf e-service 
menunjukkan minat yang 
tulus dalam memecahkan 
masalah pengguna, staf 
yang dimasukan adalah 
adanya HELP DESK utk 
eService.

Apakah staf e-service 
memberikan layanan yang 
tulus dalam menjawab 
pertanyaan dan penyelesaiaan 
masalah?

CS2

Staff e-service 
memberikan balasan 
secepatnya ke pertanyaan 
pengguna.

Apakah respon admin cepat 
dalam menjawab pertanyaan 
pengguna?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

Citizen Support

CS3

Staf e-service memiliki 
pengetahuan untuk 
menjawab pertanyaan 
pengguna.

Apakah staf memiliki 
pengetahuan untuk menjawab 
pertanyaan pengguna secara 
memuaskan?

CS4

Staf e-service memiliki 
kemampuan untuk 
menyampaikan 
kepercayaan dan 
keyakinan

Apakah kesan terpercaya 
terlihat pada staf e-service 
sehingga dapat meyakinkan 
pengguna?

U1 Mudah dipelajari untuk 
mengoperasikan

Apakah situs/mobile app dapat 
dengan mudah dipelajari dan 
dioperasikan saat 1 s/d 3 kali 
mengakses dengan dukungan 
fitur-fitur berikut?
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1

4

3

2

1

4

3

2

1

   

    
    

      
   

 

U2

Interaksi dengan 
situs/mobile app eservice 
jelas dan mudah 
dimengerti

Apakah interaksi anda sebagai 
pengguna situs/mobile app 
jelas dan mudah untuk 
memahami/mengerti dengan 
tersedianya form interaksi 
dengan fitur-fitur berikut?

U3 Navigasi situs/mobile app 
cukup jelas dan mudah

Apakah situs/mobile app 
mudah dinavigasikan dari 
menu ke menu, dari halaman 
ke halaman, dan dari konten ke 
konten nya?
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4

3

2

1

4

3

2

1

Usability

U4 Situs/mobile app mudah 
digunakan

Apakah mudah dalam 
penggunaan situs/mobile app 
baik konten, menu, dan fitur 
lainnya ?

U5 Tampilan situs/mobile app 
eservice menarik

Apakah tampilan situs/mobile 
app menarik sehingga anda 
nyaman, senang dan tidak 
bosan melihat situs lebih lama 
atau sering?
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4

3
2
1

4

3
2
1

4

3
2

U6
Desain situs/mobile app 
eService layak dan sesuai 
dengan tipe situs

Apakah desain situs sesuai 
/relevan dengan 
jenis/kategori/konten yang 
dikandung/fungsi layanan nya?

U7
Situs/mobile app Eservice 
menimbulkan kesan 
kompeten/profesional

Apakah situs/mobile app 
nampak kompeten/profesional 
dalam penyampaian kontennya 
dan pengelolaannya?

U8

Situs/mobile app Eservice 
memberikan 
pengalaman/kesan positif 
bagi pengguna

Apakah Anda mendapatkan 
pengalaman/kesan positif saat 
mengakses dan menggunakan 
situs/mobile app ini?
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1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

   
 

  
 

   
   

   
  

I1 Menyediakan informasi 
akurat

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs dengan 
bahasa Indonesia yang jelas, 
sistematis dan bermanfaat bagi 
pengguna?

I2 Menyediakan informasi 
yang terpercaya

Apakah Informasi yang 
ditampilkan dalam situs//mobile 
app disertai dengan daftar, 
deskripsi informasi serta dasar 
hukum dari pelayanan yang 
diberikan ?

Menyediakan informasi 
   

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs/mobile 
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2

1

4

3

2

1

4

3
2
1

4

3

2

I3 Menyediakan informasi 
tepat dan sesuai waktu

   
ditampilkan pada Situs/mobile 
app merupakan informasi yang 
ter up date  secara teratur ?

I4 Menyediakan informasi 
relevan

Apakah informasi yang 
disampaikan mempunyai 
penjelasan dengan integrasi 
informasi dari link lainnya ?

I6
Menyediakan informasi 
dengan tingkat kerincian 
yang tepat

Apakah informasi yang 
ditampilkan dalam situs/mobile 
app memiliki keterangan yang 
lengkap mengenai: 
Author/Penulis, Tanggal 
Publikasi, Link sumber 
referensi , disertai dengan 
gambar/video/dokumen 
relevan, memiliki kategorisai & 
kata kunci yang sesuai dan 
memliki link/tautan dengan 
informasi lain yang sejenis 

 

I5 Menyediakan informasi 
yang mudah dimengerti

Apakah informasi yang 
ditampilkan dilengkapi dengan 
tutorial penggunaan layanan ?

Information
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1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

  
   

 

   
   

    
  

  
   

    
 

    
     

   
informasi lain yang sejenis 
dalam situs?

 

SI1 Memiliki reputasi yang baik Apakah situs memiliki reputasi 
yang baik?

I7 Menyediakan informasi  
dalam format yang layak

Apakah informasi disajikan 
dengan format yang sesuai, 
tepat dan cocok?

SI2
Pengguna merasa aman 
dalam  menyelesaikan 
transaksi

Apakah situs memiliki  
keamanan untuk melakukan 
transaksi secara penuh?
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1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

Service Interaction SI4 Menciptakan rasa 
personalisasi

Apakah Situs menyediakan 
kemudahan untuk mempunyai 
halaman pribadi dan 
kemudahan untuk mengubah 
atau meng-update-nya ?

   
   

    
   

  

SI3
Pengguna merasa aman 
terhadap informasi 
pribadinya

Apakah informasi pribadi 
pengguna terlindungi dengan 
baik ?

SI5 Menimbulkan rasa 
kebersamaan

Apakah pengguna merasakan 
komunitas yang menghargai 
keberadaannya dan 
kebersamaan sesama 
pengguna?
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4

3

2

1

4

3
2
1

 

SI6 Memudahkan komunikasi 
dengan institusi

Apakah Situs memiliki fitur 
diskusi langsung (live) dan 
informasi kontak yang lengkap 
dan berfungsi baik? (Berfokus 
pada interaksi dari pengguna 
terhadap penyedia layanan 
bukan live chat)

SI7

Memberi keyakinan bahwa 
jasa akan tersampaikan 
dengan baik sesuai 
janji/aturan

Apakah Situs memberi 
keyakinan bahwa jasa akan 
tersampaikan dengan baik 
sesuai janji/aturan? 
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Breakdown Bobot Evidence
Menggunakan (1) nama/alamat mudah 
diingat dan ditelusuri, (2) berakhiran 
ekstensi go.id (untuk situs)/nama formal 
yang menunjukan nama daerah atau 
layanan spesifik (untuk mobile app), (3) 
tampilan antar muka nya menarik 
(komposisi Menu, Logo Lembaga, dan 
font (jenis dan ukuran) yang konsisten, 
(4) struktur  situs/mobile apps  berbentuk 
piramida i. Beranda; ii. Kategori; iv. 
Subkategori

4

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app, mudah digunakan dan memberikan 
tampilan hasil yang mudah 
dibaca/pahami
Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app dan mudah digunakan
Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app

Tidak ditemukan mesin pencari dalam 
situs/mobile app 1

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur, tidak memiliki halaman 
kosong dan tata letak (layout) konsisten, 
transisi/perpindahan antar 
halaman/windows situs/mobile app terasa 
halus dan lancar tanpa jeda/lag.

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur, tidak memiliki halaman 
kosong dan tata letak (layout) konsisten

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur dan tidak memiliki halaman 
kosong

www.lubuklinggau.go.id

http://e-
sakip.lubuklinggaukota.go.i
d/cgi-
sys/suspendedpage.cgi, 
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Tidak memiliki atau hanya memiliki peta 
navigasi saja 1

Memiliki  fitur  pilihan (1) multi bahasa, (2) 
fitur sumarisasi (frequently acces, top 
search, top question, FAQ) dan (3) fitur 
pengingat & pemberi saran serta (4) fitur 
ramah pengguna disabilitas (text to 
speech, speech to text, dlsb)
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas

Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

0
Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam satu halaman situs/mobile app 1

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam dua halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam tiga halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam lebihh dari tiga halaman 
situs/mobile app

Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 1-4 hari setelah kejadian 
berlangsung 4
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 5-7 hari setelah kejadian 
berlangsung
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 8-14 hari setelah kejadian 
berlangsung
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang lebih dari 14 hari setelah 
kejadian berlangsung

 

http://lubuklinggaukota.go.id
/public/detilberita/683/Asiste
n%20III%20Lepas%20Konti
ngen%20Judo%20ke%20J

akarta

http://lubuklinggaukota.go.id
/public/beranda
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Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field mudah dimengerti dan 
informatif disertai diagram dan contoh. 
Proses pengisian data hanya 
membutuhkan 1 halaman
Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field mudah dimengerti dan 
informatif disertai diagram dan contoh. 
Proses pengisian data hanya 
membutuhkan 2-3 halaman

Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field tidak mudah dimengerti dan 
kurang  informatif tanpa disertai diagram 
dan contoh. Proses pengisian data hanya 
membutuhkan lebih dari 3 halaman

Tidak ada petunjuk dan/atau informasi 
pengisian data pada masing-masing field 1

Terdapat fitur proteksi password: (1) 
autentifikasi, (2) enkripsi menggunakan 
basis/standar enkripsi tertentu 
(ditampilkan metode/merk nya), (3) 
notifikasi penggunaan password, (4) 
notifikasi penggantian password

4

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas  
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas  
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas  

1 -  3 item data pribadi pengguna untuk 
autentifikasi
4 - 5 item data pribadi pengguna untuk 
autentifikasi
6 sampai 7 item data pribadi pengguna 
untuk autentifikasi

Lebih dari 7 data item data pribadi 
pengguna untuk autentifikasi

0

http://lubuklinggaukota.go.id
/public/login
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Keamanan data terjamin karena adanya: 
(1) komitmen/pernyataan tertulis dari 
organisasi pengelola/penanggung jawab 
situs/mobile app yang dapat 
dibaca/diketahui oleh pengguna dengan 
jelas (2) Terdapat jaminan sistem 
enkripsi, (3) autentifikasi menggunakan 
digital signature atau biometrik  (4) fitur 
notifikasi/restorasi user name & password  
dan (5) memiliki sistem pemblokiran

Situs/mobile app memiliki 4-5 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas

0

Kriteria: (1) Terdapat pernyataan resmi 
dalam situs bahwa data tidak akan 
digunakan untuk keperluan lain. (2) 
Memiliki fitur menu privacy policy untuk 
data pribadi pengguna (3) Data dapat 
dikendalikan oleh pengguna (ubah, 
tampilkan, ditutup, dan fitur lainnya)

Situs/mobile app memiliki 2 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas 1

Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 
kurang dari 1 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 1 
sampai 5 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 5 
sampai 10 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 
lebih dari 10 menit

0
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Situs/mobile app selalu aktif dan dapat 
digunakan 24 jam sehari 4

Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1- 3 bulan sekali
Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1 minggu – 1 bulan 
sekali
Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1-6 hari sekali

Situs/mobile app ketika dievaluasi 
memiliki kriteria sebagai berikut: (1)  
waktu loading dan unduh cepat ke menu 
utama  (2) Situs/mobile app berjalan 
dengan baik di semua perangkat,(3) text 
mudah dibaca, (4) responsif

4

Situs/mobile app memilki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memilki 1 kriteria di atas

Situs/mobile app tidak memilki kriteria di 
atas

Kriteria evaluasi: (1) chat dan mail respon 
tidak lebih dari 24 jam (2) ada 
penyelesaian masalah/pertanyaan user 
(3) pengumuman yang masih dalam 
rentang waktunya (4) kerterbaruan 
berita/artikel
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas 3

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat   5-10 detik 4

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat  11 sampai 30 detik

www.lubuklinggau.go.id

www.lubuklinggau.go.id

www.lubuklinggau.go.id

www lubuklinggau go id
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Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat  31 sampai 60 detik

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat lebih dari 60 detik

Semua browser dapat digunakan 
(minimal 4 jenis browser) 4

Hanya 3 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Hanya 2 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Hanya 1 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Kriteria kesan tulus staf sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, (1) 
kecepatan respon (2) isi respon (3) 
penyelesaian masalah (4) bahasa yang 
baik

Situs/mobile app memilki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memilki 1 kriteria di atas

Situs/mobile app tidak memilki kriteria di 
atas 1

Respon terhadap pertanyaan pengguna 
dilakukan kurang dari 60 menit

Respon terhadap pertanyaan dilakukan 
dalam waktu 61 menit  sampai 5 jam

Respon terhadap pertanyaan dilakukan 
dalam 5 jam 1 menit sampai 24 jam

Respon terhadap pertanyaan pengguna 
dilakukan lebh dari 24 jam

www.lubuklinggau.go.id

www.lubuklinggau.go.id
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0

Kriteria pengetahuan dan respon dari 
staff e-service terkait pertanyaan 
pengguna atas layanan: (1)  menjawab 
setiap pertanyaan pengguna sesuai 
konteksnya, (2) menjawab dengan cepat 
kurang dari 24 jam (3) menyelesaikan 
masalah/pertanyaan pengguna atau 
menjawab secara tepat (4) 
berkomunikasi dengan bahasa yang baik

Staff e-service memiliki 2-3 kriteria di atas

Staff e-service memiliki 1 kriteria di atas

Staff e-service tidak memiliki kriteria di 
atas

0

Kriteria penyampaian layanan dari staf e-
service: (1) dapat dipercaya dengan baik 
dan menjalankan tugasnya dengan (2) 
tanggung jawab,  (3) profesional dan (4) 
percaya diri

Staff e-service memiliki 2-3 kriteria di atas

Staff e-service memiliki 1 kriteria di atas

Staff e-service tidak memiliki kriteria di 
atas

0

Situs/mobile app menyediakan: (1) 
manual penggunaan; (2) fitur Help, (3) 
Video tutorial, dan (4)  Fitur Customer 
Service online (live chat)
Tersedia manual penggunaan, fitur Help 
dan video tutorial

Tersedia manual penggunaan dan fitur 
Help
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Tersedia manual penggunaan (pdf, 
diagram, dokumen lainnya)

0

Kriteria interaksi pengguna dengan e-
services: (1) Memiliki form interaksi; (2) 
Memiliki fitur Helpdesk/instant messaging 
dengan admin; (3) Informasi yang 
ditampilkan dalam situs dapat diakses 
per halaman per informasi; (4) memiliki 
fitur multibahasa

Interaksi hanya memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Interaksi hanya memiliki 1 kriteria di atas 2

Interaksi hanya tidak memiliki kriteria di 
atas

Kriteria navigasi situs/mobile app: (1) 
Tersedia peta situs navigasi; (2) Jumlah 
link navigasi yang minimal (maksimal 7 
menu item); (3) Konsisten (posisi 
navigasi situs selalu sama di tiap 
halaman); (4) Logo me-Link ke halaman 
utama

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas 3

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas

www.lubuklinggau.go.id

www.lubuklinggau.go.id
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Kriteria kemudahan penggunaan 
situs/mobile app: (1) Dapat diakses oleh 
siapapun termasuk (2)disabilitas (tuna 
netra) atau (3) manula; (4) Kompatibel 
dengan perangkat mobile (smartphone, 
tablet, dll); (5) Memungkinkan membaca 
konten secara cepat (skims); (6) Memiliki 
fitur multibahasa; dan (7) perubahan 
layout (misal perubahan ukuran font)

Memiliki 4-6 kriteria diatas

Memiliki 1-3 kriteria diatas 2

Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria tampilan situs/mobile app yang 
menarik: (1) Desain dengan komposisi 
padanan warna yang baik dan tidak 
berlebihan:  setidaknya memiliki 2 atau 3 
warna utama yang berpadu (maksimal 5 
warna); (2) teks mudah dibaca, biasanya 
teks warna hitam dengan latar warna 
puith/cerah & ukuran font 10-12 di tiap 
paragraf; (3) memiliki gambar yang 
relevan dengan konteks/konten dengan 
kualitas/resolusi yang baik dan jumlah 3-
4 gambar setiap halamannya (tidak 
lebih); (4) layout yang sederhan & 
ringkas (simple)  tidak banyak 
mengandung elemen pengalih fokus 
(misal animasi, gambar berkedip-
kedip/blink  dll)

4

Memiliki 2-3 kriteria di atas

Memiliki 1 kriteria di atas

Tidak memiliki  kriteria di atas

www.lubuklinggau.go.id

www.lubuklinggau.go.id
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(1) Layout situs sederhana tidak 
berlebihan hanya menyampaikan konten 
yang relevan dengan informasi 
pemerintahan; (2) judul konten memiliki 
tema/label yang jelas dan isi dibagi 
menjadi paragraf kecil; (3) desain layout 
dan konten jelas, ringkas dan menarik; 
(4) kurang dari 10 detik pengunjung 
dapat mengetahui jenis situs dan isi 
konten yang disampaikan

4

Memiliki 2-3 kriteria di atas
Memiliki 1 kriteria di atas
Tidak memiliki  kriteria di atas

Kriteria kesan kompeten/profesional dari 
situs/mobile app: (1) Tata letak/layout 
sederhana, ringkas, minim fitur pengalih 
topik ; (2) Minimal link navigasi dan scroll 
(menggulung layar) untuk setiap halaman 
dan informasi/konten ; (3) Konten 
diperbarui secara reguler/berkala; (4) 
Konten yang deskriptif, dan penggunaan 
bahasa sederhana dan standar atas 
konten situs/mobile app (yang ada 
seakan ditulis yang profesional, misal: 
editor/wartawan)

4

Memiliki 2-3 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Tidak memiliki  kriteria diatas

 Kriteria standar pengalaman positif: (1) 
Layout situs sederhana & ringkas 
(simple), tampilan menarik dan 
pengelolaan yang baik; (2) Loading 
halaman cepat, situs memuat (loading) 
halaman 1- 20 detik; (3) Minimal link & 
scroll & layout, serta konsiten tiap 
halamannya; (4) Fokus pada hal yang 
penting/utama, (5) Menu selalu berada di 
bagian atas disetiap halaman (6) item 
menu dibatasi kurang dari 7 item (untuk 
tidak membuat orang berlama-lama 
dalam mencari satu informasi yang 
diinginkan), (6) Memiliki fitur/tombol 
Memiliki 4-5 kriteria diatas 3
Memiliki 1-3 kriteria diatas

www.lubuklinggau.go.id
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Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria umum informasi akurat: (1) 
didukung oleh referensi atau dokumen 
fakta yang jelas serta sesuai dengan 
kebutuhan  pengguna. (2) informasi yang 
disampaikan dengan bahasa Indonesia 
yang jelas (tata bahasa, pengejaan, dan 
komposisi) (3)  menampilkan 
keterangan/info tentang penulis (4) 
Informasi dapat dibandingkan dengan 
situs lainnya dengan topik yang sama

4 www.lubuklinggau.go.id

Memiliki 2-3 kriteria diatas

Memiliki 1 kriteria diatas

Tidak memiliki kriteria diatas

Tersedia daftar dan deskripsi informasi 
yang dilengkapi dengan  peraturan 
perundang-undangan/dasar hukum 
terkait pelayanan yang diberikan

4

Tersedia deskripsi informasi yang 
dilengkapi dengan peraturan perundang-
undangan/dasar hukum terkait pelayanan 
yang diberikan

Tersedia daftar informasi yang dilengkapi 
peraturan perundang-undangan/dasar 
hukum terkait pelayanan yang diberikan

Tidak tersedia daftar dan deskripsi 
informasi yang dilengkapi dengan 
peraturan perundang-undangan/dasar 
hukum terkait pelayanan yang diberikan 

Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 7 hari kerja dari berita 
/informasi terakhir

4

Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 8 hari kerja – 30 hari kerja 
dari berita /informasi terakhir

www.lubuklinggau.go.id
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Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 31 hari kerja – 90 hari kerja 
dari berita /informasi terakhir
Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala lebih dari  90 hari kerja dari berita 
/informasi terakhir

Terdapat integrasi informasi antara 
informasi pelayanan dengan link  
informasi lainnya yang saling terkait

4

Terdapat integrasi informasi, yang 
membutuhkan pencarian dari link yang 
lain
Terdapat integrasi informasi tanpa 
panduan link lainnya.
Tidak terdapat integrasi informasi

Kriteria informasi yang mudah dimengerti, 
memiliki: (1) penggunaan bahasa yang 
baik dan benar, langsung/tidak bertele-
tele, tidak banyak terminologi tidak 
awam/asing; (2) audio visual, (3) tabel 
dan/atau grafik, (4) link atau dokumen 
lainnya sebagai referensi atau penguat, 
dan 

4

Memiliki 2-3 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria tingkat kerincian informasi: (1) 
Author/Penulis; (2) Tanggal Publikasi, (3) 
Memiliki Gambar/Video/Dokumen dan 
tautan dengan informasi lain yang 
sejenis/relevan dalam situs/mobile app 
dan  yang relevan dan (4) Memiliki 
kategorisasi dan kata kunci yang sesuai
Situs/mobile app memiliki  2-3 kriteria di 
atas 3

Situs/mobile app memiliki  1 kriteria di 
atas

www.lubuklinggau.go.id
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Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Kriteria format penyajian informasi yang 
layak/pas: (1) Menggunakan bahasa 
yang umum, (2) mengandung penekanan 
(cetak tebal (bold), atau cetak miring 
(italic), pointer, tabel dan atau  yang 
sesungguhnya atau kontekstual (3) 
Mengandung  keyword (4) Menggunakan 
hyperlink yang aktif (dapat diklik 
langsung) (5) jumlah paragraf yang tidak 
banyak (maksimum tiga paragraf) dalam 
satu informasi

4

Situs/mobile app memiliki  3-4 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki  1-2 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki (1) privacy 
policy, (2) contact information, (3) 
terdapat testimoni positif dari pengguna, 
(4) memiliki statistik jumlah pengunjung 
dan pengguna situs/mobile app yang 
meningkat

Situs/mobile app memiliki 2-3 macam 
kriteria tersebut

3

Situs/mobile app memiliki 1 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app tidak memiliki  macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki mekanisme 
transaksi yang jelas dengan ditandai (1) 
tersedia petunjuk yang user friendly (2) 
fitur pengamanan transaksi (3) fasilitas 
pelacakan transaksi (4) riwayat transaksi

Situs/mobile app memiliki 2-3 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki 1 macam 
kriteria tersebut

www.lubuklinggau.go.id

www.lubuklinggau.go.id

Page 73

http://www.lubuklinggau.go.id/
http://www.lubuklinggau.go.id/
http://www.lubuklinggau.go.id/
http://www.lubuklinggau.go.id/
http://www.lubuklinggau.go.id/
http://www.lubuklinggau.go.id/
http://www.lubuklinggau.go.id/
http://www.lubuklinggau.go.id/
http://www.lubuklinggau.go.id/


INDIKATOR eService_Jenis WORKFL

Situs/mobile app tidak memiliki  macam 
kriteria tersebut

0

Kriteria keamanan bagi pengguna: (1) 
Untuk akses ke akun pengguna 
dibutuhkan user id, Passwords, (2) kode 
autentifikasi  (3) pengguna memberikan 
hanya data yang dibutuhkan (4) Terdapat 
pernyataan resmi perlindungan data

Situs/app memiliki 2-3 macam 
perlindungan data pengguna diatas
Situs/app  memiliki 1 macam 
perlindungan data pengguna diatas
Situs/app tidak/ memiliki  macam 
perlindungan data pengguna diatas

0

Situs/app memiliki (1) halaman personal 
yang sesuai dengan karakteristik atau 
preferensi pengguna, (2) memiliki 
pengaman/passwords untuk masuk dan 
(3) memiliki kemudahan untuk mengubah 
atau mengupdate data personal.

Situs/app  memiliki 2 kriteria personalisasi 
pengguna diatas
Situs/app memiliki 1 kriteria personalisasi 
pengguna diatas

Situs/app  tidak memiliki  kriteria 
personalisasi pengguna diatas

0

Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang berfungsi optimal 
sebagai tempat berdiskusi dan 
memberikan solusi yang dipertimbangkan 
oleh organisasi
Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang berfungsi dengan baik
Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang kadang-kadang 
digunakan
Situs/mobile app tidak memiliki 
forum/kanal pengguna atau memiliki tapi 
tidak digunakan

1
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Situs memiliki fitur diskusi langsung (live) 
dan informasi kontak yang lengkap 
(alamat email, alamat fisik, nomor 
telepon) yang berfungsi dengan baik.
Situs memiliki informasi kontak yang 
lengkap (alamat email, alamat fisik, 
nomor telepon) yang berfungsi dengan 
baik.
Situs memiliki informasi kontak yang 
kurang lengkap yang kurang berfungsi 
dengan baik.
Situs tidak memiliki informasi kontak 1

Kriteria yang dimaksud, situs/mobile app 
memiliki:  (1) FAQ dan atau petunjuk 
yang lengkap, (2) kontak/fasilitas 
diskusi/chat yang berfungsi untuk 
bertanya (3) terdapat testimoni pengguna  
yang baik, (4) memiliki alur 
kerja/transaksi transparan yang dapat 
dipantau pengguna.

Situs/app  memiliki 2-3 kriteria diatas
Situs/app  memiliki 1 kriteria diatas
Situs/app  tidak memiliki kriteria diatas 1
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Pernyataan untuk end user

Situs mudah diingat, memiliki 
struktur yang jelas dan mudah 
diikuti, untuk model layanan 
berjenis INFORMASI piramida 
SESUAI struktur organisasi, dan 
untuk model layanan berjenis 
WORKFLOW piramida SESUAI 
layanan yang diberikan

Tidak tersedianya kolom pencarian 
pada situs lubuklinggau.go.id

Situs memiliki peta navigasi, situs 
belum terorganisasi dengan baik, 
masih memiliki halaman-halaman 
kosong, tata letak yang belum 
konsisten/belum dinamis, 
perpindahan halaman masih terasa 
berat
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Situs belum menyediakan menu-menu 
pilihan

Situs menampilkan informasi dalam 
satu halaman

Lama informasi yang ditampilkan dari 
waktu kejadian berlangsung berselang 
1-4 hari
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Tidak ada petunjuk dan/atau informasi 
mengenai pengisian data dalam 
situs/mobile app ini sudah cukup 
memadai/informatif? 

Terdapat proteksi password: 
autentifikasi, enkripsi, notifikasi 
penggunaan password, notifikasi 
penggantian password

data tidak bisa di akses
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Pengguna tidak memasukkan data

Pengguna tidak memasukkan data

Tidak ada form pada situs 
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Situs dapat digunakan dalam 24 jam 
sehari

Situs berjalan dengan baik di 
semua perangkat atau semua 
operating system , waktu loading 
cepat, text mudah dibaca, 
responsif

informasi pada situs selalu terbarukan, 
pengumuman masih dalam rentang 
waktunya

Halaman situs terunduh/terbuka 
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dengan cepat, kurang dari 10 detik

Situs dapat beroperasi pada semua 
browser yang umum digunakan 
masyarakat (MicIE, Mozilla, Google 
Chrome, Safari, Opera dll)

situs tidak memiliki helpdesk

situs tidak memiliki help desk
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situs tidak memiliki helpdesk

situs tidak memiliki helpdesk

situs tidak menyediakan manual 
penggunaan
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situs hanya memiliki informasi yang 
dapat diakses per hlaamannya

situs memiliki peta navigasi, jumlah 
link lebih dari 7, logo melink 
menggunakan logo rumah, tetapi tidak 
konsisten beberapa posisi navigasi
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situs hanya memiliki dua kriteria yang 
terpenuhi yaitu kompatibel dengan 
perangkat smartphone atau tablet dan 
memungkinkan konten terbaca secara 
cepat

situs memenuhi semua kriteria
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situs memenuhi semua kriteria

situs memenuhi semua kriteria

situs memenuhi empat sampai lima 
kriteria saja
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situs memenuhi lebih dari 3 kriteria

situs memiliki daftar perundang-
undangan

situs memberikan update berita 
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situs memberikan update berita 
berkala secara rutin

situs menyedia informasi yang relevan 
dan saling terkait

situs memenuhi lebih dari 3 kriteria

situs memenuhi lebih dari 3 kriteria
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situs tidak memiliki fasilitas transaksi

situs memenuhi lebih dari 4 kriteria

situs memiliki 3 kriteria saja
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situs tidak memiliki fasilitas transaksi

situs tidak memiliki fasilitas transaksi

situs tidak memiliki forum

Page 89



INDIKATOR eService_Jenis WORKFL

situs tidak memiliki informasi kontak

situs tidak memiliki seluruh kriteria
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Dimensi Code Indikator Penilaian Pertanyaan N

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

E3 Peta situs/mobile app e-gov 
ini terorganisir dengan baik

Apakah situs/mobile app 
memiliki peta navigasi, tidak 
mengandung halaman kosong, 
tata letak (layout) halaman 
yang konsisten dan transisi 
antar halaman terasa halus 
(smooth) dan lancar? 

E1
Struktur situs/mobile app e-
gov ini jelas dan mudah 
diikuti

Apakah situs/mobile app 
menggunakan alamat/nama 
mobile apps yang mudah 
diingat, berekstensi go.id 
(untuk situs)/nama formil (untuk 
mobile app), tampilan antar 
muka (interface ) menarik  dan 
mudah untuk diikuti /ditelusuri?

E2
Mesin pencari (fitur search) 
dalam situs/mobile app e-
gov ini efektif

Apakah situs/mobile app 
menyediakan fitur mesin 
pencari (search) yang mudah 
ditemukan posisinya, 
digunakan dan memberikan 
tampilan hasil yang mudah 
dibaca/dipahami?
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1

4

3

2

1

4

E4

Situs/mobile app e-gov ini 
disesuaikan dengan 
kebutuhan khusus masing-
masing pengguna

Apakah situs/mobile app 
memiliki fitur penyesuaian 
terkait karakteristik dan pola 
kebutuhan khusus pengguna 
seperti multi bahasa, 
Sumarisasi (frequently acces, 
top search, FAQ, dlsb), fitur 
pengingat & saran, dan fitur 
yang ramah pengguna 
disabilitas?

   
    

    

   
   

    
    

 

    
   

   
    

   
    
    
    

   

Efficiency
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3

2

1

4

3

2

E6

Lama Informasi yang 
ditampilkan di situs e-gov 
setelah kejadian/peristiwa 
berlangsung

Seberapa lama informasi 
ditampilkan dari waktu kejadian  
berlangsung?

E5
Informasi yang ditampilkan 
pada situs/mobile app e-gov 
ini rinci dan sesuai 

Apakah informasi yang 
ditampilkan dalam situs/mobile 
app memiliki keterangan yang 
rinci dan sesuai dengan 
efisiensi? 
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1

4

3

2

1

4

3
T1 Penggunaan pasword dan 

username aman

Apakah keamanan 
penggunaan username dan 
password pada situs/mobile 
app ini terjamin? 

   
    

  

   
     

E7

Petunjuk dan/atau  
Informasi pengisian data 
dalam situs/mobile app e-
govt ini sudah memadai

Apakah petunjuk dan/atau 
informasi mengenai pengisian 
data dalam situs/mobile app ini 
sudah cukup 
memadai/informatif? 
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2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

T4

Data yang disediakan untuk 
e-service digunakan hanya 
untuk alasan yang 
dimaksudkan 

Apakah data pengguna yang 
disimpan dalam e-service ini 
hanya digunakan untuk alasan 
yg dimaksudkan oleh 
pengguna?

T2
Autentifikasi hanya 
menggunakan data yang 
diperlukan

Berapa jumlah item data 
pribadi pengguna yang harus 
dimasukkan untuk autentifikasi 
akses dalam situs/mobile app 
ini ? (Contoh data pribadi yang 
tidak perlu: Nomor Kartu 
Keluarga, NIK, nomor Kartu 
kredit, dlsb yang tidak 
diperlukan dalam akses situs )

Trust

   
 

  
   

   
pp  j  

T3

Data yang diberikan oleh 
pengguna tersimpan dalam 
situs/mobile app dengan 
aman

Apakah data yang diberikankan 
pengguna dan tersimpan 
dalam sistem e-service ini 
aman?
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2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

R3
Situs/mobile app dapat 
beroperasi dengan baik 
sejak dibuka

Apakah situs/mobile app dapat 
beroperasi dengan baik dan 
responsif sejak dibuka?

Reliability

R1

Form dalam situs/mobile 
app e-service dapat 
diunduh/di-submit dengan 
cepat

Apakah form atau file dalam 
situs/mobile app ini dapat 
diunduh atau disubmit dengan 
cepat ?

R2
Situs/mobile app e-service 
dapat diakses dan tersedia 
kapan pun diperlukan

Apakah situs/mobile app ini 
dapat diakses kapan saja 
diperlukan?
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

 

CS1

Staf e-service menunjukkan 
minat yang tulus dalam 
memecahkan masalah 
pengguna  staf yang 

   
   

Apakah staf e-service 
memberikan layanan yang 
tulus dalam menjawab 

   

R5
Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat dengan 
cepat

Apakah halaman situs/mobile 
app terunduh/termuat  dengan 
cepat?

R6
Situs e-service berjalan 
dengan baik menggunakan 
browser yang tersedia

Apakah semua browser  
umum/populer yang tersedia 
dapat digunakan untuk 
membuka situs ini?

R4
Situs/mobile app 
menyediakan layanan tepat 
waktu

Apakah layanan disediakan 
tepat waktu sesuai dengan 
kebutuhan?
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

   
  

 
  

   
    

   

CS3

Staf e-service memiliki 
pengetahuan untuk 
menjawab pertanyaan 
pengguna.

Apakah staf memiliki 
pengetahuan untuk menjawab 
pertanyaan pengguna secara 
memuaskan?

Citizen Support

   
    

  
pengguna, staf yang 
dimasukan adalah adanya 
HELP DESK utk eService.

   
   

   
pertanyaan dan penyelesaiaan 
masalah?

CS2
Staff e-service memberikan 
balasan secepatnya ke 
pertanyaan pengguna.

Apakah respon admin cepat 
dalam menjawab pertanyaan 
pengguna?
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

U2
Interaksi dengan 
situs/mobile app eservice 
jelas dan mudah dimengerti

Apakah interaksi anda sebagai 
pengguna situs/mobile app 
jelas dan mudah untuk 
memahami/mengerti dengan 
tersedianya form interaksi 
dengan fitur-fitur berikut?

CS4

Staf e-service memiliki 
kemampuan untuk 
menyampaikan 
kepercayaan dan keyakinan

Apakah kesan terpercaya 
terlihat pada staf e-service 
sehingga dapat meyakinkan 
pengguna?

U1 Mudah dipelajari untuk 
mengoperasikan

Apakah situs/mobile app dapat 
dengan mudah dipelajari dan 
dioperasikan saat 1 s/d 3 kali 
mengakses dengan dukungan 
fitur-fitur berikut?
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

4

3

2

1

4

3

2

1

U3 Navigasi situs/mobile app 
cukup jelas dan mudah

Apakah situs/mobile app 
mudah dinavigasikan dari 
menu ke menu, dari halaman 
ke halaman, dan dari konten ke 
konten nya?

U4 Situs/mobile app mudah 
digunakan

Apakah mudah dalam 
penggunaan situs/mobile app 
baik konten, menu, dan fitur 
lainnya ?
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

4

3

2

1

4

3
2
1

U5 Tampilan situs/mobile app 
eservice menarik

Apakah tampilan situs/mobile 
app menarik sehingga anda 
nyaman, senang dan tidak 
bosan melihat situs lebih lama 
atau sering?

U6
Desain situs/mobile app 
eService layak dan sesuai 
dengan tipe situs

Apakah desain situs sesuai 
/relevan dengan 
jenis/kategori/konten yang 
dikandung/fungsi layanan nya?

Usability
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

4

3
2
1

4

3
2
1

4

3

2

I1 Menyediakan informasi 
akurat

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs dengan 
bahasa Indonesia yang jelas, 
sistematis dan bermanfaat bagi 
pengguna?

U7
Situs/mobile app Eservice 
menimbulkan kesan 
kompeten/profesional

Apakah situs/mobile app 
nampak kompeten/profesional 
dalam penyampaian kontennya 
dan pengelolaannya?

U8

Situs/mobile app Eservice 
memberikan 
pengalaman/kesan positif 
bagi pengguna

Apakah Anda mendapatkan 
pengalaman/kesan positif saat 
mengakses dan menggunakan 
situs/mobile app ini?
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

1

4

3

2

1

4

3

2

1

Information

I3 Menyediakan informasi 
tepat dan sesuai waktu

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs/mobile 
app merupakan informasi yang 
ter up date  secara teratur ?

  

   
    

    
    

I2 Menyediakan informasi yang 
terpercaya

Apakah Informasi yang 
ditampilkan dalam situs//mobile 
app disertai dengan daftar, 
deskripsi informasi serta dasar 
hukum dari pelayanan yang 
diberikan ?
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

4

3

2

1

4

3
2
1

4

3

2

1

4

I7 Menyediakan informasi  
dalam format yang layak

Apakah informasi disajikan 
dengan format yang sesuai, 
tepat dan cocok?

I5 Menyediakan informasi yang 
mudah dimengerti

Apakah informasi yang 
ditampilkan dilengkapi dengan 
tutorial penggunaan layanan ?

I6
Menyediakan informasi 
dengan tingkat kerincian 
yang tepat

Apakah informasi yang 
ditampilkan dalam situs/mobile 
app memiliki keterangan yang 
lengkap mengenai: 
Author/Penulis, Tanggal 
Publikasi, Link sumber 
referensi , disertai dengan 
gambar/video/dokumen 
relevan, memiliki kategorisai & 
kata kunci yang sesuai dan 
memliki link/tautan dengan 
informasi lain yang sejenis 
dalam situs?

I4 Menyediakan informasi 
relevan

Apakah informasi yang 
disampaikan mempunyai 
penjelasan dengan integrasi 
informasi dari link lainnya ?
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

SI2
Pengguna merasa aman 
dalam  menyelesaikan 
transaksi

Apakah situs memiliki  
keamanan untuk melakukan 
transaksi secara penuh?

   
   

   
    

  

 

SI1 Memiliki reputasi yang baik Apakah situs memiliki reputasi 
yang baik?
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

SI5 Menimbulkan rasa 
kebersamaan

Apakah pengguna merasakan 
komunitas yang menghargai 
keberadaannya dan 
kebersamaan sesama 
pengguna?

  
 

Apakah Situs memiliki fitur 
diskusi langsung (live) dan 

    
    

    
   

  

SI3
Pengguna merasa aman 
terhadap informasi 
pribadinya

Apakah informasi pribadi 
pengguna terlindungi dengan 
baik ?

SI4 Menciptakan rasa 
personalisasi

Apakah Situs menyediakan 
kemudahan untuk mempunyai 
halaman pribadi dan 
kemudahan untuk mengubah 
atau meng-update-nya ?

Service Interaction
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

3

2

1

4

3
2
1

SI7

Memberi keyakinan bahwa 
jasa akan tersampaikan 
dengan baik sesuai 
janji/aturan

Apakah Situs memberi 
keyakinan bahwa jasa akan 
tersampaikan dengan baik 
sesuai janji/aturan? 

SI6 Memudahkan komunikasi 
dengan institusi

    
diskusi langsung (live) dan 
informasi kontak yang lengkap 
dan berfungsi baik? (Berfokus 
pada interaksi dari pengguna 
terhadap penyedia layanan 
bukan live chat)
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Breakdown Bobot Evidence
Menggunakan (1) nama/alamat mudah 
diingat dan ditelusuri, (2) berakhiran 
ekstensi go.id (untuk situs)/nama formal 
yang menunjukan nama daerah atau 
layanan spesifik (untuk mobile app), (3) 
tampilan antar muka nya menarik 
(komposisi Menu, Logo Lembaga, dan 
font (jenis dan ukuran) yang konsisten, 
(4) struktur  situs/mobile apps  berbentuk 
piramida i. Beranda; ii. Kategori; iv. 
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app, mudah digunakan dan memberikan 
tampilan hasil yang mudah 
dibaca/pahami
Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app dan mudah digunakan
Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app

Tidak ditemukan mesin pencari dalam 
situs/mobile app

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur, tidak memiliki halaman 
kosong dan tata letak (layout) konsisten, 
transisi/perpindahan antar 
halaman/windows situs/mobile app terasa 
halus dan lancar tanpa jeda/lag.

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur, tidak memiliki halaman 
kosong dan tata letak (layout) konsisten

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur dan tidak memiliki halaman 
kosong

3

3 URL link dan screenshoot 
mengenai: Site Map

2

URL link dan screenshoot 
mengenai: nama 
situs/aplikasi, hasil 
pencarian situs pada 
browser, layout situs untuk 
menunjukkan struktur

URL link dan screenshoot 
mengenai: mesin pencari, 
fungsi dan tata letak
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Tidak memiliki atau hanya memiliki peta 
navigasi saja 

Memiliki  fitur  pilihan (1) multi bahasa, (2) 
fitur sumarisasi (frequently acces, top 
search, top question, FAQ) dan (3) fitur 
pengingat & pemberi saran serta (4) fitur 
ramah pengguna disabilitas (text to 
speech, speech to text, dlsb)

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas

Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam satu halaman situs/mobile app

3

URL link dan screenshoot 
mengenai: fitur  pilihan multi 
bahasa, fitur sumarisasi 
(frequently acces, top 
search, top question, FAQ) 
dan fitur pengingat & 
pemberi saran serta fitur 
ramah pengguna disabilitas 
(text to speech, speech to 
text, dlsb)
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam dua halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam tiga halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam lebihh dari tiga halaman 
situs/mobile app

Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 1-4 hari setelah kejadian 
berlangsung

Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 5-7 hari setelah kejadian 
berlangsung

Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 8-14 hari setelah kejadian 
berlangsung

4

4

Jadwal update tersedia dan 
dilakukan dengan baik, 
dibuktikan dengan fisik situs 
terbarukan dapat berupa 
link url dan atau 
screenshoot

Screen shoot  halaman 
(halaman) situs/mobile app
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang lebih dari 14 hari setelah 
kejadian berlangsung

Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field mudah dimengerti dan 
informatif disertai diagram dan contoh. 
Proses pengisian data hanya 
membutuhkan 1 halaman

Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field mudah dimengerti dan 
informatif disertai diagram dan contoh. 
Proses pengisian data hanya 
membutuhkan 2-3 halaman

Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field tidak mudah dimengerti dan 
kurang  informatif tanpa disertai diagram 
dan contoh. Proses pengisian data hanya 
membutuhkan lebih dari 3 halaman

Tidak ada petunjuk dan/atau informasi 
pengisian data pada masing-masing field

Terdapat fitur proteksi password: (1) 
autentifikasi, (2) enkripsi menggunakan 
basis/standar enkripsi tertentu 
(ditampilkan metode/merk nya), (3) 
notifikasi penggunaan password, (4) 
notifikasi penggantian password
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas  

1

4

URL dan screen shoot 
halaman login, hasil 
percobaan register, create 
username dan password, 
ganti username dan 

    
   
    
   

    

URLdan screenshoot kolom 
isian pada situs
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas  
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas  

1 -  3 item data pribadi pengguna untuk 
autentifikasi
4 - 5 item data pribadi pengguna untuk 
autentifikasi

6 sampai 7 item data pribadi pengguna 
untuk autentifikasi

Lebih dari 7 data item data pribadi 
pengguna untuk autentifikasi

Keamanan data terjamin karena adanya: 
(1) komitmen/pernyataan tertulis dari 
organisasi pengelola/penanggung jawab 
situs/mobile app yang dapat 
dibaca/diketahui oleh pengguna dengan 
jelas (2) Terdapat jaminan sistem 
enkripsi, (3) autentifikasi menggunakan 
digital signature atau biometrik  (4) fitur 
notifikasi/restorasi user name & password  
dan (5) memiliki sistem pemblokiran

Situs/mobile app memiliki 4-5 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas

Kriteria: (1) Terdapat pernyataan resmi 
dalam situs bahwa data tidak akan 
digunakan untuk keperluan lain. (2) 
Memiliki fitur menu privacy policy untuk 
data pribadi pengguna (3) Data dapat 
dikendalikan oleh pengguna (ubah, 
tampilkan, ditutup, dan fitur lainnya)

Situs/mobile app memiliki 2 kriteria di 
atas

-

(1) Pernyataan resmi 
penggunaan data dalam 
situs (2) menu privacy 
policy

-

-

URL dan screen shoot 
Kolom isian permintaan 

data saat register dan login 

    
   

   
   

g    
password

(1). Screen shoot 
Pernyataan tentang 
kemanan data pengguna 
dalam situs dan bukti 
fiturlain, (2).  berita acara 
percobaan 
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 
kurang dari 1 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 1 
sampai 5 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 5 
sampai 10 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 
lebih dari 10 menit

Situs/mobile app selalu aktif dan dapat 
digunakan 24 jam sehari

Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1- 3 bulan sekali
Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1 minggu – 1 bulan 
sekali
Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1-6 hari sekali

Situs/mobile app ketika dievaluasi 
memiliki kriteria sebagai berikut: (1)  
waktu loading dan unduh cepat ke menu 
utama  (2) Situs/mobile app berjalan 
dengan baik di semua perangkat,(3) text 
mudah dibaca, (4) responsif

Situs/mobile app memilki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memilki 1 kriteria di atas

Situs/mobile app tidak memilki kriteria di 
atas

3

3

4 Berita acara percobaan 
menjalankan situs

Berita acara pengunduhan 
form atau file dengan bukti 

Jadwal dan sop 
maintenance, lampiran up 
dan down sistem, screeshot 
akses/evaluasi situs pada 
waktu yang berbeda
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Kriteria evaluasi: (1) chat dan mail respon 
tidak lebih dari 24 jam (2) ada 
penyelesaian masalah/pertanyaan user 
(3) pengumuman yang masih dalam 
rentang waktunya (4) kerterbaruan 
berita/artikel
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat   5-10 detik

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat  11 sampai 30 detik

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat  31 sampai 60 detik

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat lebih dari 60 detik

Semua browser dapat digunakan 
(minimal 4 jenis browser)

Hanya 3 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Hanya 2 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Hanya 1 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Kriteria kesan tulus staf sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, (1) 
kecepatan respon (2) isi respon (3) 
penyelesaian masalah (4) bahasa yang 
baik

Situs/mobile app memilki 2-3 kriteria di 
atas Bukti tentang (1) kecepatan 

respon (2) isi respon (3) 
penyelesaian masalah (4) 

   

Berita acara percobaan 
membuka halaman situs  
(halaman situs yang baik 
adalah situs yang tidak 
berat dan cepat dibuka)

Berita acara percobaan  
dan screenshoot membuka 
situs dengan berbagai 
browser

(1) chat dan mail respon 
tidak lebih dari 24 jam (2) 
bukti penyelesaian 
masalah/pertanyaan user 
(3) bukti pengunggahan 
pengumuman (4) 
kerterbaruan berita

3

3

2

1
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Situs/mobile app memilki 1 kriteria di atas

Situs/mobile app tidak memilki kriteria di 
atas

Respon terhadap pertanyaan pengguna 
dilakukan kurang dari 60 menit

Respon terhadap pertanyaan dilakukan 
dalam waktu 61 menit  sampai 5 jam

Respon terhadap pertanyaan dilakukan 
dalam 5 jam 1 menit sampai 24 jam

Respon terhadap pertanyaan pengguna 
dilakukan lebh dari 24 jam

Kriteria pengetahuan dan respon dari 
staff e-service terkait pertanyaan 
pengguna atas layanan: (1)  menjawab 
setiap pertanyaan pengguna sesuai 
konteksnya, (2) menjawab dengan cepat 
kurang dari 24 jam (3) menyelesaikan 
masalah/pertanyaan pengguna atau 
menjawab secara tepat (4) 
berkomunikasi dengan bahasa yang baik

Staff e-service memiliki 2-3 kriteria di atas

Staff e-service memiliki 1 kriteria di atas

Staff e-service tidak memiliki kriteria di 
atas

Kriteria penyampaian layanan dari staf e-
service: (1) dapat dipercaya dengan baik 
dan menjalankan tugasnya dengan (2) 
tanggung jawab,  (3) profesional dan (4) 
percaya diri

    
    
   
   

  

(1) Bukti berita acara 
penilaian staf e-service (2) 
persepsi penilai terhadap 
jawaban atas pertanyaan 
user (disertai bukti)

1

1

    
     

penyelesaian masalah (4) 
standar bahasa yang baik

Bukti sampel respon pada  
pertanyaan user
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Staff e-service memiliki 2-3 kriteria di atas

Staff e-service memiliki 1 kriteria di atas

Staff e-service tidak memiliki kriteria di 
atas

Situs/mobile app menyediakan: (1) 
manual penggunaan; (2) fitur Help, (3) 
Video tutorial, dan (4)  Fitur Customer 
Service online (live chat)
Tersedia manual penggunaan, fitur Help 
dan video tutorial

Tersedia manual penggunaan dan fitur 
Help

Tersedia manual penggunaan (pdf, 
diagram, dokumen lainnya)

Kriteria interaksi pengguna dengan e-
services: (1) Memiliki form interaksi; (2) 
Memiliki fitur Helpdesk/instant messaging 
dengan admin; (3) Informasi yang 
ditampilkan dalam situs dapat diakses 
per halaman per informasi; (4) memiliki 
fitur multibahasa

Interaksi hanya memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Interaksi hanya memiliki 1 kriteria di atas

Interaksi hanya tidak memiliki kriteria di 
atas

URL

(1) Bukti berita acara 
penilaian staf e-service (2) 
persepsi penilai terhadap 
jawaban atas pertanyaan 
user (disertasi bukti)

URL

1

-

1
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Kriteria navigasi situs/mobile app: (1) 
Tersedia peta situs navigasi; (2) Jumlah 
link navigasi yang minimal (maksimal 7 
menu item); (3) Konsisten (posisi 
navigasi situs selalu sama di tiap 
halaman); (4) Logo me-Link ke halaman 
utama

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas

Kriteria kemudahan penggunaan 
situs/mobile app: (1) Dapat diakses oleh 
siapapun termasuk (2)disabilitas (tuna 
netra) atau (3) manula; (4) Kompatibel 
dengan perangkat mobile (smartphone, 
tablet, dll); (5) Memungkinkan membaca 
konten secara cepat (skims); (6) Memiliki 
fitur multibahasa; dan (7) perubahan 
layout (misal perubahan ukuran font)

Memiliki 4-6 kriteria diatas

Memiliki 1-3 kriteria diatas

Tidak memiliki kriteria diatas

Berita acara percobaan dan 
URL

Berita acara percobaan dan 
URL

2

2
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Kriteria tampilan situs/mobile app yang 
menarik: (1) Desain dengan komposisi 
padanan warna yang baik dan tidak 
berlebihan:  setidaknya memiliki 2 atau 3 
warna utama yang berpadu (maksimal 5 
warna); (2) teks mudah dibaca, biasanya 
teks warna hitam dengan latar warna 
puith/cerah & ukuran font 10-12 di tiap 
paragraf; (3) memiliki gambar yang 
relevan dengan konteks/konten dengan 
kualitas/resolusi yang baik dan jumlah 3-
4 gambar setiap halamannya (tidak 
lebih); (4) layout yang sederhan & 
ringkas (simple)  tidak banyak 
mengandung elemen pengalih fokus 
(misal animasi, gambar berkedip-
kedip/blink  dll)
Memiliki 2-3 kriteria di atas

Memiliki 1 kriteria di atas

Tidak memiliki  kriteria di atas

(1) Layout situs sederhana tidak 
berlebihan hanya menyampaikan konten 
yang relevan dengan informasi 
pemerintahan; (2) judul konten memiliki 
tema/label yang jelas dan isi dibagi 
menjadi paragraf kecil; (3) desain layout 
dan konten jelas, ringkas dan menarik; 
(4) kurang dari 10 detik pengunjung 
dapat mengetahui jenis situs dan isi 
konten yang disampaikan

Memiliki 2-3 kriteria di atas
Memiliki 1 kriteria di atas
Tidak memiliki  kriteria di atas

3

3
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Kriteria kesan kompeten/profesional dari 
situs/mobile app: (1) Tata letak/layout 
sederhana, ringkas, minim fitur pengalih 
topik ; (2) Minimal link navigasi dan scroll 
(menggulung layar) untuk setiap halaman 
dan informasi/konten ; (3) Konten 
diperbarui secara reguler/berkala; (4) 
Konten yang deskriptif, dan penggunaan 
bahasa sederhana dan standar atas 
konten situs/mobile app (yang ada 
seakan ditulis yang profesional, misal: 
editor/wartawan)
Memiliki 2-3 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Tidak memiliki  kriteria diatas

 Kriteria standar pengalaman positif: (1) 
Layout situs sederhana & ringkas 
(simple), tampilan menarik dan 
pengelolaan yang baik; (2) Loading 
halaman cepat, situs memuat (loading) 
halaman 1- 20 detik; (3) Minimal link & 
scroll & layout, serta konsiten tiap 
halamannya; (4) Fokus pada hal yang 
penting/utama, (5) Menu selalu berada di 
bagian atas disetiap halaman (6) item 
menu dibatasi kurang dari 7 item (untuk 
tidak membuat orang berlama-lama 
dalam mencari satu informasi yang 
diinginkan), (6) Memiliki fitur/tombol 
Memiliki 4-5 kriteria diatas
Memiliki 1-3 kriteria diatas
Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria umum informasi akurat: (1) 
didukung oleh referensi atau dokumen 
fakta yang jelas serta sesuai dengan 
kebutuhan  pengguna. (2) informasi yang 
disampaikan dengan bahasa Indonesia 
yang jelas (tata bahasa, pengejaan, dan 
komposisi) (3)  menampilkan 
keterangan/info tentang penulis (4) 
Informasi dapat dibandingkan dengan 
situs lainnya dengan topik yang sama

Memiliki 2-3 kriteria diatas

Memiliki 1 kriteria diatas

3

3

2

Screen shoot : (1) informasi 
yang ditampilkan di Web, 
(2) bagan , (3) dokumen 
pendukung
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Tidak memiliki kriteria diatas

Tersedia daftar dan deskripsi informasi 
yang dilengkapi dengan  peraturan 
perundang-undangan/dasar hukum 
terkait pelayanan yang diberikan
Tersedia deskripsi informasi yang 
dilengkapi dengan peraturan perundang-
undangan/dasar hukum terkait pelayanan 
yang diberikan

Tersedia daftar informasi yang dilengkapi 
peraturan perundang-undangan/dasar 
hukum terkait pelayanan yang diberikan

Tidak tersedia daftar dan deskripsi 
informasi yang dilengkapi dengan 
peraturan perundang-undangan/dasar 
hukum terkait pelayanan yang diberikan 

Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 7 hari kerja dari berita 
/informasi terakhir
Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 8 hari kerja – 30 hari kerja 
dari berita /informasi terakhir

Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 31 hari kerja – 90 hari kerja 
dari berita /informasi terakhir

Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala lebih dari  90 hari kerja dari berita 
/informasi terakhir

Screen shoot : (1) Berita 
yang terbaru 

Screen shoot :  (1) Daftar 
informasi ; (2) Deskripsi 
informasi ; (3) Peraturan 
hukum/dasar hukum 

     
    

     

-

3
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Terdapat integrasi informasi antara 
informasi pelayanan dengan link  
informasi lainnya yang saling terkait
Terdapat integrasi informasi, yang 
membutuhkan pencarian dari link yang 
lain
Terdapat integrasi informasi tanpa 
panduan link lainnya.
Tidak terdapat integrasi informasi

Kriteria informasi yang mudah dimengerti, 
memiliki: (1) penggunaan bahasa yang 
baik dan benar, langsung/tidak bertele-
tele, tidak banyak terminologi tidak 
awam/asing; (2) audio visual, (3) tabel 
dan/atau grafik, (4) link atau dokumen 
Memiliki 2-3 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria tingkat kerincian informasi: (1) 
Author/Penulis; (2) Tanggal Publikasi, (3) 
Memiliki Gambar/Video/Dokumen dan 
tautan dengan informasi lain yang 
sejenis/relevan dalam situs/mobile app 
dan  yang relevan dan (4) Memiliki 
kategorisasi dan kata kunci yang sesuai
Situs/mobile app memiliki  2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki  1 kriteria di 
atas

Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Kriteria format penyajian informasi yang 
layak/pas: (1) Menggunakan bahasa 
yang umum, (2) mengandung penekanan 
(cetak tebal (bold), atau cetak miring 
(italic), pointer, tabel dan atau  yang 
sesungguhnya atau kontekstual (3) 
Mengandung  keyword (4) Menggunakan 
hyperlink yang aktif (dapat diklik 
langsung) (5) jumlah paragraf yang tidak 
banyak (maksimum tiga paragraf) dalam 
satu informasi

Screen shoot  skema yang 
menampilkan informasi 
kebutuhan pengguna pada 
satu skema (informasi 
dengan kategorisasi yang 
jelas sesuai fungsi dan 

2

Screen shoot  dan file 
penggunaan layanan dalam 
bentuk : (1) audiovisiual, (2) 
gambar ; (3) narasi 

URL link dan screenshoot 
mengenai: Author; 
DD/MM/YYYY, Link Tautan 
dan 
Gambar/Video/Dokumen 
yang relevan dan Memiliki 
kategorisasi dan kata kunci 
yang sesuai serta Memiliki 
tautan dengan informasi 
lain yang sejenis/relevan 
dalam situs

Screen shoot : (1) 
penjelasan integrasi 
informasi (2) alamat link 
yang terkait

1

1

3
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Situs/mobile app memiliki  3-4 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki  1-2 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki (1) privacy 
policy, (2) contact information, (3) 
terdapat testimoni positif dari pengguna, 
(4) memiliki statistik jumlah pengunjung 
dan pengguna situs/mobile app yang 
meningkat

Situs/mobile app memiliki 2-3 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki 1 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app tidak memiliki  macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki mekanisme 
transaksi yang jelas dengan ditandai (1) 
tersedia petunjuk yang user friendly (2) 
fitur pengamanan transaksi (3) fasilitas 
pelacakan transaksi (4) riwayat transaksi

Situs/mobile app memiliki 2-3 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki 1 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app tidak memiliki  macam 
kriteria tersebut

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria

     
  

   
   

   
j   g   
organisasi)

3 URL dan Screenshoot 
keempat kriteria

1
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Kriteria keamanan bagi pengguna: (1) 
Untuk akses ke akun pengguna 
dibutuhkan user id, Passwords, (2) kode 
autentifikasi  (3) pengguna memberikan 
hanya data yang dibutuhkan (4) Terdapat 
pernyataan resmi perlindungan data

Situs/app memiliki 2-3 macam 
perlindungan data pengguna diatas
Situs/app  memiliki 1 macam 
perlindungan data pengguna diatas
Situs/app tidak/ memiliki  macam 
perlindungan data pengguna diatas

Situs/app memiliki (1) halaman personal 
yang sesuai dengan karakteristik atau 
preferensi pengguna, (2) memiliki 
pengaman/passwords untuk masuk dan 
(3) memiliki kemudahan untuk mengubah 
atau mengupdate data personal.

Situs/app  memiliki 2 kriteria personalisasi 
pengguna diatas
Situs/app memiliki 1 kriteria personalisasi 
pengguna diatas

Situs/app  tidak memiliki  kriteria 
personalisasi pengguna diatas

Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang berfungsi optimal 
sebagai tempat berdiskusi dan 
memberikan solusi yang dipertimbangkan 
oleh organisasi
Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang berfungsi dengan baik
Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang kadang-kadang 
digunakan
Situs/mobile app tidak memiliki 
forum/kanal pengguna atau memiliki tapi 
tidak digunakan

Situs memiliki fitur diskusi langsung (live) 
dan informasi kontak yang lengkap 
(alamat email, alamat fisik, nomor 
telepon) yang berfungsi dengan baik.

URL dan Screenshoot 
forum pengguna

    
  

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria

URL dan Screenshoot 
ketiga kriteria

1

1

1
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Situs memiliki informasi kontak yang 
lengkap (alamat email, alamat fisik, 
nomor telepon) yang berfungsi dengan 
baik.
Situs memiliki informasi kontak yang 
kurang lengkap yang kurang berfungsi 
dengan baik.
Situs tidak memiliki informasi kontak

Kriteria yang dimaksud, situs/mobile app 
memiliki:  (1) FAQ dan atau petunjuk 
yang lengkap, (2) kontak/fasilitas 
diskusi/chat yang berfungsi untuk 
bertanya (3) terdapat testimoni pengguna  
yang baik, (4) memiliki alur 
kerja/transaksi transparan yang dapat 
dipantau pengguna.

Situs/app  memiliki 2-3 kriteria diatas
Situs/app  memiliki 1 kriteria diatas
Situs/app  tidak memiliki kriteria diatas

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria

URL dan Screenshoot live 
chat dan contact1

1
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Screen Shoot Pernyataan untuk end user

Situs memiliki mesin pencari yang 
mudah ditemukan dalam situs, mudah 
digunakan dan memberikan hasil yang 
baik dan sesuai

Situs terorganisasi dengan baik, 
memiliki peta navigasi, tidak 
memiliki halaman kosong, tata letak 
(layout ) konsisten, 
transisi/perpindahan antar halaman 
situs terasa halus dan lancar.

Situs mudah diingat, memiliki 
struktur yang jelas dan mudah 
diikuti, untuk model layanan 
berjenis INFORMASI piramida 
SESUAI struktur organisasi, dan 
untuk model layanan berjenis 
WORKFLOW piramida SESUAI 
layanan yang diberikan
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Situs memiliki fitur penyesuaian 
pengguna seperti multi bahasa, 
frequently acces, top search, FAQ, fitur 
pengingat & saran, dan fitur yang 
ramah pengguna disabilitas?
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Selang waktu kejadian sesungguhnya 
dengan publikasi berita/informasi di 
situs/mobile apps

Jumlah halaman yang diperlukan untuk 
menampilkan Informasi pada 
situs/mobile app e-gov 
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Terdapat proteksi password: 
autentifikasi, enkripsi, notifikasi 
penggunaan password, notifikasi 
penggantian password

    
    

 

Informasi atau petunjuk pengisian data 
pada masing-masing field mudah 
dimengerti dan informatif, disertai 
diagram dan contoh. Proses pengisian 
data hanya membutuhkan sedikit 
halaman petunjuk
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Keamanan data terjamin baik dari 
keamanan sistem maupun komitmen 
tertulis dari organisasi yang dapat 
dibaca oleh pengguna dengan jelas. 
Terdapat enkripsi dan autentifikasi 
menggunakan digital signature, 
biometrik, notifikasi dan password.

Situs menampilkan pernyataan resmi 
bahwa data tidak akan digunakan 
untuk keperluan lain dan memiliki fitur 
menu privacy policy untuk data pribadi 
pengguna yang dapat dikendalikan 
oleh pengguna (ubah, tampilkan, 
ditutup, dll)

Autentifikasi hanya menggunakan data 
yang diperlukan (data sesedikit 
mungkin)

   
   
   

p gg  p
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Situs dapat digunakan dalam 24 jam 
sehari

Situs berjalan dengan baik di semua 
perangkat atau semua operating 
system , waktu loading  cepat, text 
mudah dibaca, responsif

Form atau file dokumen yang tersedia 
dalam situs dapat diunduh dengan 
cepat, kurang dari 1 menit
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Kesan tulus staf/admin sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, 
cepat  merespon, isi respon yang baik, 

    
   

Halaman situs terunduh/terbuka 
dengan cepat, kurang dari 2 detik

Situs dapat beroperasi pada semua 
browser yang umum digunakan 
masyarakat (MicIE, Mozilla, Google 
Chrome, Safari, Opera dll)

Informasi dan pelayanan disediakan 
tepat waktu dan up to date sesuai 
dengan kebutuhan pengguna
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Respon terhadap pertanyaan 
pengguna dilakukan kurang dari 1 jam

Pengetahuan staff e-service sangat 
baik, mengetahui dan memahami 
organisasi, seluruh proses bisnis terkait 
pelayanan dari awal sampai akhir yang 
sehingga dapat menjawab pertanyaan 
pengguna secara memuaskan

     
    

       
dapat menyelesaikan masalah dan 
menggunakan bahasa yang baik

Page 42



INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Situs memiliki petunjuk penggunaan, 
fitur Help, Video tutorial dan Fitur 
Customer Service online sehingga 
memudahkan pengguna untuk 
menggunakan situs

Situs memiliki format interaksi 
dengan admin (messaging ), 
menyediakan informasi dalam satu 
halaman dan  fitur multibahasa 
sehingga pengguna dapat 
berinteraksi dengan situs e-service 
secara jelas dan mudah dimengerti

Staf/admin e-service terkesan baik, 
bertanggungjawab merespon dengan 
cepat, memiliki kemampuan yang 
mencukupi dan profesional

http://sumselprov.go.id/index.php?module=page&id=comments
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Tersedia peta navigasi situs dengan 
tahapan yang tidak panjang serta 
kompatibel dengan berbagai browser 
sehingga pengguna mudah untuk 
menggunakan situs.

Situs mudah digunakan karena dapat 
diakses oleh disabilitas, manula, dari 
smartphone, dan memiliki fitur 
multibahasa serta fitur perubahan 
layout/ukuran font

http://www.sumselprov.go.id/index.php?module=content&id=1

http://www.sumselprov.go.id/index.php?module=content&id=1
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Situs terlihat menarik dengan 
penggunaan warna yang tidak 
berlebihan, teks berwarna hitam 
dengan warna latar putih, warna dan 
resolusi gambar yang baik, ukuran font 
dan jumlah baris kalimat yang ringkas 
sehingga mudah dibaca.

Situs memiliki desain yang sesuai 
dengan jenis layanannya mempunyai 
layout yang simpel, dan berisi informasi 
yang ringkas dan menarik serta mudah 
dipahami oleh pengguna
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Informasi yang ditampilkan oleh situs 
menggunakan bahasa Indonesia yang 
benar, dengan mekanisme yang runtut, 
tanpa menggunakan banyak istilah 
serta didukung oleh dokumen yang 
tepat sesuai dengan kebutuhan 
pengguna

Situs terlihat kompeten untuk 
penyampaian informasi dengan layout 
yang baik, mempunyai fasilitas scroll 
layar, pemilihan bahasa yang baku 
serta konten diperbaharui secara 
berkala

Situs memberikan kesan yang positif 
dengan adanya layout yang ringkas 
namun informatif, waktu loading yang 
cepat, pemberian penekanan pada hal 
penting, tersedia menu yang berisi item 
yang ringkas dan tepat.
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Situs menyediakan informasi yang 
diperbaharui secara berkala dan up 
to date

     
    

     
    

     
    

Informasi yang ditampilkan pada situs 
dilengkapi dengan penjelasan meliputi 
dasar hukum, pelaksanaan kegiatan 
dan gambar yang mendukung
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Situs menyediakan informasi yang 
sesuai dengan kebutuhan pengguna 
pada satu skema secara rinci dalam 
format yang baik

Situs memberikan informasi yang jelas 
sesuai dengan kebutuhan pengguna 
dalam bentuk audiovisual, gambar dan 
narasi.

Situs menyediakan informasi yang 
detail, lengkap dan relevan

Situs menyediakan integrasi informasi 
dengan penyediaan sumber atau link 
yang terkait untuk memperjelas 
informasi relevan yang dibutuhkan 
pengguna

http://www.sumselprov.go.id/index.php?module=content&id=1
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Situs memiliki reputasi yang baik 
karena memiliki privacy policy, contact 
informatian, testimoni dan informasi 
jumlah pengunjung.

Keamanan dalam bertransaksi 
dirasakan pengguna dengan adanya 
mekanisme transaksi yang jelas, 
tersedia fitur pengamanan transaksi, 
fasilitas pelacakan transaksi dan 
riwayat transaksi

    
    

      
  

http://www.sumselprov.go.id/index.php?module=content&id=1
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Situs memiliki forum pengguna dengan 
fasilitas interaksi antara anggotanya 
sehingga menimbulkan rasa 
kebersamaan

Situs menyediakan media komunikasi 
     
      

    
   

Sistem menyediakan perlindingan 
terhadap informasi pribadi dengan  
penggunaan user id, passwords, kode 
autentifikasi, pernyataan resmi 
perlindungan data sehingga pengguna 
merasa aman.

Sistem menyediakan halaman pribadi 
untuk pengguna dengan pengaman 
dan memiliki kemudahan untuk 
melakukan pembaharuan data pribadi 
dan memiliki kesan personalisasi 
pengguna
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Sistem menyediakan fasilitas informasi 
untuk mengetahui alur atau tahapan 
kerja dan transaksi yang dilakukan oleh 
pengguna sehingga memberi 
keyakinan bahwa jasa akan 
tersampaikan dengan baik sesuai janji

    
seperti fasilitas live chat, informasi 
kontak, alamat emai dan nomer telepon 
yang dapat dihubungi yang 
memudahkan komunikasi dengan 
institusi
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DIMENSI Code Indikator Penilaian Pertanyaan N

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

E3
Peta situs/mobile app e-
gov ini terorganisir dengan 
baik

Apakah situs/mobile app 
memiliki peta navigasi, tidak 
mengandung halaman kosong, 
tata letak (layout) halaman 
yang konsisten dan transisi 
antar halaman terasa halus 
(smooth) dan lancar? 

      

E1
Struktur situs/mobile app e-
gov ini jelas dan mudah 
diikuti

Apakah situs/mobile app 
menggunakan alamat/nama 
mobile apps yang mudah 
diingat, berekstensi go.id 
(untuk situs)/nama formil (untuk 
mobile app), tampilan antar 
muka (interface ) menarik  dan 
mudah untuk diikuti /ditelusuri?

E2
Mesin pencari (fitur 
search) dalam situs/mobile 
app e-gov ini efektif

Apakah situs/mobile app 
menyediakan fitur mesin 
pencari (search) yang mudah 
ditemukan posisinya, 
digunakan dan memberikan 
tampilan hasil yang mudah 
dibaca/dipahami?

Page 58



INDIKATOR eService_Jenis WORKFL

4

3

2

1

4

3

2

E4

Situs/mobile app e-gov ini 
disesuaikan dengan 
kebutuhan khusus masing-
masing pengguna

Apakah situs/mobile app 
memiliki fitur penyesuaian 
terkait karakteristik dan pola 
kebutuhan khusus pengguna 
seperti multi bahasa, 
Sumarisasi (frequently acces, 
top search, FAQ, dlsb), fitur 
pengingat & saran, dan fitur 
yang ramah pengguna 
disabilitas?

E5
Informasi yang ditampilkan 
pada situs/mobile app e-
gov ini rinci dan sesuai 

Apakah informasi yang 
ditampilkan dalam situs/mobile 
app memiliki keterangan yang 
rinci dan sesuai dengan 
efisiensi? 

      Efficiency
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1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

T1 Penggunaan pasword dan 
 

Apakah keamanan 
penggunaan username dan 

   
   

E6

Lama Informasi yang 
ditampilkan di situs e-gov 
setelah kejadian/peristiwa 
berlangsung

Seberapa lama informasi 
ditampilkan dari waktu kejadian  
berlangsung?

E7

Petunjuk dan/atau  
Informasi pengisian data 
dalam situs/mobile app e-
govt ini sudah memadai

Apakah petunjuk dan/atau 
informasi mengenai pengisian 
data dalam situs/mobile app ini 
sudah cukup 
memadai/informatif? 
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3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

T4

Data yang disediakan 
untuk e-service digunakan 
hanya untuk alasan yang 
dimaksudkan 

Apakah data pengguna yang 
disimpan dalam e-service ini 
hanya digunakan untuk alasan 
yg dimaksudkan oleh 
pengguna?

T2
Autentifikasi hanya 
menggunakan data yang 
diperlukan

Berapa jumlah item data 
pribadi pengguna yang harus 
dimasukkan untuk autentifikasi 
akses dalam situs/mobile app 
ini ? (Contoh data pribadi yang 
tidak perlu: Nomor Kartu 
Keluarga, NIK, nomor Kartu 
kredit, dlsb yang tidak 
diperlukan dalam akses situs )

Trust

T1 gg  p   
username aman

  
p gg    
password pada situs/mobile 
app ini terjamin? 

T3

Data yang diberikan oleh 
pengguna tersimpan 
dalam situs/mobile app 
dengan aman

Apakah data yang diberikankan 
pengguna dan tersimpan 
dalam sistem e-service ini 
aman?
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2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

R3
Situs/mobile app dapat 
beroperasi dengan baik 
sejak dibuka

Apakah situs/mobile app dapat 
beroperasi dengan baik dan 
responsif sejak dibuka?

Reliability

R1

Form dalam situs/mobile 
app e-service dapat 
diunduh/di-submit dengan 
cepat

Apakah form atau file dalam 
situs/mobile app ini dapat 
diunduh atau disubmit dengan 
cepat ?

R2
Situs/mobile app e-service 
dapat diakses dan tersedia 
kapan pun diperlukan

Apakah situs/mobile app ini 
dapat diakses kapan saja 
diperlukan?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

 

CS1

Staf e-service 
menunjukkan minat yang 
tulus dalam memecahkan 
masalah pengguna, staf 

   
    

Apakah staf e-service 
memberikan layanan yang 
tulus dalam menjawab 

   

R5
Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat dengan 
cepat

Apakah halaman situs/mobile 
app terunduh/termuat  dengan 
cepat?

R6

Situs e-service berjalan 
dengan baik 
menggunakan browser 
yang tersedia

Apakah semua browser  
umum/populer yang tersedia 
dapat digunakan untuk 
membuka situs ini?

R4
Situs/mobile app 
menyediakan layanan 
tepat waktu

Apakah layanan disediakan 
tepat waktu sesuai dengan 
kebutuhan?
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2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

   
  

 
  

   
    

   

CS3

Staf e-service memiliki 
pengetahuan untuk 
menjawab pertanyaan 
pengguna.

Apakah staf memiliki 
pengetahuan untuk menjawab 
pertanyaan pengguna secara 
memuaskan?

Citizen Support

  
   

   
   

yang dimasukan adalah 
adanya HELP DESK utk 
eService.

   
   

   
pertanyaan dan penyelesaiaan 
masalah?

CS2

Staff e-service 
memberikan balasan 
secepatnya ke pertanyaan 
pengguna.

Apakah respon admin cepat 
dalam menjawab pertanyaan 
pengguna?
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3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

U2

Interaksi dengan 
situs/mobile app eservice 
jelas dan mudah 
dimengerti

Apakah interaksi anda sebagai 
pengguna situs/mobile app 
jelas dan mudah untuk 
memahami/mengerti dengan 
tersedianya form interaksi 
dengan fitur-fitur berikut?

CS4

Staf e-service memiliki 
kemampuan untuk 
menyampaikan 
kepercayaan dan 
keyakinan

Apakah kesan terpercaya 
terlihat pada staf e-service 
sehingga dapat meyakinkan 
pengguna?

U1 Mudah dipelajari untuk 
mengoperasikan

Apakah situs/mobile app dapat 
dengan mudah dipelajari dan 
dioperasikan saat 1 s/d 3 kali 
mengakses dengan dukungan 
fitur-fitur berikut?
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4

3

2

1

4

3

2

1

U3 Navigasi situs/mobile app 
cukup jelas dan mudah

Apakah situs/mobile app 
mudah dinavigasikan dari 
menu ke menu, dari halaman 
ke halaman, dan dari konten ke 
konten nya?

U4 Situs/mobile app mudah 
digunakan

Apakah mudah dalam 
penggunaan situs/mobile app 
baik konten, menu, dan fitur 
lainnya ?
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4

3

2

1

4

3
2

1

U5 Tampilan situs/mobile app 
eservice menarik

Apakah tampilan situs/mobile 
app menarik sehingga anda 
nyaman, senang dan tidak 
bosan melihat situs lebih lama 
atau sering?

U6
Desain situs/mobile app 
eService layak dan sesuai 
dengan tipe situs

Apakah desain situs sesuai 
/relevan dengan 
jenis/kategori/konten yang 
dikandung/fungsi layanan nya?

Usability
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4

3
2
1

4

3
2
1

U7
Situs/mobile app Eservice 
menimbulkan kesan 
kompeten/profesional

Apakah situs/mobile app 
nampak kompeten/profesional 
dalam penyampaian kontennya 
dan pengelolaannya?

U8

Situs/mobile app Eservice 
memberikan 
pengalaman/kesan positif 
bagi pengguna

Apakah Anda mendapatkan 
pengalaman/kesan positif saat 
mengakses dan menggunakan 
situs/mobile app ini?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

Menyediakan informasi 
   

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs/mobile 

    
     

I1 Menyediakan informasi 
akurat

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs dengan 
bahasa Indonesia yang jelas, 
sistematis dan bermanfaat bagi 
pengguna?

I2 Menyediakan informasi 
yang terpercaya

Apakah Informasi yang 
ditampilkan dalam situs//mobile 
app disertai dengan daftar, 
deskripsi informasi serta dasar 
hukum dari pelayanan yang 
diberikan ?
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2

1

4

3

2

1

4

3
2
1

4

3

2

1

I5 Menyediakan informasi 
yang mudah dimengerti

Apakah informasi yang 
ditampilkan dilengkapi dengan 
tutorial penggunaan layanan ?

Information

I6
Menyediakan informasi 
dengan tingkat kerincian 
yang tepat

Apakah informasi yang 
ditampilkan dalam situs/mobile 
app memiliki keterangan yang 
lengkap mengenai: 
Author/Penulis, Tanggal 
Publikasi, Link sumber 
referensi , disertai dengan 
gambar/video/dokumen 
relevan, memiliki kategorisai & 
kata kunci yang sesuai dan 
memliki link/tautan dengan 
informasi lain yang sejenis 
dalam situs?

I3 Menyediakan informasi 
tepat dan sesuai waktu

   
ditampilkan pada Situs/mobile 
app merupakan informasi yang 
ter up date  secara teratur ?

I4 Menyediakan informasi 
relevan

Apakah informasi yang 
disampaikan mempunyai 
penjelasan dengan integrasi 
informasi dari link lainnya ?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

SI2
Pengguna merasa aman 
dalam  menyelesaikan 
transaksi

Apakah situs memiliki  
keamanan untuk melakukan 
transaksi secara penuh?

I7 Menyediakan informasi  
dalam format yang layak

Apakah informasi disajikan 
dengan format yang sesuai, 
tepat dan cocok?

 

SI1 Memiliki reputasi yang baik Apakah situs memiliki reputasi 
yang baik?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

SI5 Menimbulkan rasa 
kebersamaan

Apakah pengguna merasakan 
komunitas yang menghargai 
keberadaannya dan 
kebersamaan sesama 
pengguna?

SI3
Pengguna merasa aman 
terhadap informasi 
pribadinya

Apakah informasi pribadi 
pengguna terlindungi dengan 
baik ?

SI4 Menciptakan rasa 
personalisasi

Apakah Situs menyediakan 
kemudahan untuk mempunyai 
halaman pribadi dan 
kemudahan untuk mengubah 
atau meng-update-nya ?

Service Interaction
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4

3

2

1

4

3
2
1

SI7

Memberi keyakinan bahwa 
jasa akan tersampaikan 
dengan baik sesuai 
janji/aturan

Apakah Situs memberi 
keyakinan bahwa jasa akan 
tersampaikan dengan baik 
sesuai janji/aturan? 

SI6 Memudahkan komunikasi 
dengan institusi

Apakah Situs memiliki fitur 
diskusi langsung (live) dan 
informasi kontak yang lengkap 
dan berfungsi baik? (Berfokus 
pada interaksi dari pengguna 
terhadap penyedia layanan 
bukan live chat)
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Breakdown Bobot Evidence
Menggunakan (1) nama/alamat mudah 
diingat dan ditelusuri, (2) berakhiran 
ekstensi go.id (untuk situs)/nama formal 
yang menunjukan nama daerah atau 
layanan spesifik (untuk mobile app), (3) 
tampilan antar muka nya menarik 
(komposisi Menu, Logo Lembaga, dan 
font (jenis dan ukuran) yang konsisten, 
(4) struktur  situs/mobile apps  berbentuk 
piramida i. Beranda; ii. Kategori; iv. 
Subkategori
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas
Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app, mudah digunakan dan memberikan 
tampilan hasil yang mudah 
dibaca/pahami
Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app dan mudah digunakan
Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app

Tidak ditemukan mesin pencari dalam 
situs/mobile app

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur, tidak memiliki halaman 
kosong dan tata letak (layout) konsisten, 
transisi/perpindahan antar 
halaman/windows situs/mobile app terasa 
halus dan lancar tanpa jeda/lag.

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur, tidak memiliki halaman 
kosong dan tata letak (layout) konsisten

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur dan tidak memiliki halaman 
kosong
Tidak memiliki atau hanya memiliki peta 
navigasi saja 

URL link : 
http://www.sumselprov.go.id
/index.php?module=dinas&i
d=11

URL : 
http://www.sumselprov.go.id
/

URL : 
http://www.sumselprov.go.id
/index.php?module=dinas&i
d=11

3

2

3
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Memiliki  fitur  pilihan (1) multi bahasa, (2) 
fitur sumarisasi (frequently acces, top 
search, top question, FAQ) dan (3) fitur 
pengingat & pemberi saran serta (4) fitur 
ramah pengguna disabilitas (text to 
speech, speech to text, dlsb)
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas

Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam satu halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam dua halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam tiga halaman situs/mobile app

URL link : 
http://www.sumselprov.go.id
/index.php?module=content
&id=1 (situs tidak memiliki 
fitur (1) multi bahasa, (2) 
fitur sumarisasi (frequently 
acces, top search, top 
question, FAQ) dan (3) fitur 
pengingat & pemberi saran 
serta (4) fitur ramah 
pengguna disabilitas (text to 
speech, speech to text, 
dlsb)

Link : 
http://www.sumselprov.go.id
/index.php?module=content

&id=1

3

4
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Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam lebihh dari tiga halaman 
situs/mobile app

Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 1-4 hari setelah kejadian 
berlangsung
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 5-7 hari setelah kejadian 
berlangsung
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 8-14 hari setelah kejadian 
berlangsung
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang lebih dari 14 hari setelah 
kejadian berlangsung

Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field mudah dimengerti dan 
informatif disertai diagram dan contoh. 
Proses pengisian data hanya 
membutuhkan 1 halaman
Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field mudah dimengerti dan 
informatif disertai diagram dan contoh. 
Proses pengisian data hanya 
membutuhkan 2-3 halaman

Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field tidak mudah dimengerti dan 
kurang  informatif tanpa disertai diagram 
dan contoh. Proses pengisian data hanya 
membutuhkan lebih dari 3 halaman

Tidak ada petunjuk dan/atau informasi 
pengisian data pada masing-masing field

Terdapat fitur proteksi password: (1) 
autentifikasi, (2) enkripsi menggunakan 
basis/standar enkripsi tertentu 
(ditampilkan metode/merk nya), (3) 
notifikasi penggunaan password, (4) 
notifikasi penggantian password situs tidak bisa dilihat sisi 

   

selang waktu sekitar 4 hari 
contoh berita terbaru tgl 18 
nov 2019 sementara hari ini 
tgl 19 nov 2019

tidak terdapat pengisian 
data input

  

4

4

1
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Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas  
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas  
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas  

1 -  3 item data pribadi pengguna untuk 
autentifikasi
4 - 5 item data pribadi pengguna untuk 
autentifikasi
6 sampai 7 item data pribadi pengguna 
untuk autentifikasi

Lebih dari 7 data item data pribadi 
pengguna untuk autentifikasi

Keamanan data terjamin karena adanya: 
(1) komitmen/pernyataan tertulis dari 
organisasi pengelola/penanggung jawab 
situs/mobile app yang dapat 
dibaca/diketahui oleh pengguna dengan 
jelas (2) Terdapat jaminan sistem 
enkripsi, (3) autentifikasi menggunakan 
digital signature atau biometrik  (4) fitur 
notifikasi/restorasi user name & password  
dan (5) memiliki sistem pemblokiran

Situs/mobile app memiliki 4-5 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas

Kriteria: (1) Terdapat pernyataan resmi 
dalam situs bahwa data tidak akan 
digunakan untuk keperluan lain. (2) 
Memiliki fitur menu privacy policy untuk 
data pribadi pengguna (3) Data dapat 
dikendalikan oleh pengguna (ubah, 
tampilkan, ditutup, dan fitur lainnya)

Situs/mobile app memiliki 2 kriteria di 
atas

Situs tidak memiliki e - 
service dan hanya memiliki 
kontak telp untuk dihubungi 
dan juga email

tidak terdapat pengisian 
data pribadi, situs 
digunakan hanya sebagai 
sistem informasi/ berita saja

     
keamanan dari user situs

Situs tidak memiliki e - 
service dan hanya memiliki 
kontak telp untuk dihubungi 
dan juga email

1

-

-

-
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Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 
kurang dari 1 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 1 
sampai 5 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 5 
sampai 10 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 
lebih dari 10 menit

Situs/mobile app selalu aktif dan dapat 
digunakan 24 jam sehari

Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1- 3 bulan sekali
Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1 minggu – 1 bulan 
sekali
Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1-6 hari sekali

Situs/mobile app ketika dievaluasi 
memiliki kriteria sebagai berikut: (1)  
waktu loading dan unduh cepat ke menu 
utama  (2) Situs/mobile app berjalan 
dengan baik di semua perangkat,(3) text 
mudah dibaca, (4) responsif

Situs/mobile app memilki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memilki 1 kriteria di atas

Situs/mobile app tidak memilki kriteria di 
atas

situs sudah dicoba dan 
hasilnya waktu loading 
unduh cepat ke menu 
utama, berjalan dengan 
baik di semua perangkat, 
teks mudah dibaca dan 
responsif

3

4

form dan file bisa diunduh 
dengan cepat terbukti dari 
pendownload an file dan 
gambar "selamat datang di 
kota palembang" di 
beranda dengan jelas dan 
cepat

tidak ada keterangan 
secara detail akan tetapi 
Situs sudah dicoba dan 
dapat digunakan dalam 24 
jam sehari

     
    
    

  

3
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Kriteria evaluasi: (1) chat dan mail respon 
tidak lebih dari 24 jam (2) ada 
penyelesaian masalah/pertanyaan user 
(3) pengumuman yang masih dalam 
rentang waktunya (4) kerterbaruan 
berita/artikel
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat   5-10 detik

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat  11 sampai 30 detik

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat  31 sampai 60 detik

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat lebih dari 60 detik

Semua browser dapat digunakan 
(minimal 4 jenis browser)

Hanya 3 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Hanya 2 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Hanya 1 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Kriteria kesan tulus staf sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, (1) 
kecepatan respon (2) isi respon (3) 
penyelesaian masalah (4) bahasa yang 
baik

Situs/mobile app memilki 2-3 kriteria di 
atas

Situs tidak menyediakan 
helpdesk IT untuk 
memberikan layanan dan 
hanya memiliki kontak 
person seperti no telp dan 

   
   

  

Halaman situs 
terunduh/terbuka dengan 
cepat, kurang dari 2 detik, 
situs tidak berat dan mudah 
dibuka

Browse yang bisa 
digunakan dengan optimal : 
mozilla dan google chrome

tidak terdapat layanan 
untuk pengguna3

3

2

1
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Situs/mobile app memilki 1 kriteria di atas

Situs/mobile app tidak memilki kriteria di 
atas

Respon terhadap pertanyaan pengguna 
dilakukan kurang dari 60 menit

Respon terhadap pertanyaan dilakukan 
dalam waktu 61 menit  sampai 5 jam

Respon terhadap pertanyaan dilakukan 
dalam 5 jam 1 menit sampai 24 jam

Respon terhadap pertanyaan pengguna 
dilakukan lebh dari 24 jam

Kriteria pengetahuan dan respon dari 
staff e-service terkait pertanyaan 
pengguna atas layanan: (1)  menjawab 
setiap pertanyaan pengguna sesuai 
konteksnya, (2) menjawab dengan cepat 
kurang dari 24 jam (3) menyelesaikan 
masalah/pertanyaan pengguna atau 
menjawab secara tepat (4) 
berkomunikasi dengan bahasa yang baik

Staff e-service memiliki 2-3 kriteria di atas

Staff e-service memiliki 1 kriteria di atas

Staff e-service tidak memiliki kriteria di 
atas

Kriteria penyampaian layanan dari staf e-
service: (1) dapat dipercaya dengan baik 
dan menjalankan tugasnya dengan (2) 
tanggung jawab,  (3) profesional dan (4) 
percaya diri

     
    
    

  

Situs tidak memiliki e - 
service dan hanya memiliki 
kontak telp untuk dihubungi 
dan juga email

   
   

   
   

person seperti no telp dan 
alamat email Dinas 
Komunikasi dan Informatika 
Provinsi Sumatera Selatan

Situs tidak memiliki e - 
service dan hanya memiliki 
kontak telp untuk dihubungi 
dan juga email

1

1
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Staff e-service memiliki 2-3 kriteria di atas

Staff e-service memiliki 1 kriteria di atas

Staff e-service tidak memiliki kriteria di 
atas

Situs/mobile app menyediakan: (1) 
manual penggunaan; (2) fitur Help, (3) 
Video tutorial, dan (4)  Fitur Customer 
Service online (live chat)
Tersedia manual penggunaan, fitur Help 
dan video tutorial

Tersedia manual penggunaan dan fitur 
Help

Tersedia manual penggunaan (pdf, 
diagram, dokumen lainnya)

Kriteria interaksi pengguna dengan e-
services: (1) Memiliki form interaksi; (2) 
Memiliki fitur Helpdesk/instant messaging 
dengan admin; (3) Informasi yang 
ditampilkan dalam situs dapat diakses 
per halaman per informasi; (4) memiliki 
fitur multibahasa

Interaksi hanya memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Interaksi hanya memiliki 1 kriteria di atas

Interaksi hanya tidak memiliki kriteria di 
atas

situs hanya memiliki nomor 
3 (Informasi yang 

ditampilkan dalam situs 
dapat diakses per halaman 

per informasi)

-

1

Situs tidak memiliki e - 
service dan hanya memiliki 
kontak telp untuk dihubungi 
dan juga email

Situs tidak memiliki e - 
service dan hanya memiliki 
kontak telp untuk dihubungi 
dan juga email

1
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Kriteria navigasi situs/mobile app: (1) 
Tersedia peta situs navigasi; (2) Jumlah 
link navigasi yang minimal (maksimal 7 
menu item); (3) Konsisten (posisi 
navigasi situs selalu sama di tiap 
halaman); (4) Logo me-Link ke halaman 
utama

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas

Kriteria kemudahan penggunaan 
situs/mobile app: (1) Dapat diakses oleh 
siapapun termasuk (2)disabilitas (tuna 
netra) atau (3) manula; (4) Kompatibel 
dengan perangkat mobile (smartphone, 
tablet, dll); (5) Memungkinkan membaca 
konten secara cepat (skims); (6) Memiliki 
fitur multibahasa; dan (7) perubahan 
layout (misal perubahan ukuran font)

Memiliki 4-6 kriteria diatas

Memiliki 1-3 kriteria diatas

Tidak memiliki kriteria diatas

situs/mobile app memiliki 
(1) peta situs navigasi; (2) 
Jumlah link navigasi yang 
minimal (maksimal 7 menu 
item); (3) Konsisten (posisi 
navigasi situs selalu sama 
di tiap halaman); (4) Logo 
me-Link ke halaman utama

bisa di akses di smartphone 
secara kompatibel

2

2
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Kriteria tampilan situs/mobile app yang 
menarik: (1) Desain dengan komposisi 
padanan warna yang baik dan tidak 
berlebihan:  setidaknya memiliki 2 atau 3 
warna utama yang berpadu (maksimal 5 
warna); (2) teks mudah dibaca, biasanya 
teks warna hitam dengan latar warna 
puith/cerah & ukuran font 10-12 di tiap 
paragraf; (3) memiliki gambar yang 
relevan dengan konteks/konten dengan 
kualitas/resolusi yang baik dan jumlah 3-
4 gambar setiap halamannya (tidak 
lebih); (4) layout yang sederhan & 
ringkas (simple)  tidak banyak 
mengandung elemen pengalih fokus 
(misal animasi, gambar berkedip-
kedip/blink  dll)
Memiliki 2-3 kriteria di atas

Memiliki 1 kriteria di atas

Tidak memiliki  kriteria di atas

(1) Layout situs sederhana tidak 
berlebihan hanya menyampaikan konten 
yang relevan dengan informasi 
pemerintahan; (2) judul konten memiliki 
tema/label yang jelas dan isi dibagi 
menjadi paragraf kecil; (3) desain layout 
dan konten jelas, ringkas dan menarik; 
(4) kurang dari 10 detik pengunjung 
dapat mengetahui jenis situs dan isi 
konten yang disampaikan

Memiliki 2-3 kriteria di atas
Memiliki 1 kriteria di atas

Tidak memiliki  kriteria di atas

situs mengandung semua 
kriteria yang menarik

(1) Layout situs sederhana 
tidak berlebihan hanya 
menyampaikan konten 
yang relevan dengan 

informasi pemerintahan; (2) 
judul konten memiliki 

tema/label yang jelas dan 
isi dibagi menjadi paragraf 
kecil; (3) desain layout dan 
konten jelas, ringkas dan 

menarik; (4) kurang dari 10 
detik pengunjung dapat 

mengetahui jenis situs dan 
isi konten yang 
disampaikan

3

3
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Kriteria kesan kompeten/profesional dari 
situs/mobile app: (1) Tata letak/layout 
sederhana, ringkas, minim fitur pengalih 
topik ; (2) Minimal link navigasi dan scroll 
(menggulung layar) untuk setiap halaman 
dan informasi/konten ; (3) Konten 
diperbarui secara reguler/berkala; (4) 
Konten yang deskriptif, dan penggunaan 
bahasa sederhana dan standar atas 
konten situs/mobile app (yang ada 
seakan ditulis yang profesional, misal: 
editor/wartawan)

Memiliki 2-3 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Tidak memiliki  kriteria diatas

 Kriteria standar pengalaman positif: (1) 
Layout situs sederhana & ringkas 
(simple), tampilan menarik dan 
pengelolaan yang baik; (2) Loading 
halaman cepat, situs memuat (loading) 
halaman 1- 20 detik; (3) Minimal link & 
scroll & layout, serta konsiten tiap 
halamannya; (4) Fokus pada hal yang 
penting/utama, (5) Menu selalu berada di 
bagian atas disetiap halaman (6) item 
menu dibatasi kurang dari 7 item (untuk 
tidak membuat orang berlama-lama 
dalam mencari satu informasi yang 
diinginkan), (6) Memiliki fitur/tombol 
Contact
Memiliki 4-5 kriteria diatas
Memiliki 1-3 kriteria diatas
Tidak memiliki kriteria diatas

situs nampak 
kompeten/proffesional 

dalam penyampaian konten 
dan pengelolaannya

situs hanya tidak memiliki 
fitur/tombol contact

3

2
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Kriteria umum informasi akurat: (1) 
didukung oleh referensi atau dokumen 
fakta yang jelas serta sesuai dengan 
kebutuhan  pengguna. (2) informasi yang 
disampaikan dengan bahasa Indonesia 
yang jelas (tata bahasa, pengejaan, dan 
komposisi) (3)  menampilkan 
keterangan/info tentang penulis (4) 
Informasi dapat dibandingkan dengan 
situs lainnya dengan topik yang sama

Memiliki 2-3 kriteria diatas

Memiliki 1 kriteria diatas

Tidak memiliki kriteria diatas

Tersedia daftar dan deskripsi informasi 
yang dilengkapi dengan  peraturan 
perundang-undangan/dasar hukum 
terkait pelayanan yang diberikan
Tersedia deskripsi informasi yang 
dilengkapi dengan peraturan perundang-
undangan/dasar hukum terkait pelayanan 
yang diberikan

Tersedia daftar informasi yang dilengkapi 
peraturan perundang-undangan/dasar 
hukum terkait pelayanan yang diberikan

Tidak tersedia daftar dan deskripsi 
informasi yang dilengkapi dengan 
peraturan perundang-undangan/dasar 
hukum terkait pelayanan yang diberikan 

Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 7 hari kerja dari berita 
/informasi terakhir
Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 8 hari kerja – 30 hari kerja 
dari berita /informasi terakhir

3

-
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Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 31 hari kerja – 90 hari kerja 
dari berita /informasi terakhir
Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala lebih dari  90 hari kerja dari berita 
/informasi terakhir

Terdapat integrasi informasi antara 
informasi pelayanan dengan link  
informasi lainnya yang saling terkait
Terdapat integrasi informasi, yang 
membutuhkan pencarian dari link yang 
lain
Terdapat integrasi informasi tanpa 
panduan link lainnya.
Tidak terdapat integrasi informasi

Kriteria informasi yang mudah dimengerti, 
memiliki: (1) penggunaan bahasa yang 
baik dan benar, langsung/tidak bertele-
tele, tidak banyak terminologi tidak 
awam/asing; (2) audio visual, (3) tabel 
dan/atau grafik, (4) link atau dokumen 
Memiliki 2-3 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria tingkat kerincian informasi: (1) 
Author/Penulis; (2) Tanggal Publikasi, (3) 
Memiliki Gambar/Video/Dokumen dan 
tautan dengan informasi lain yang 
sejenis/relevan dalam situs/mobile app 
dan  yang relevan dan (4) Memiliki 
kategorisasi dan kata kunci yang sesuai
Situs/mobile app memiliki  2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki  1 kriteria di 
atas

Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

URL link : 
http://www.sumselprov.go.id
/index.php?module=newsd
etail&id=6663

tidak terdapat link yang 
terkait

3

3

1

1
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Kriteria format penyajian informasi yang 
layak/pas: (1) Menggunakan bahasa 
yang umum, (2) mengandung penekanan 
(cetak tebal (bold), atau cetak miring 
(italic), pointer, tabel dan atau  yang 
sesungguhnya atau kontekstual (3) 
Mengandung  keyword (4) Menggunakan 
hyperlink yang aktif (dapat diklik 
langsung) (5) jumlah paragraf yang tidak 
banyak (maksimum tiga paragraf) dalam 
satu informasi
Situs/mobile app memiliki  3-4 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki  1-2 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki (1) privacy 
policy, (2) contact information, (3) 
terdapat testimoni positif dari pengguna, 
(4) memiliki statistik jumlah pengunjung 
dan pengguna situs/mobile app yang 
meningkat

Situs/mobile app memiliki 2-3 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki 1 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app tidak memiliki  macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki mekanisme 
transaksi yang jelas dengan ditandai (1) 
tersedia petunjuk yang user friendly (2) 
fitur pengamanan transaksi (3) fasilitas 
pelacakan transaksi (4) riwayat transaksi

Situs/mobile app memiliki 2-3 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki 1 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app tidak memiliki  macam 
kriteria tersebut

2

3

1
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Kriteria keamanan bagi pengguna: (1) 
Untuk akses ke akun pengguna 
dibutuhkan user id, Passwords, (2) kode 
autentifikasi  (3) pengguna memberikan 
hanya data yang dibutuhkan (4) Terdapat 
pernyataan resmi perlindungan data

Situs/app memiliki 2-3 macam 
perlindungan data pengguna diatas
Situs/app  memiliki 1 macam 
perlindungan data pengguna diatas
Situs/app tidak/ memiliki  macam 
perlindungan data pengguna diatas

Situs/app memiliki (1) halaman personal 
yang sesuai dengan karakteristik atau 
preferensi pengguna, (2) memiliki 
pengaman/passwords untuk masuk dan 
(3) memiliki kemudahan untuk mengubah 
atau mengupdate data personal.

Situs/app  memiliki 2 kriteria personalisasi 
pengguna diatas
Situs/app memiliki 1 kriteria personalisasi 
pengguna diatas

Situs/app  tidak memiliki  kriteria 
personalisasi pengguna diatas

Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang berfungsi optimal 
sebagai tempat berdiskusi dan 
memberikan solusi yang dipertimbangkan 
oleh organisasi
Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang berfungsi dengan baik
Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang kadang-kadang 
digunakan
Situs/mobile app tidak memiliki 
forum/kanal pengguna atau memiliki tapi 
tidak digunakan

1

1

1
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Situs memiliki fitur diskusi langsung (live) 
dan informasi kontak yang lengkap 
(alamat email, alamat fisik, nomor 
telepon) yang berfungsi dengan baik.
Situs memiliki informasi kontak yang 
lengkap (alamat email, alamat fisik, 
nomor telepon) yang berfungsi dengan 
baik.
Situs memiliki informasi kontak yang 
kurang lengkap yang kurang berfungsi 
dengan baik.
Situs tidak memiliki informasi kontak

Kriteria yang dimaksud, situs/mobile app 
memiliki:  (1) FAQ dan atau petunjuk 
yang lengkap, (2) kontak/fasilitas 
diskusi/chat yang berfungsi untuk 
bertanya (3) terdapat testimoni pengguna  
yang baik, (4) memiliki alur 
kerja/transaksi transparan yang dapat 
dipantau pengguna.

Situs/app  memiliki 2-3 kriteria diatas
Situs/app  memiliki 1 kriteria diatas
Situs/app  tidak memiliki kriteria diatas

1

1
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Screen Shoot REKOMENDASI
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Situs menyediakan informasi yang diperbaharui secara 
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Situs memberikan informasi yang jelas sesuai dengan kebutuhan 
pengguna dalam bentuk audiovisual, gambar dan narasi.

Situs menyediakan informasi yang detail, lengkap dan relevan

Situs menyediakan informasi yang diperbaharui secara 
berkala dan up to date

Situs menyediakan integrasi informasi dengan penyediaan sumber 
atau link yang terkait untuk memperjelas informasi relevan yang 
dibutuhkan pengguna
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Situs memiliki reputasi yang baik karena memiliki privacy policy, 
contact informatian, testimoni dan informasi jumlah pengunjung.

Keamanan dalam bertransaksi dirasakan pengguna dengan 
adanya mekanisme transaksi yang jelas, tersedia fitur 
pengamanan transaksi, fasilitas pelacakan transaksi dan riwayat 
transaksi

Situs menyediakan informasi yang sesuai dengan kebutuhan 
pengguna pada satu skema secara rinci dalam format yang baik
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Situs memiliki forum pengguna dengan fasilitas interaksi antara 
anggotanya sehingga menimbulkan rasa kebersamaan

Sistem menyediakan perlindingan terhadap informasi pribadi 
dengan  penggunaan user id, passwords, kode autentifikasi, 
pernyataan resmi perlindungan data sehingga pengguna merasa 
aman.

Sistem menyediakan halaman pribadi untuk pengguna dengan 
pengaman dan memiliki kemudahan untuk melakukan 
pembaharuan data pribadi dan memiliki kesan personalisasi 
pengguna
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Sistem menyediakan fasilitas informasi untuk mengetahui alur atau 
tahapan kerja dan transaksi yang dilakukan oleh pengguna 
sehingga memberi keyakinan bahwa jasa akan tersampaikan 
dengan baik sesuai janji

Situs menyediakan media komunikasi seperti fasilitas live chat, 
informasi kontak, alamat emai dan nomer telepon yang dapat 
dihubungi yang memudahkan komunikasi dengan institusi
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Dimensi Code Indikator Penilaian Pertanyaan N

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

E1
Struktur situs/mobile app e-
gov ini jelas dan mudah 
diikuti

Apakah situs/mobile app 
menggunakan alamat/nama 
mobile apps yang mudah 
diingat, berekstensi go.id 
(untuk situs)/nama formil (untuk 
mobile app), tampilan antar 
muka (interface ) menarik  dan 
mudah untuk diikuti /ditelusuri?

E2
Mesin pencari (fitur search) 
dalam situs/mobile app e-
gov ini efektif

Apakah situs/mobile app 
menyediakan fitur mesin 
pencari (search) yang mudah 
ditemukan posisinya, 
digunakan dan memberikan 
tampilan hasil yang mudah 
dibaca/dipahami?

E3 Peta situs/mobile app e-gov 
ini terorganisir dengan baik

Apakah situs/mobile app 
memiliki peta navigasi, tidak 
mengandung halaman kosong, 
tata letak (layout) halaman 
yang konsisten dan transisi 
antar halaman terasa halus 
(smooth) dan lancar? 
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

Efficiency E4

Situs/mobile app e-gov ini 
disesuaikan dengan 
kebutuhan khusus masing-
masing pengguna

Apakah situs/mobile app 
memiliki fitur penyesuaian 
terkait karakteristik dan pola 
kebutuhan khusus pengguna 
seperti multi bahasa, 
Sumarisasi (frequently acces, 
top search, FAQ, dlsb), fitur 
pengingat & saran, dan fitur 
yang ramah pengguna 
disabilitas?

E5
Informasi yang ditampilkan 
pada situs/mobile app e-gov 
ini rinci dan sesuai 

Apakah informasi yang 
ditampilkan dalam situs/mobile 
app memiliki keterangan yang 
rinci dan sesuai dengan 
efisiensi? 

E6

Lama Informasi yang 
ditampilkan di situs e-gov 
setelah kejadian/peristiwa 
berlangsung

Seberapa lama informasi 
ditampilkan dari waktu kejadian  
berlangsung?
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3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

E7

Petunjuk dan/atau  
Informasi pengisian data 
dalam situs/mobile app e-
govt ini sudah memadai

Apakah petunjuk dan/atau 
informasi mengenai pengisian 
data dalam situs/mobile app ini 
sudah cukup 
memadai/informatif? 

T1 Penggunaan pasword dan 
username aman

Apakah keamanan 
penggunaan username dan 
password pada situs/mobile 
app ini terjamin? 

T2
Autentifikasi hanya 
menggunakan data yang 
diperlukan

Berapa jumlah item data 
pribadi pengguna yang harus 
dimasukkan untuk autentifikasi 
akses dalam situs/mobile app 
ini ? (Contoh data pribadi yang 
tidak perlu: Nomor Kartu 
Keluarga, NIK, nomor Kartu 
kredit, dlsb yang tidak 
diperlukan dalam akses situs )
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

Trust

T3

Data yang diberikan oleh 
pengguna tersimpan dalam 
situs/mobile app dengan 
aman

Apakah data yang diberikankan 
pengguna dan tersimpan 
dalam sistem e-service ini 
aman?

T4

Data yang disediakan untuk 
e-service digunakan hanya 
untuk alasan yang 
dimaksudkan 

Apakah data pengguna yang 
disimpan dalam e-service ini 
hanya digunakan untuk alasan 
yg dimaksudkan oleh 
pengguna?

R1

Form dalam situs/mobile 
app e-service dapat 
diunduh/di-submit dengan 
cepat

Apakah form atau file dalam 
situs/mobile app ini dapat 
diunduh atau disubmit dengan 
cepat ?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

Reliability

R2
Situs/mobile app e-service 
dapat diakses dan tersedia 
kapan pun diperlukan

Apakah situs/mobile app ini 
dapat diakses kapan saja 
diperlukan?

R3
Situs/mobile app dapat 
beroperasi dengan baik 
sejak dibuka

Apakah situs/mobile app dapat 
beroperasi dengan baik dan 
responsif sejak dibuka?

R4
Situs/mobile app 
menyediakan layanan tepat 
waktu

Apakah layanan disediakan 
tepat waktu sesuai dengan 
kebutuhan?

R5
Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat dengan 

Apakah halaman situs/mobile 
app terunduh/termuat  dengan 
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2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

R5
   

terunduh/termuat dengan 
cepat

   
app terunduh/termuat  dengan 
cepat?

R6
Situs e-service berjalan 
dengan baik menggunakan 
browser yang tersedia

Apakah semua browser  
umum/populer yang tersedia 
dapat digunakan untuk 
membuka situs ini?

 

CS1

Staf e-service menunjukkan 
minat yang tulus dalam 
memecahkan masalah 
pengguna, staf yang 
dimasukan adalah adanya 
HELP DESK utk eService.

Apakah staf e-service 
memberikan layanan yang 
tulus dalam menjawab 
pertanyaan dan penyelesaiaan 
masalah?

CS2
Staff e-service memberikan 
balasan secepatnya ke 
pertanyaan pengguna.

Apakah respon admin cepat 
dalam menjawab pertanyaan 
pengguna?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

Citizen Support

CS3

Staf e-service memiliki 
pengetahuan untuk 
menjawab pertanyaan 
pengguna.

Apakah staf memiliki 
pengetahuan untuk menjawab 
pertanyaan pengguna secara 
memuaskan?

CS4

Staf e-service memiliki 
kemampuan untuk 
menyampaikan 
kepercayaan dan keyakinan

Apakah kesan terpercaya 
terlihat pada staf e-service 
sehingga dapat meyakinkan 
pengguna?

U1 Mudah dipelajari untuk 
mengoperasikan

Apakah situs/mobile app dapat 
dengan mudah dipelajari dan 
dioperasikan saat 1 s/d 3 kali 
mengakses dengan dukungan 
fitur-fitur berikut?
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1

4

3

2

1

4

3

2

1

   

    
    

      
   

 

U2
Interaksi dengan 
situs/mobile app eservice 
jelas dan mudah dimengerti

Apakah interaksi anda sebagai 
pengguna situs/mobile app 
jelas dan mudah untuk 
memahami/mengerti dengan 
tersedianya form interaksi 
dengan fitur-fitur berikut?

U3 Navigasi situs/mobile app 
cukup jelas dan mudah

Apakah situs/mobile app 
mudah dinavigasikan dari 
menu ke menu, dari halaman 
ke halaman, dan dari konten ke 
konten nya?

Page 8



INDIKATOR eService_Jenis INFORM

4

3

2

1

4

3

2

1

Usability

U4 Situs/mobile app mudah 
digunakan

Apakah mudah dalam 
penggunaan situs/mobile app 
baik konten, menu, dan fitur 
lainnya ?

U5 Tampilan situs/mobile app 
eservice menarik

Apakah tampilan situs/mobile 
app menarik sehingga anda 
nyaman, senang dan tidak 
bosan melihat situs lebih lama 
atau sering?
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4

3
2
1

4

3
2
1

4

3
2

U6
Desain situs/mobile app 
eService layak dan sesuai 
dengan tipe situs

Apakah desain situs sesuai 
/relevan dengan 
jenis/kategori/konten yang 
dikandung/fungsi layanan nya?

U7
Situs/mobile app Eservice 
menimbulkan kesan 
kompeten/profesional

Apakah situs/mobile app 
nampak kompeten/profesional 
dalam penyampaian kontennya 
dan pengelolaannya?

U8

Situs/mobile app Eservice 
memberikan 
pengalaman/kesan positif 
bagi pengguna

Apakah Anda mendapatkan 
pengalaman/kesan positif saat 
mengakses dan menggunakan 
situs/mobile app ini?

Page 10



INDIKATOR eService_Jenis INFORM

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

   
 

  
 

   
   

   
  

I1 Menyediakan informasi 
akurat

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs dengan 
bahasa Indonesia yang jelas, 
sistematis dan bermanfaat bagi 
pengguna?

I2 Menyediakan informasi yang 
terpercaya

Apakah Informasi yang 
ditampilkan dalam situs//mobile 
app disertai dengan daftar, 
deskripsi informasi serta dasar 
hukum dari pelayanan yang 
diberikan ?

Menyediakan informasi 
   

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs/mobile 
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

2

1

4

3

2

1

4

3
2
1

4

3

2

1

I3 Menyediakan informasi 
tepat dan sesuai waktu

   
ditampilkan pada Situs/mobile 
app merupakan informasi yang 
ter up date  secara teratur ?

I4 Menyediakan informasi 
relevan

Apakah informasi yang 
disampaikan mempunyai 
penjelasan dengan integrasi 
informasi dari link lainnya ?

I6
Menyediakan informasi 
dengan tingkat kerincian 
yang tepat

Apakah informasi yang 
ditampilkan dalam situs/mobile 
app memiliki keterangan yang 
lengkap mengenai: 
Author/Penulis, Tanggal 
Publikasi, Link sumber 
referensi , disertai dengan 
gambar/video/dokumen 
relevan, memiliki kategorisai & 
kata kunci yang sesuai dan 
memliki link/tautan dengan 
informasi lain yang sejenis 
dalam situs?

I5 Menyediakan informasi yang 
mudah dimengerti

Apakah informasi yang 
ditampilkan dilengkapi dengan 
tutorial penggunaan layanan ?

Information
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

 

SI1 Memiliki reputasi yang baik Apakah situs memiliki reputasi 
yang baik?

I7 Menyediakan informasi  
dalam format yang layak

Apakah informasi disajikan 
dengan format yang sesuai, 
tepat dan cocok?

SI2
Pengguna merasa aman 
dalam  menyelesaikan 
transaksi

Apakah situs memiliki  
keamanan untuk melakukan 
transaksi secara penuh?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

Service Interaction SI4 Menciptakan rasa 
personalisasi

Apakah Situs menyediakan 
kemudahan untuk mempunyai 
halaman pribadi dan 
kemudahan untuk mengubah 
atau meng-update-nya ?

  
 

Apakah Situs memiliki fitur 
diskusi langsung (live) dan 

    
    

    
   

  

SI3
Pengguna merasa aman 
terhadap informasi 
pribadinya

Apakah informasi pribadi 
pengguna terlindungi dengan 
baik ?

SI5 Menimbulkan rasa 
kebersamaan

Apakah pengguna merasakan 
komunitas yang menghargai 
keberadaannya dan 
kebersamaan sesama 
pengguna?
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

3

2

1

4

3
2
1

 

SI6 Memudahkan komunikasi 
dengan institusi

    
diskusi langsung (live) dan 
informasi kontak yang lengkap 
dan berfungsi baik? (Berfokus 
pada interaksi dari pengguna 
terhadap penyedia layanan 
bukan live chat)

SI7

Memberi keyakinan bahwa 
jasa akan tersampaikan 
dengan baik sesuai 
janji/aturan

Apakah Situs memberi 
keyakinan bahwa jasa akan 
tersampaikan dengan baik 
sesuai janji/aturan? 
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Breakdown Bobot Evidence
Menggunakan (1) nama/alamat mudah 
diingat dan ditelusuri, (2) berakhiran 
ekstensi go.id (untuk situs)/nama formal 
yang menunjukan nama daerah atau 
layanan spesifik (untuk mobile app), (3) 
tampilan antar muka nya menarik 
(komposisi Menu, Logo Lembaga, dan 
font (jenis dan ukuran) yang konsisten, 
(4) struktur  situs/mobile apps  berbentuk 
piramida i. Beranda; ii. Kategori; iv. 
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app, mudah digunakan dan memberikan 
tampilan hasil yang mudah 
dibaca/pahami
Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app dan mudah digunakan
Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app

Tidak ditemukan mesin pencari dalam 
situs/mobile app

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur, tidak memiliki halaman 
kosong dan tata letak (layout) konsisten, 
transisi/perpindahan antar 
halaman/windows situs/mobile app terasa 
halus dan lancar tanpa jeda/lag
Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur, tidak memiliki halaman 
kosong dan tata letak (layout) konsisten

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur dan tidak memiliki halaman 
kosong
Tidak memiliki atau hanya memiliki peta 
navigasi saja 

URL link dan screenshoot 
mengenai: nama 
situs/aplikasi, hasil 
pencarian situs pada 
browser, layout situs untuk 
menunjukkan struktur

URL link dan screenshoot 
mengenai: mesin pencari, 
fungsi dan tata letak

URL link dan screenshoot 
mengenai: Site Map
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Memiliki  fitur  pilihan (1) multi bahasa, (2) 
fitur sumarisasi (frequently acces, top 
search, top question, FAQ) dan (3) fitur 
pengingat & pemberi saran serta (4) fitur 
ramah pengguna disabilitas (text to 
speech, speech to text, dlsb)
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas

Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam satu halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam dua halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam tiga halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam lebihh dari tiga halaman 
situs/mobile app

Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 1-4 hari setelah kejadian 
berlangsung
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 5-7 hari setelah kejadian 
berlangsung
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 8-14 hari setelah kejadian 
berlangsung
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang lebih dari 14 hari setelah 
kejadian berlangsung

Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field mudah dimengerti dan 
informatif disertai diagram dan contoh. 
Proses pengisian data hanya 
membutuhkan 1 halaman

URL link dan screenshoot 
mengenai: fitur  pilihan multi 
bahasa, fitur sumarisasi 
(frequently acces, top 
search, top question, FAQ) 
dan fitur pengingat & 
pemberi saran serta fitur 
ramah pengguna disabilitas 
(text to speech, speech to 
text, dlsb)

Screen shoot  halaman 
(halaman) situs/mobile app

Jadwal update tersedia dan 
dilakukan dengan baik, 
dibuktikan dengan fisik situs 
terbarukan dapat berupa 
link url dan atau 
screenshoot
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field mudah dimengerti dan 
informatif disertai diagram dan contoh. 
Proses pengisian data hanya 
membutuhkan 2-3 halaman

Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field tidak mudah dimengerti dan 
kurang  informatif tanpa disertai diagram 
dan contoh. Proses pengisian data hanya 
membutuhkan lebih dari 3 halaman

Tidak ada petunjuk dan/atau informasi 
pengisian data pada masing-masing field

Terdapat fitur proteksi password: (1) 
autentifikasi, (2) enkripsi menggunakan 
basis/standar enkripsi tertentu 
(ditampilkan metode/merk nya), (3) 
notifikasi penggunaan password, (4) 
notifikasi penggantian password
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas  
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas  
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas  

1 -  3 item data pribadi pengguna untuk 
autentifikasi
4 - 5 item data pribadi pengguna untuk 
autentifikasi
6 sampai 7 item data pribadi pengguna 
untuk autentifikasi

Lebih dari 7 data item data pribadi 
pengguna untuk autentifikasi

URLdan screenshoot kolom 
isian pada situs

URL dan screen shoot 
halaman login, hasil 
percobaan register, create 
username dan password, 
ganti username dan 
password

URL dan screen shoot 
Kolom isian permintaan 
data saat register dan login 
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Keamanan data terjamin karena adanya: 
(1) komitmen/pernyataan tertulis dari 
organisasi pengelola/penanggung jawab 
situs/mobile app yang dapat 
dibaca/diketahui oleh pengguna dengan 
jelas (2) Terdapat jaminan sistem 
enkripsi, (3) autentifikasi menggunakan 
digital signature atau biometrik  (4) fitur 
notifikasi/restorasi user name & password  
dan (5) memiliki sistem pemblokiran

Situs/mobile app memiliki 4-5 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas

Kriteria: (1) Terdapat pernyataan resmi 
dalam situs bahwa data tidak akan 
digunakan untuk keperluan lain. (2) 
Memiliki fitur menu privacy policy untuk 
data pribadi pengguna (3) Data dapat 
dikendalikan oleh pengguna (ubah, 
tampilkan, ditutup, dan fitur lainnya)

Situs/mobile app memiliki 2 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 
kurang dari 1 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 1 
sampai 5 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 5 
sampai 10 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 
lebih dari 10 menit

(1). Screen shoot 
Pernyataan tentang 
kemanan data pengguna 
dalam situs dan bukti 
fiturlain, (2).  berita acara 
percobaan 

(1) Pernyataan resmi 
penggunaan data dalam 
situs (2) menu privacy 
policy

Berita acara pengunduhan 
form atau file dengan bukti 
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Situs/mobile app selalu aktif dan dapat 
digunakan 24 jam sehari

Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1- 3 bulan sekali
Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1 minggu – 1 bulan 
sekali
Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1-6 hari sekali

Situs/mobile app ketika dievaluasi 
memiliki kriteria sebagai berikut: (1)  
waktu loading dan unduh cepat ke menu 
utama  (2) Situs/mobile app berjalan 
dengan baik di semua perangkat,(3) text 
mudah dibaca, (4) responsif

Situs/mobile app memilki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memilki 1 kriteria di atas

Situs/mobile app tidak memilki kriteria di 
atas

Kriteria evaluasi: (1) chat dan mail respon 
tidak lebih dari 24 jam (2) ada 
penyelesaian masalah/pertanyaan user 
(3) pengumuman yang masih dalam 
rentang waktunya (4) kerterbaruan 
berita/artikel
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat   5-10 detik

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat  11 sampai 30 detik

Jadwal dan sop 
maintenance, lampiran up 
dan down sistem, screeshot 
akses/evaluasi situs pada 
waktu yang berbeda

Berita acara percobaan 
menjalankan situs

(1) chat dan mail respon 
tidak lebih dari 24 jam (2) 
bukti penyelesaian 
masalah/pertanyaan user 
(3) bukti pengunggahan 
pengumuman (4) 
kerterbaruan berita

Berita acara percobaan 
membuka halaman situs  
(halaman situs yang baik 
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Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat  31 sampai 60 detik

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat lebih dari 60 detik

Semua browser dapat digunakan 
(minimal 4 jenis browser)

Hanya 3 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Hanya 2 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Hanya 1 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Kriteria kesan tulus staf sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, (1) 
kecepatan respon (2) isi respon (3) 
penyelesaian masalah (4) bahasa yang 
baik

Situs/mobile app memilki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memilki 1 kriteria di atas

Situs/mobile app tidak memilki kriteria di 
atas

Respon terhadap pertanyaan pengguna 
dilakukan kurang dari 60 menit

Respon terhadap pertanyaan dilakukan 
dalam waktu 61 menit  sampai 5 jam

Respon terhadap pertanyaan dilakukan 
dalam 5 jam 1 menit sampai 24 jam

Respon terhadap pertanyaan pengguna 
dilakukan lebh dari 24 jam

   
    

(halaman situs yang baik 
adalah situs yang tidak 
berat dan cepat dibuka)

Berita acara percobaan  
dan screenshoot membuka 
situs dengan berbagai 
browser

Bukti tentang (1) kecepatan 
respon (2) isi respon (3) 
penyelesaian masalah (4) 
standar bahasa yang baik

Bukti sampel respon pada  
pertanyaan user
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Kriteria pengetahuan dan respon dari 
staff e-service terkait pertanyaan 
pengguna atas layanan: (1)  menjawab 
setiap pertanyaan pengguna sesuai 
konteksnya, (2) menjawab dengan cepat 
kurang dari 24 jam (3) menyelesaikan 
masalah/pertanyaan pengguna atau 
menjawab secara tepat (4) 
berkomunikasi dengan bahasa yang baik

Staff e-service memiliki 2-3 kriteria di atas

Staff e-service memiliki 1 kriteria di atas

Staff e-service tidak memiliki kriteria di 
atas

Kriteria penyampaian layanan dari staf e-
service: (1) dapat dipercaya dengan baik 
dan menjalankan tugasnya dengan (2) 
tanggung jawab,  (3) profesional dan (4) 
percaya diri

Staff e-service memiliki 2-3 kriteria di atas

Staff e-service memiliki 1 kriteria di atas

Staff e-service tidak memiliki kriteria di 
atas

Situs/mobile app menyediakan: (1) 
manual penggunaan; (2) fitur Help, (3) 
Video tutorial, dan (4)  Fitur Customer 
Service online (live chat)
Tersedia manual penggunaan, fitur Help 
dan video tutorial

Tersedia manual penggunaan dan fitur 
Help

(1) Bukti berita acara 
penilaian staf e-service (2) 
persepsi penilai terhadap 
jawaban atas pertanyaan 
user (disertai bukti)

(1) Bukti berita acara 
penilaian staf e-service (2) 
persepsi penilai terhadap 
jawaban atas pertanyaan 
user (disertasi bukti)

URL
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Tersedia manual penggunaan (pdf, 
diagram, dokumen lainnya)

Kriteria interaksi pengguna dengan e-
services: (1) Memiliki form interaksi; (2) 
Memiliki fitur Helpdesk/instant messaging 
dengan admin; (3) Informasi yang 
ditampilkan dalam situs dapat diakses 
per halaman per informasi; (4) memiliki 
fitur multibahasa

Interaksi hanya memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Interaksi hanya memiliki 1 kriteria di atas

Interaksi hanya tidak memiliki kriteria di 
atas

Kriteria navigasi situs/mobile app: (1) 
Tersedia peta situs navigasi; (2) Jumlah 
link navigasi yang minimal (maksimal 7 
menu item); (3) Konsisten (posisi 
navigasi situs selalu sama di tiap 
halaman); (4) Logo me-Link ke halaman 
utama

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas

URL

Berita acara percobaan dan 
URL
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Kriteria kemudahan penggunaan 
situs/mobile app: (1) Dapat diakses oleh 
siapapun termasuk (2)disabilitas (tuna 
netra) atau (3) manula; (4) Kompatibel 
dengan perangkat mobile (smartphone, 
tablet, dll); (5) Memungkinkan membaca 
konten secara cepat (skims); (6) Memiliki 
fitur multibahasa; dan (7) perubahan 
layout (misal perubahan ukuran font)

Memiliki 4-6 kriteria diatas

Memiliki 1-3 kriteria diatas

Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria tampilan situs/mobile app yang 
menarik: (1) Desain dengan komposisi 
padanan warna yang baik dan tidak 
berlebihan:  setidaknya memiliki 2 atau 3 
warna utama yang berpadu (maksimal 5 
warna); (2) teks mudah dibaca, biasanya 
teks warna hitam dengan latar warna 
puith/cerah & ukuran font 10-12 di tiap 
paragraf; (3) memiliki gambar yang 
relevan dengan konteks/konten dengan 
kualitas/resolusi yang baik dan jumlah 3-
4 gambar setiap halamannya (tidak 
lebih); (4) layout yang sederhan & 
ringkas (simple)  tidak banyak 
mengandung elemen pengalih fokus 
(misal animasi, gambar berkedip-
kedip/blink  dll)
Memiliki 2-3 kriteria di atas

Memiliki 1 kriteria di atas

Tidak memiliki  kriteria di atas

Berita acara percobaan dan 
URL
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(1) Layout situs sederhana tidak 
berlebihan hanya menyampaikan konten 
yang relevan dengan informasi 
pemerintahan; (2) judul konten memiliki 
tema/label yang jelas dan isi dibagi 
menjadi paragraf kecil; (3) desain layout 
dan konten jelas, ringkas dan menarik; 
(4) kurang dari 10 detik pengunjung 
dapat mengetahui jenis situs dan isi 
konten yang disampaikan

Memiliki 2-3 kriteria di atas
Memiliki 1 kriteria di atas
Tidak memiliki  kriteria di atas

Kriteria kesan kompeten/profesional dari 
situs/mobile app: (1) Tata letak/layout 
sederhana, ringkas, minim fitur pengalih 
topik ; (2) Minimal link navigasi dan scroll 
(menggulung layar) untuk setiap halaman 
dan informasi/konten ; (3) Konten 
diperbarui secara reguler/berkala; (4) 
Konten yang deskriptif, dan penggunaan 
bahasa sederhana dan standar atas 
konten situs/mobile app (yang ada 
seakan ditulis yang profesional, misal: 
editor/wartawan)
Memiliki 2-3 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Tidak memiliki  kriteria diatas

 Kriteria standar pengalaman positif: (1) 
Layout situs sederhana & ringkas 
(simple), tampilan menarik dan 
pengelolaan yang baik; (2) Loading 
halaman cepat, situs memuat (loading) 
halaman 1- 20 detik; (3) Minimal link & 
scroll & layout, serta konsiten tiap 
halamannya; (4) Fokus pada hal yang 
penting/utama, (5) Menu selalu berada di 
bagian atas disetiap halaman (6) item 
menu dibatasi kurang dari 7 item (untuk 
tidak membuat orang berlama-lama 
dalam mencari satu informasi yang 
diinginkan), (6) Memiliki fitur/tombol 
Memiliki 4-5 kriteria diatas
Memiliki 1-3 kriteria diatas
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Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria umum informasi akurat: (1) 
didukung oleh referensi atau dokumen 
fakta yang jelas serta sesuai dengan 
kebutuhan  pengguna. (2) informasi yang 
disampaikan dengan bahasa Indonesia 
yang jelas (tata bahasa, pengejaan, dan 
komposisi) (3)  menampilkan 
keterangan/info tentang penulis (4) 
Informasi dapat dibandingkan dengan 
situs lainnya dengan topik yang sama

Screen shoot : (1) informasi 
yang ditampilkan di Web, 
(2) bagan , (3) dokumen 
pendukung

Memiliki 2-3 kriteria diatas

Memiliki 1 kriteria diatas

Tidak memiliki kriteria diatas

Tersedia daftar dan deskripsi informasi 
yang dilengkapi dengan  peraturan 
perundang-undangan/dasar hukum 
terkait pelayanan yang diberikan
Tersedia deskripsi informasi yang 
dilengkapi dengan peraturan perundang-
undangan/dasar hukum terkait pelayanan 
yang diberikan

Tersedia daftar informasi yang dilengkapi 
peraturan perundang-undangan/dasar 
hukum terkait pelayanan yang diberikan

Tidak tersedia daftar dan deskripsi 
informasi yang dilengkapi dengan 
peraturan perundang-undangan/dasar 
hukum terkait pelayanan yang diberikan 

Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 7 hari kerja dari berita 
/informasi terakhir
Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 8 hari kerja – 30 hari kerja 
dari berita /informasi terakhir

Screen shoot :  (1) Daftar 
informasi ; (2) Deskripsi 
informasi ; (3) Peraturan 
hukum/dasar hukum 

Screen shoot : (1) Berita 
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Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 31 hari kerja – 90 hari kerja 
dari berita /informasi terakhir
Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala lebih dari  90 hari kerja dari berita 
/informasi terakhir

Terdapat integrasi informasi antara 
informasi pelayanan dengan link  
informasi lainnya yang saling terkait
Terdapat integrasi informasi, yang 
membutuhkan pencarian dari link yang 
lain
Terdapat integrasi informasi tanpa 
panduan link lainnya.
Tidak terdapat integrasi informasi

Kriteria informasi yang mudah dimengerti, 
memiliki: (1) penggunaan bahasa yang 
baik dan benar, langsung/tidak bertele-
tele, tidak banyak terminologi tidak 
awam/asing; (2) audio visual, (3) tabel 
dan/atau grafik, (4) link atau dokumen 
Memiliki 2-3 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria tingkat kerincian informasi: (1) 
Author/Penulis; (2) Tanggal Publikasi, (3) 
Memiliki Gambar/Video/Dokumen dan 
tautan dengan informasi lain yang 
sejenis/relevan dalam situs/mobile app 
dan  yang relevan dan (4) Memiliki 
kategorisasi dan kata kunci yang sesuai
Situs/mobile app memiliki  2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki  1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Screen shoot : (1) Berita 
yang terbaru 

Screen shoot : (1) 
penjelasan integrasi 
informasi (2) alamat link 
yang terkait

URL link dan screenshoot 
mengenai: Author; 
DD/MM/YYYY, Link Tautan 
dan 
Gambar/Video/Dokumen 
yang relevan dan Memiliki 
kategorisasi dan kata kunci 
yang sesuai serta Memiliki 
tautan dengan informasi 
lain yang sejenis/relevan 
dalam situs

Screen shoot  dan file 
penggunaan layanan dalam 
bentuk : (1) audiovisiual, (2) 
gambar ; (3) narasi 

Page 27



INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Kriteria format penyajian informasi yang 
layak/pas: (1) Menggunakan bahasa 
yang umum, (2) mengandung penekanan 
(cetak tebal (bold), atau cetak miring 
(italic), pointer, tabel dan atau  yang 
sesungguhnya atau kontekstual (3) 
Mengandung  keyword (4) Menggunakan 
hyperlink yang aktif (dapat diklik 
langsung) (5) jumlah paragraf yang tidak 
banyak (maksimum tiga paragraf) dalam 
satu informasi
Situs/mobile app memiliki  3-4 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki  1-2 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki (1) privacy 
policy, (2) contact information, (3) 
terdapat testimoni positif dari pengguna, 
(4) memiliki statistik jumlah pengunjung 
dan pengguna situs/mobile app yang 
meningkat

Situs/mobile app memiliki 2-3 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki 1 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app tidak memiliki  macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki mekanisme 
transaksi yang jelas dengan ditandai (1) 
tersedia petunjuk yang user friendly (2) 
fitur pengamanan transaksi (3) fasilitas 
pelacakan transaksi (4) riwayat transaksi

Situs/mobile app memiliki 2-3 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki 1 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app tidak memiliki  macam 
kriteria tersebut

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria

Screen shoot  skema yang 
menampilkan informasi 
kebutuhan pengguna pada 
satu skema (informasi 
dengan kategorisasi yang 
jelas sesuai fungsi dan 
organisasi)

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria
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Kriteria keamanan bagi pengguna: (1) 
Untuk akses ke akun pengguna 
dibutuhkan user id, Passwords, (2) kode 
autentifikasi  (3) pengguna memberikan 
hanya data yang dibutuhkan (4) Terdapat 
pernyataan resmi perlindungan data

Situs/app memiliki 2-3 macam 
perlindungan data pengguna diatas
Situs/app  memiliki 1 macam 
perlindungan data pengguna diatas
Situs/app tidak/ memiliki  macam 
perlindungan data pengguna diatas

Situs/app memiliki (1) halaman personal 
yang sesuai dengan karakteristik atau 
preferensi pengguna, (2) memiliki 
pengaman/passwords untuk masuk dan 
(3) memiliki kemudahan untuk mengubah 
atau mengupdate data personal.

Situs/app  memiliki 2 kriteria personalisasi 
pengguna diatas
Situs/app memiliki 1 kriteria personalisasi 
pengguna diatas

Situs/app  tidak memiliki  kriteria 
personalisasi pengguna diatas

Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang berfungsi optimal 
sebagai tempat berdiskusi dan 
memberikan solusi yang dipertimbangkan 
oleh organisasi
Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang berfungsi dengan baik
Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang kadang-kadang 
digunakan
Situs/mobile app tidak memiliki 
forum/kanal pengguna atau memiliki tapi 
tidak digunakan

Situs memiliki fitur diskusi langsung (live) 
dan informasi kontak yang lengkap 
(alamat email, alamat fisik, nomor 
telepon) yang berfungsi dengan baik.

URL dan Screenshoot 
ketiga kriteria

    
  

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria

URL dan Screenshoot 
forum pengguna
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Situs memiliki informasi kontak yang 
lengkap (alamat email, alamat fisik, 
nomor telepon) yang berfungsi dengan 
baik.
Situs memiliki informasi kontak yang 
kurang lengkap yang kurang berfungsi 
dengan baik.
Situs tidak memiliki informasi kontak

Kriteria yang dimaksud, situs/mobile app 
memiliki:  (1) FAQ dan atau petunjuk 
yang lengkap, (2) kontak/fasilitas 
diskusi/chat yang berfungsi untuk 
bertanya (3) terdapat testimoni pengguna  
yang baik, (4) memiliki alur 
kerja/transaksi transparan yang dapat 
dipantau pengguna.

Situs/app  memiliki 2-3 kriteria diatas
Situs/app  memiliki 1 kriteria diatas
Situs/app  tidak memiliki kriteria diatas

URL dan Screenshoot live 
chat dan contact

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria
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Pernyataan untuk end user

Situs mudah diingat, memiliki 
struktur yang jelas dan mudah 
diikuti, untuk model layanan 
berjenis INFORMASI piramida 
SESUAI struktur organisasi, dan 
untuk model layanan berjenis 
WORKFLOW piramida SESUAI 
layanan yang diberikan

Situs memiliki mesin pencari yang 
mudah ditemukan dalam situs, mudah 
digunakan dan memberikan hasil yang 
baik dan sesuai

Situs terorganisasi dengan baik, 
memiliki peta navigasi, tidak 
memiliki halaman kosong, tata letak 
(layout ) konsisten, 
transisi/perpindahan antar halaman 
situs terasa halus dan lancar.

Page 31



INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Situs memiliki fitur penyesuaian 
pengguna seperti multi bahasa, 
frequently acces, top search, FAQ, fitur 
pengingat & saran, dan fitur yang 
ramah pengguna disabilitas?

Jumlah halaman yang diperlukan untuk 
menampilkan Informasi pada 
situs/mobile app e-gov 

Selang waktu kejadian sesungguhnya 
dengan publikasi berita/informasi di 
situs/mobile apps

     
    

    
     

    
 

Page 32



INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Informasi atau petunjuk pengisian data 
pada masing-masing field mudah 
dimengerti dan informatif, disertai 
diagram dan contoh. Proses pengisian 
data hanya membutuhkan sedikit 
halaman petunjuk

Terdapat proteksi password: 
autentifikasi, enkripsi, notifikasi 
penggunaan password, notifikasi 
penggantian password

Autentifikasi hanya menggunakan data 
yang diperlukan (data sesedikit 
mungkin)
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Keamanan data terjamin baik dari 
keamanan sistem maupun komitmen 
tertulis dari organisasi yang dapat 
dibaca oleh pengguna dengan jelas. 
Terdapat enkripsi dan autentifikasi 
menggunakan digital signature, 
biometrik, notifikasi dan password.

Situs menampilkan pernyataan resmi 
bahwa data tidak akan digunakan 
untuk keperluan lain dan memiliki fitur 
menu privacy policy untuk data pribadi 
pengguna yang dapat dikendalikan 
oleh pengguna (ubah, tampilkan, 
ditutup, dll)

Form atau file dokumen yang tersedia 
dalam situs dapat diunduh dengan 
cepat, kurang dari 1 menit
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Situs dapat digunakan dalam 24 jam 
sehari

Situs berjalan dengan baik di semua 
perangkat atau semua operating 
system , waktu loading  cepat, text 
mudah dibaca, responsif

Informasi dan pelayanan disediakan 
tepat waktu dan up to date sesuai 
dengan kebutuhan pengguna

Halaman situs terunduh/terbuka 
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dengan cepat, kurang dari 2 detik

Situs dapat beroperasi pada semua 
browser yang umum digunakan 
masyarakat (MicIE, Mozilla, Google 
Chrome, Safari, Opera dll)

Kesan tulus staf/admin sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, 
cepat  merespon, isi respon yang baik, 
dapat menyelesaikan masalah dan 
menggunakan bahasa yang baik

Respon terhadap pertanyaan 
pengguna dilakukan kurang dari 1 jam
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Pengetahuan staff e-service sangat 
baik, mengetahui dan memahami 
organisasi, seluruh proses bisnis terkait 
pelayanan dari awal sampai akhir yang 
sehingga dapat menjawab pertanyaan 
pengguna secara memuaskan

Staf/admin e-service terkesan baik, 
bertanggungjawab merespon dengan 
cepat, memiliki kemampuan yang 
mencukupi dan profesional

Situs memiliki petunjuk penggunaan, 
fitur Help, Video tutorial dan Fitur 
Customer Service online sehingga 
memudahkan pengguna untuk 
menggunakan situs
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Situs memiliki format interaksi 
dengan admin (messaging ), 
menyediakan informasi dalam satu 
halaman dan  fitur multibahasa 
sehingga pengguna dapat 
berinteraksi dengan situs e-service 
secara jelas dan mudah dimengerti

Tersedia peta navigasi situs dengan 
tahapan yang tidak panjang serta 
kompatibel dengan berbagai browser 
sehingga pengguna mudah untuk 
menggunakan situs.
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Situs mudah digunakan karena dapat 
diakses oleh disabilitas, manula, dari 
smartphone, dan memiliki fitur 
multibahasa serta fitur perubahan 
layout/ukuran font

Situs terlihat menarik dengan 
penggunaan warna yang tidak 
berlebihan, teks berwarna hitam 
dengan warna latar putih, warna dan 
resolusi gambar yang baik, ukuran font 
dan jumlah baris kalimat yang ringkas 
sehingga mudah dibaca.
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Situs memiliki desain yang sesuai 
dengan jenis layanannya mempunyai 
layout yang simpel, dan berisi informasi 
yang ringkas dan menarik serta mudah 
dipahami oleh pengguna

Situs terlihat kompeten untuk 
penyampaian informasi dengan layout 
yang baik, mempunyai fasilitas scroll 
layar, pemilihan bahasa yang baku 
serta konten diperbaharui secara 
berkala

Situs memberikan kesan yang positif 
dengan adanya layout yang ringkas 
namun informatif, waktu loading yang 
cepat, pemberian penekanan pada hal 
penting, tersedia menu yang berisi item 
yang ringkas dan tepat.
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Informasi yang ditampilkan oleh situs 
menggunakan bahasa Indonesia yang 
benar, dengan mekanisme yang runtut, 
tanpa menggunakan banyak istilah 
serta didukung oleh dokumen yang 
tepat sesuai dengan kebutuhan 
pengguna

Informasi yang ditampilkan pada situs 
dilengkapi dengan penjelasan meliputi 
dasar hukum, pelaksanaan kegiatan 
dan gambar yang mendukung

Situs menyediakan informasi yang 
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diperbaharui secara berkala dan up 
to date

Situs menyediakan integrasi informasi 
dengan penyediaan sumber atau link 
yang terkait untuk memperjelas 
informasi relevan yang dibutuhkan 
pengguna

Situs memberikan informasi yang jelas 
sesuai dengan kebutuhan pengguna 
dalam bentuk audiovisual, gambar dan 
narasi.

Situs menyediakan informasi yang 
detail, lengkap dan relevan
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Keamanan dalam bertransaksi 
dirasakan pengguna dengan adanya 
mekanisme transaksi yang jelas, 
tersedia fitur pengamanan transaksi, 
fasilitas pelacakan transaksi dan 
riwayat transaksi

Situs menyediakan informasi yang 
sesuai dengan kebutuhan pengguna 
pada satu skema secara rinci dalam 
format yang baik

Situs memiliki reputasi yang baik 
karena memiliki privacy policy, contact 
informatian, testimoni dan informasi 
jumlah pengunjung.
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Sistem menyediakan halaman pribadi 
untuk pengguna dengan pengaman 
dan memiliki kemudahan untuk 
melakukan pembaharuan data pribadi 
dan memiliki kesan personalisasi 
pengguna

Situs menyediakan media komunikasi 
     
      

    
   

Sistem menyediakan perlindingan 
terhadap informasi pribadi dengan  
penggunaan user id, passwords, kode 
autentifikasi, pernyataan resmi 
perlindungan data sehingga pengguna 
merasa aman.

Situs memiliki forum pengguna dengan 
fasilitas interaksi antara anggotanya 
sehingga menimbulkan rasa 
kebersamaan
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seperti fasilitas live chat, informasi 
kontak, alamat emai dan nomer telepon 
yang dapat dihubungi yang 
memudahkan komunikasi dengan 
institusi

Sistem menyediakan fasilitas informasi 
untuk mengetahui alur atau tahapan 
kerja dan transaksi yang dilakukan oleh 
pengguna sehingga memberi 
keyakinan bahwa jasa akan 
tersampaikan dengan baik sesuai janji
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DIMENSI Code Indikator Penilaian Pertanyaan N

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

      

E1
Struktur situs/mobile app e-
gov ini jelas dan mudah 
diikuti

Apakah situs/mobile app 
menggunakan alamat/nama 
mobile apps yang mudah 
diingat, berekstensi go.id 
(untuk situs)/nama formil (untuk 
mobile app), tampilan antar 
muka (interface ) menarik  dan 
mudah untuk diikuti /ditelusuri?

E2
Mesin pencari (fitur 
search) dalam situs/mobile 
app e-gov ini efektif

Apakah situs/mobile app 
menyediakan fitur mesin 
pencari (search) yang mudah 
ditemukan posisinya, 
digunakan dan memberikan 
tampilan hasil yang mudah 
dibaca/dipahami?

E3
Peta situs/mobile app e-
gov ini terorganisir dengan 
baik

Apakah situs/mobile app 
memiliki peta navigasi, tidak 
mengandung halaman kosong, 
tata letak (layout) halaman 
yang konsisten dan transisi 
antar halaman terasa halus 
(smooth) dan lancar? 
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

      Efficiency

E4

Situs/mobile app e-gov ini 
disesuaikan dengan 
kebutuhan khusus masing-
masing pengguna

Apakah situs/mobile app 
memiliki fitur penyesuaian 
terkait karakteristik dan pola 
kebutuhan khusus pengguna 
seperti multi bahasa, 
Sumarisasi (frequently acces, 
top search, FAQ, dlsb), fitur 
pengingat & saran, dan fitur 
yang ramah pengguna 
disabilitas?

E5
Informasi yang ditampilkan 
pada situs/mobile app e-
gov ini rinci dan sesuai 

Apakah informasi yang 
ditampilkan dalam situs/mobile 
app memiliki keterangan yang 
rinci dan sesuai dengan 
efisiensi? 

E6

Lama Informasi yang 
ditampilkan di situs e-gov 
setelah kejadian/peristiwa 
berlangsung

Seberapa lama informasi 
ditampilkan dari waktu kejadian  
berlangsung?
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4

4

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

      

E7

Petunjuk dan/atau  
Informasi pengisian data 
dalam situs/mobile app e-
govt ini sudah memadai

Apakah petunjuk dan/atau 
informasi mengenai pengisian 
data dalam situs/mobile app ini 
sudah cukup 
memadai/informatif? 

T1 Penggunaan pasword dan 
username aman

Apakah keamanan 
penggunaan username dan 
password pada situs/mobile 
app ini terjamin? 

T2
Autentifikasi hanya 
menggunakan data yang 
diperlukan

Berapa jumlah item data 
pribadi pengguna yang harus 
dimasukkan untuk autentifikasi 
akses dalam situs/mobile app 
ini ? (Contoh data pribadi yang 
tidak perlu: Nomor Kartu 
Keluarga, NIK, nomor Kartu 
kredit, dlsb yang tidak 
diperlukan dalam akses situs )
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

Trust

T3

Data yang diberikan oleh 
pengguna tersimpan 
dalam situs/mobile app 
dengan aman

Apakah data yang diberikankan 
pengguna dan tersimpan 
dalam sistem e-service ini 
aman?

T4

Data yang disediakan 
untuk e-service digunakan 
hanya untuk alasan yang 
dimaksudkan 

Apakah data pengguna yang 
disimpan dalam e-service ini 
hanya digunakan untuk alasan 
yg dimaksudkan oleh 
pengguna?

R1

Form dalam situs/mobile 
app e-service dapat 
diunduh/di-submit dengan 
cepat

Apakah form atau file dalam 
situs/mobile app ini dapat 
diunduh atau disubmit dengan 
cepat ?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

Reliability

R2
Situs/mobile app e-service 
dapat diakses dan tersedia 
kapan pun diperlukan

Apakah situs/mobile app ini 
dapat diakses kapan saja 
diperlukan?

R3
Situs/mobile app dapat 
beroperasi dengan baik 
sejak dibuka

Apakah situs/mobile app dapat 
beroperasi dengan baik dan 
responsif sejak dibuka?

R4
Situs/mobile app 
menyediakan layanan 
tepat waktu

Apakah layanan disediakan 
tepat waktu sesuai dengan 
kebutuhan?

R5
Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat dengan 

Apakah halaman situs/mobile 
app terunduh/termuat  dengan 
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2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

R5
   

terunduh/termuat dengan 
cepat

   
app terunduh/termuat  dengan 
cepat?

R6

Situs e-service berjalan 
dengan baik 
menggunakan browser 
yang tersedia

Apakah semua browser  
umum/populer yang tersedia 
dapat digunakan untuk 
membuka situs ini?

 

CS1

Staf e-service 
menunjukkan minat yang 
tulus dalam memecahkan 
masalah pengguna, staf 
yang dimasukan adalah 
adanya HELP DESK utk 
eService.

Apakah staf e-service 
memberikan layanan yang 
tulus dalam menjawab 
pertanyaan dan penyelesaiaan 
masalah?

CS2

Staff e-service 
memberikan balasan 
secepatnya ke pertanyaan 
pengguna.

Apakah respon admin cepat 
dalam menjawab pertanyaan 
pengguna?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

Citizen Support

CS3

Staf e-service memiliki 
pengetahuan untuk 
menjawab pertanyaan 
pengguna.

Apakah staf memiliki 
pengetahuan untuk menjawab 
pertanyaan pengguna secara 
memuaskan?

CS4

Staf e-service memiliki 
kemampuan untuk 
menyampaikan 
kepercayaan dan 
keyakinan

Apakah kesan terpercaya 
terlihat pada staf e-service 
sehingga dapat meyakinkan 
pengguna?

U1 Mudah dipelajari untuk 
mengoperasikan

Apakah situs/mobile app dapat 
dengan mudah dipelajari dan 
dioperasikan saat 1 s/d 3 kali 
mengakses dengan dukungan 
fitur-fitur berikut?
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1

4

3

2

1

4

3

2

1

   

    
    

      
   

 

U2

Interaksi dengan 
situs/mobile app eservice 
jelas dan mudah 
dimengerti

Apakah interaksi anda sebagai 
pengguna situs/mobile app 
jelas dan mudah untuk 
memahami/mengerti dengan 
tersedianya form interaksi 
dengan fitur-fitur berikut?

U3 Navigasi situs/mobile app 
cukup jelas dan mudah

Apakah situs/mobile app 
mudah dinavigasikan dari 
menu ke menu, dari halaman 
ke halaman, dan dari konten ke 
konten nya?
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4

3

2

1

4

3

2

1

Usability

U4 Situs/mobile app mudah 
digunakan

Apakah mudah dalam 
penggunaan situs/mobile app 
baik konten, menu, dan fitur 
lainnya ?

U5 Tampilan situs/mobile app 
eservice menarik

Apakah tampilan situs/mobile 
app menarik sehingga anda 
nyaman, senang dan tidak 
bosan melihat situs lebih lama 
atau sering?
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4

3
2

1

4

3
2
1

U6
Desain situs/mobile app 
eService layak dan sesuai 
dengan tipe situs

Apakah desain situs sesuai 
/relevan dengan 
jenis/kategori/konten yang 
dikandung/fungsi layanan nya?

U7
Situs/mobile app Eservice 
menimbulkan kesan 
kompeten/profesional

Apakah situs/mobile app 
nampak kompeten/profesional 
dalam penyampaian kontennya 
dan pengelolaannya?
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4

3
2
1

4

3

2

1

4

3

U8

Situs/mobile app Eservice 
memberikan 
pengalaman/kesan positif 
bagi pengguna

Apakah Anda mendapatkan 
pengalaman/kesan positif saat 
mengakses dan menggunakan 
situs/mobile app ini?

I1 Menyediakan informasi 
akurat

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs dengan 
bahasa Indonesia yang jelas, 
sistematis dan bermanfaat bagi 
pengguna?

Menyediakan informasi 
 

Apakah Informasi yang 
ditampilkan dalam situs//mobile 
app disertai dengan daftar  
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2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

I2 Menyediakan informasi 
yang terpercaya

   
   

app disertai dengan daftar, 
deskripsi informasi serta dasar 
hukum dari pelayanan yang 
diberikan ?

I3 Menyediakan informasi 
tepat dan sesuai waktu

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs/mobile 
app merupakan informasi yang 
ter up date  secara teratur ?

I4 Menyediakan informasi 
relevan

Apakah informasi yang 
disampaikan mempunyai 
penjelasan dengan integrasi 
informasi dari link lainnya ?

I5 Menyediakan informasi 
yang mudah dimengerti

Apakah informasi yang 
ditampilkan dilengkapi dengan 
tutorial penggunaan layanan ?

Information

Page 57



INDIKATOR eService_Jenis WORKFL

3
2
1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

I6
Menyediakan informasi 
dengan tingkat kerincian 
yang tepat

Apakah informasi yang 
ditampilkan dalam situs/mobile 
app memiliki keterangan yang 
lengkap mengenai: 
Author/Penulis, Tanggal 
Publikasi, Link sumber 
referensi , disertai dengan 
gambar/video/dokumen 
relevan, memiliki kategorisai & 
kata kunci yang sesuai dan 
memliki link/tautan dengan 
informasi lain yang sejenis 
dalam situs?

 

SI1 Memiliki reputasi yang baik Apakah situs memiliki reputasi 
yang baik?

  
  

   
   

 p gg  y  

I7 Menyediakan informasi  
dalam format yang layak

Apakah informasi disajikan 
dengan format yang sesuai, 
tepat dan cocok?
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1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

Service Interaction

       
 

SI4 Menciptakan rasa 
personalisasi

Apakah Situs menyediakan 
kemudahan untuk mempunyai 
halaman pribadi dan 
kemudahan untuk mengubah 
atau meng-update-nya ?

SI2
Pengguna merasa aman 
dalam  menyelesaikan 
transaksi

Apakah situs memiliki  
keamanan untuk melakukan 
transaksi secara penuh?

SI3
Pengguna merasa aman 
terhadap informasi 
pribadinya

Apakah informasi pribadi 
pengguna terlindungi dengan 
baik ?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3
2
1

 

SI6 Memudahkan komunikasi 
dengan institusi

Apakah Situs memiliki fitur 
diskusi langsung (live) dan 
informasi kontak yang lengkap 
dan berfungsi baik? (Berfokus 
pada interaksi dari pengguna 
terhadap penyedia layanan 
bukan live chat)

SI7

Memberi keyakinan bahwa 
jasa akan tersampaikan 
dengan baik sesuai 
janji/aturan

Apakah Situs memberi 
keyakinan bahwa jasa akan 
tersampaikan dengan baik 
sesuai janji/aturan? 

SI5 Menimbulkan rasa 
kebersamaan

Apakah pengguna merasakan 
komunitas yang menghargai 
keberadaannya dan 
kebersamaan sesama 
pengguna?
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Breakdown Bobot Evidence
Menggunakan (1) nama/alamat mudah 
diingat dan ditelusuri, (2) berakhiran 
ekstensi go.id (untuk situs)/nama formal 
yang menunjukan nama daerah atau 
layanan spesifik (untuk mobile app), (3) 
tampilan antar muka nya menarik 
(komposisi Menu, Logo Lembaga, dan 
font (jenis dan ukuran) yang konsisten, 
(4) struktur  situs/mobile apps  berbentuk 
piramida i. Beranda; ii. Kategori; iv. 
Subkategori

4

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas
Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app, mudah digunakan dan memberikan 
tampilan hasil yang mudah 
dibaca/pahami

4

Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app dan mudah digunakan
Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app

Tidak ditemukan mesin pencari dalam 
situs/mobile app

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur, tidak memiliki halaman 
kosong dan tata letak (layout) konsisten, 
transisi/perpindahan antar 
halaman/windows situs/mobile app terasa 
halus dan lancar tanpa jeda/lag.

4

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur, tidak memiliki halaman 
kosong dan tata letak (layout) konsisten

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur dan tidak memiliki halaman 
kosong
Tidak memiliki atau hanya memiliki peta 
navigasi saja 

URL : 
www.banyuasinkab.go.id

URL : 
www.banyuasinkab.go.id

URL link : 
www.banyuasinkab.go.id
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Memiliki  fitur  pilihan (1) multi bahasa, (2) 
fitur sumarisasi (frequently acces, top 
search, top question, FAQ) dan (3) fitur 
pengingat & pemberi saran serta (4) fitur 
ramah pengguna disabilitas (text to 
speech, speech to text, dlsb)
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas

Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas 1

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam satu halaman situs/mobile app 4

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam dua halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam tiga halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam lebihh dari tiga halaman 
situs/mobile app

Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 1-4 hari setelah kejadian 
berlangsung

4

Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 5-7 hari setelah kejadian 
berlangsung
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 8-14 hari setelah kejadian 
berlangsung
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang lebih dari 14 hari setelah 
kejadian berlangsung

URL link : 
www.banyuasinkab.go.id 
(situs tidak memiliki fitur (1) 
multi bahasa, (2) fitur 
sumarisasi (frequently 
acces, top search, top 
question, FAQ) dan (3) fitur 
pengingat & pemberi saran 
serta (4) fitur ramah 
pengguna disabilitas (text to 
speech, speech to text, 
dlsb)

link : 
www.banyuasinkab.go.id

berselang 1-4 hari, contoh 
berita terbaru tgl 21 nov 
2019 sementara hari ini 
tanggal 22
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Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field mudah dimengerti dan 
informatif disertai diagram dan contoh. 
Proses pengisian data hanya 
membutuhkan 1 halaman 4
Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field mudah dimengerti dan 
informatif disertai diagram dan contoh. 
Proses pengisian data hanya 
membutuhkan 2-3 halaman

Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field tidak mudah dimengerti dan 
kurang  informatif tanpa disertai diagram 
dan contoh. Proses pengisian data hanya 
membutuhkan lebih dari 3 halaman

Tidak ada petunjuk dan/atau informasi 
pengisian data pada masing-masing field

Terdapat fitur proteksi password: (1) 
autentifikasi, (2) enkripsi menggunakan 
basis/standar enkripsi tertentu 
(ditampilkan metode/merk nya), (3) 
notifikasi penggunaan password, (4) 
notifikasi penggantian password
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas  
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas  
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas  1

1 -  3 item data pribadi pengguna untuk 
autentifikasi
4 - 5 item data pribadi pengguna untuk 
autentifikasi
6 sampai 7 item data pribadi pengguna 
untuk autentifikasi

Lebih dari 7 data item data pribadi 
pengguna untuk autentifikasi 1

http://simbangda.banyuasin
kab.go.id

situs tidak bisa dilihat sisi 
keamanan dari user situs

tidak terdapat pengisian 
data pribadi, situs 
digunakan hanya sebagai 
sistem informasi/ berita saja
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Keamanan data terjamin karena adanya: 
(1) komitmen/pernyataan tertulis dari 
organisasi pengelola/penanggung jawab 
situs/mobile app yang dapat 
dibaca/diketahui oleh pengguna dengan 
jelas (2) Terdapat jaminan sistem 
enkripsi, (3) autentifikasi menggunakan 
digital signature atau biometrik  (4) fitur 
notifikasi/restorasi user name & password  
dan (5) memiliki sistem pemblokiran

Situs/mobile app memiliki 4-5 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas 1

Kriteria: (1) Terdapat pernyataan resmi 
dalam situs bahwa data tidak akan 
digunakan untuk keperluan lain. (2) 
Memiliki fitur menu privacy policy untuk 
data pribadi pengguna (3) Data dapat 
dikendalikan oleh pengguna (ubah, 
tampilkan, ditutup, dan fitur lainnya)

Situs/mobile app memiliki 2 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas 1

Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 
kurang dari 1 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 1 
sampai 5 menit

3

Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 5 
sampai 10 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 
lebih dari 10 menit

 hanya memiliki kontak telp 
untuk dihubungi 

Situs tidak memiliki e - 
service dan hanya memiliki 
kontak telp untuk dihubungi 

form dan file bisa diunduh 
dengan cepat terbukti dari 
pendownload an file dan 
gambar "selamat datang di 
kota palembang" di 
beranda dengan jelas dan 
cepat
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Situs/mobile app selalu aktif dan dapat 
digunakan 24 jam sehari 4

Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1- 3 bulan sekali
Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1 minggu – 1 bulan 
sekali
Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1-6 hari sekali

Situs/mobile app ketika dievaluasi 
memiliki kriteria sebagai berikut: (1)  
waktu loading dan unduh cepat ke menu 
utama  (2) Situs/mobile app berjalan 
dengan baik di semua perangkat,(3) text 
mudah dibaca, (4) responsif

4

Situs/mobile app memilki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memilki 1 kriteria di atas

Situs/mobile app tidak memilki kriteria di 
atas

Kriteria evaluasi: (1) chat dan mail respon 
tidak lebih dari 24 jam (2) ada 
penyelesaian masalah/pertanyaan user 
(3) pengumuman yang masih dalam 
rentang waktunya (4) kerterbaruan 
berita/artikel
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas 1

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat   5-10 detik 4

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat  11 sampai 30 detik

tidak ada keterangan 
secara detail akan tetapi 
Situs sudah dicoba dan 
dapat digunakan dalam 24 
jam sehari

situs sudah dicoba dan 
hasilnya waktu loading 
unduh cepat ke menu 
utama, berjalan dengan 
baik di semua perangkat, 
teks mudah dibaca dan 
responsif

tidak terdapat layanan 
untuk pengguna

Halaman situs 
terunduh/terbuka dengan 
cepat  kurang dari 2 detik  
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Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat  31 sampai 60 detik

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat lebih dari 60 detik

Semua browser dapat digunakan 
(minimal 4 jenis browser)

Hanya 3 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Hanya 2 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal 2

Hanya 1 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Kriteria kesan tulus staf sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, (1) 
kecepatan respon (2) isi respon (3) 
penyelesaian masalah (4) bahasa yang 
baik

Situs/mobile app memilki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memilki 1 kriteria di atas

Situs/mobile app tidak memilki kriteria di 
atas 1

Respon terhadap pertanyaan pengguna 
dilakukan kurang dari 60 menit

Respon terhadap pertanyaan dilakukan 
dalam waktu 61 menit  sampai 5 jam

Respon terhadap pertanyaan dilakukan 
dalam 5 jam 1 menit sampai 24 jam

Respon terhadap pertanyaan pengguna 
dilakukan lebh dari 24 jam 1

  
  

cepat, kurang dari 2 detik, 
situs tidak berat dan mudah 
dibuka

Browse yang bisa 
digunakan dengan optimal : 
mozilla dan google chrome

Situs tidak menyediakan 
helpdesk IT untuk 
memberikan layanan dan 
hanya memiliki kontak 
person seperti no telp

 memiliki kontak telp untuk 
dihubungi 
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Kriteria pengetahuan dan respon dari 
staff e-service terkait pertanyaan 
pengguna atas layanan: (1)  menjawab 
setiap pertanyaan pengguna sesuai 
konteksnya, (2) menjawab dengan cepat 
kurang dari 24 jam (3) menyelesaikan 
masalah/pertanyaan pengguna atau 
menjawab secara tepat (4) 
berkomunikasi dengan bahasa yang baik

Staff e-service memiliki 2-3 kriteria di atas

Staff e-service memiliki 1 kriteria di atas

Staff e-service tidak memiliki kriteria di 
atas 1

Kriteria penyampaian layanan dari staf e-
service: (1) dapat dipercaya dengan baik 
dan menjalankan tugasnya dengan (2) 
tanggung jawab,  (3) profesional dan (4) 
percaya diri

Staff e-service memiliki 2-3 kriteria di atas

Staff e-service memiliki 1 kriteria di atas

Staff e-service tidak memiliki kriteria di 
atas 1

Situs/mobile app menyediakan: (1) 
manual penggunaan; (2) fitur Help, (3) 
Video tutorial, dan (4)  Fitur Customer 
Service online (live chat)
Tersedia manual penggunaan, fitur Help 
dan video tutorial

Tersedia manual penggunaan dan fitur 
Help

 memiliki kontak telp untuk 
dihubungi 

memiliki kontak telp untuk 
dihubungi 

memiliki kontak telp untuk 
dihubungi 
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Tersedia manual penggunaan (pdf, 
diagram, dokumen lainnya) 0

Kriteria interaksi pengguna dengan e-
services: (1) Memiliki form interaksi; (2) 
Memiliki fitur Helpdesk/instant messaging 
dengan admin; (3) Informasi yang 
ditampilkan dalam situs dapat diakses 
per halaman per informasi; (4) memiliki 
fitur multibahasa

Interaksi hanya memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Interaksi hanya memiliki 1 kriteria di atas 2

Interaksi hanya tidak memiliki kriteria di 
atas

Kriteria navigasi situs/mobile app: (1) 
Tersedia peta situs navigasi; (2) Jumlah 
link navigasi yang minimal (maksimal 7 
menu item); (3) Konsisten (posisi 
navigasi situs selalu sama di tiap 
halaman); (4) Logo me-Link ke halaman 
utama

4

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas

    
 

situs hanya memiliki nomor 
3 (Informasi yang 

ditampilkan dalam situs 
dapat diakses per halaman 

per informasi)

situs/mobile app memilika 
(1) peta situs navigasi; (2) 
Jumlah link navigasi yang 
minimal (maksimal 7 menu 
item); (3) Konsisten (posisi 
navigasi situs selalu sama 
di tiap halaman); (4) Logo 
me-Link ke halaman utama
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Kriteria kemudahan penggunaan 
situs/mobile app: (1) Dapat diakses oleh 
siapapun termasuk (2)disabilitas (tuna 
netra) atau (3) manula; (4) Kompatibel 
dengan perangkat mobile (smartphone, 
tablet, dll); (5) Memungkinkan membaca 
konten secara cepat (skims); (6) Memiliki 
fitur multibahasa; dan (7) perubahan 
layout (misal perubahan ukuran font)

Memiliki 4-6 kriteria diatas

Memiliki 1-3 kriteria diatas 2

Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria tampilan situs/mobile app yang 
menarik: (1) Desain dengan komposisi 
padanan warna yang baik dan tidak 
berlebihan:  setidaknya memiliki 2 atau 3 
warna utama yang berpadu (maksimal 5 
warna); (2) teks mudah dibaca, biasanya 
teks warna hitam dengan latar warna 
puith/cerah & ukuran font 10-12 di tiap 
paragraf; (3) memiliki gambar yang 
relevan dengan konteks/konten dengan 
kualitas/resolusi yang baik dan jumlah 3-
4 gambar setiap halamannya (tidak 
lebih); (4) layout yang sederhan & 
ringkas (simple)  tidak banyak 
mengandung elemen pengalih fokus 
(misal animasi, gambar berkedip-
kedip/blink  dll)

4

Memiliki 2-3 kriteria di atas

Memiliki 1 kriteria di atas

Tidak memiliki  kriteria di atas

bisa di akses di smartphone 
secara kompatibel

situs mengandung semua 
kriteria yang menarik
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(1) Layout situs sederhana tidak 
berlebihan hanya menyampaikan konten 
yang relevan dengan informasi 
pemerintahan; (2) judul konten memiliki 
tema/label yang jelas dan isi dibagi 
menjadi paragraf kecil; (3) desain layout 
dan konten jelas, ringkas dan menarik; 
(4) kurang dari 10 detik pengunjung 
dapat mengetahui jenis situs dan isi 
konten yang disampaikan

4

Memiliki 2-3 kriteria di atas
Memiliki 1 kriteria di atas

Tidak memiliki  kriteria di atas

Kriteria kesan kompeten/profesional dari 
situs/mobile app: (1) Tata letak/layout 
sederhana, ringkas, minim fitur pengalih 
topik ; (2) Minimal link navigasi dan scroll 
(menggulung layar) untuk setiap halaman 
dan informasi/konten ; (3) Konten 
diperbarui secara reguler/berkala; (4) 
Konten yang deskriptif, dan penggunaan 
bahasa sederhana dan standar atas 
konten situs/mobile app (yang ada 
seakan ditulis yang profesional, misal: 
editor/wartawan)

4

Memiliki 2-3 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Tidak memiliki  kriteria diatas

(1) Layout situs sederhana 
tidak berlebihan hanya 
menyampaikan konten 
yang relevan dengan 

informasi pemerintahan; (2) 
judul konten memiliki 

tema/label yang jelas dan 
isi dibagi menjadi paragraf 
kecil; (3) desain layout dan 
konten jelas, ringkas dan 

menarik; (4) kurang dari 10 
detik pengunjung dapat 

mengetahui jenis situs dan 
isi konten yang 
disampaikan

situs nampak 
kompeten/proffesional 

dalam penyampaian konten 
dan pengelolaannya
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 Kriteria standar pengalaman positif: (1) 
Layout situs sederhana & ringkas 
(simple), tampilan menarik dan 
pengelolaan yang baik; (2) Loading 
halaman cepat, situs memuat (loading) 
halaman 1- 20 detik; (3) Minimal link & 
scroll & layout, serta konsiten tiap 
halamannya; (4) Fokus pada hal yang 
penting/utama, (5) Menu selalu berada di 
bagian atas disetiap halaman (6) item 
menu dibatasi kurang dari 7 item (untuk 
tidak membuat orang berlama-lama 
dalam mencari satu informasi yang 
diinginkan), (6) Memiliki fitur/tombol 
Contact
Memiliki 4-5 kriteria diatas 3
Memiliki 1-3 kriteria diatas
Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria umum informasi akurat: (1) 
didukung oleh referensi atau dokumen 
fakta yang jelas serta sesuai dengan 
kebutuhan  pengguna. (2) informasi yang 
disampaikan dengan bahasa Indonesia 
yang jelas (tata bahasa, pengejaan, dan 
komposisi) (3)  menampilkan 
keterangan/info tentang penulis (4) 
Informasi dapat dibandingkan dengan 
situs lainnya dengan topik yang sama

Memiliki 2-3 kriteria diatas 3

Memiliki 1 kriteria diatas

Tidak memiliki kriteria diatas

Tersedia daftar dan deskripsi informasi 
yang dilengkapi dengan  peraturan 
perundang-undangan/dasar hukum 
terkait pelayanan yang diberikan
Tersedia deskripsi informasi yang 
dilengkapi dengan peraturan perundang-
undangan/dasar hukum terkait pelayanan 
yang diberikan

situs hanya tidak memiliki 
fitur/tombol contact
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Tersedia daftar informasi yang dilengkapi 
peraturan perundang-undangan/dasar 
hukum terkait pelayanan yang diberikan

Tidak tersedia daftar dan deskripsi 
informasi yang dilengkapi dengan 
peraturan perundang-undangan/dasar 
hukum terkait pelayanan yang diberikan 

1

Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 7 hari kerja dari berita 
/informasi terakhir

4

Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 8 hari kerja – 30 hari kerja 
dari berita /informasi terakhir

Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 31 hari kerja – 90 hari kerja 
dari berita /informasi terakhir
Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala lebih dari  90 hari kerja dari berita 
/informasi terakhir

Terdapat integrasi informasi antara 
informasi pelayanan dengan link  
informasi lainnya yang saling terkait
Terdapat integrasi informasi, yang 
membutuhkan pencarian dari link yang 
lain
Terdapat integrasi informasi tanpa 
panduan link lainnya.
Tidak terdapat integrasi informasi 1

Kriteria informasi yang mudah dimengerti, 
memiliki: (1) penggunaan bahasa yang 
baik dan benar, langsung/tidak bertele-
tele, tidak banyak terminologi tidak 
awam/asing; (2) audio visual, (3) tabel 
dan/atau grafik, (4) link atau dokumen 

tidak terdapat link yang 
terkait
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Memiliki 2-3 kriteria diatas 3
Memiliki 1 kriteria diatas
Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria tingkat kerincian informasi: (1) 
Author/Penulis; (2) Tanggal Publikasi, (3) 
Memiliki Gambar/Video/Dokumen dan 
tautan dengan informasi lain yang 
sejenis/relevan dalam situs/mobile app 
dan  yang relevan dan (4) Memiliki 
kategorisasi dan kata kunci yang sesuai
Situs/mobile app memiliki  2-3 kriteria di 
atas 3

Situs/mobile app memiliki  1 kriteria di 
atas

Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Kriteria format penyajian informasi yang 
layak/pas: (1) Menggunakan bahasa 
yang umum, (2) mengandung penekanan 
(cetak tebal (bold), atau cetak miring 
(italic), pointer, tabel dan atau  yang 
sesungguhnya atau kontekstual (3) 
Mengandung  keyword (4) Menggunakan 
hyperlink yang aktif (dapat diklik 
langsung) (5) jumlah paragraf yang tidak 
banyak (maksimum tiga paragraf) dalam 
satu informasi
Situs/mobile app memiliki  3-4 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki  1-2 kriteria di 
atas 2

Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki (1) privacy 
policy, (2) contact information, (3) 
terdapat testimoni positif dari pengguna, 
(4) memiliki statistik jumlah pengunjung 
dan pengguna situs/mobile app yang 
meningkat

Situs/mobile app memiliki 2-3 macam 
kriteria tersebut

3

Situs/mobile app memiliki 1 macam 
kriteria tersebut

URL link : 
www.palembang.go.id/new/
berita/read/944
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Situs/mobile app tidak memiliki  macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki mekanisme 
transaksi yang jelas dengan ditandai (1) 
tersedia petunjuk yang user friendly (2) 
fitur pengamanan transaksi (3) fasilitas 
pelacakan transaksi (4) riwayat transaksi

Situs/mobile app memiliki 2-3 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki 1 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app tidak memiliki  macam 
kriteria tersebut

1

Kriteria keamanan bagi pengguna: (1) 
Untuk akses ke akun pengguna 
dibutuhkan user id, Passwords, (2) kode 
autentifikasi  (3) pengguna memberikan 
hanya data yang dibutuhkan (4) Terdapat 
pernyataan resmi perlindungan data

Situs/app memiliki 2-3 macam 
perlindungan data pengguna diatas
Situs/app  memiliki 1 macam 
perlindungan data pengguna diatas
Situs/app tidak/ memiliki  macam 
perlindungan data pengguna diatas 1

Situs/app memiliki (1) halaman personal 
yang sesuai dengan karakteristik atau 
preferensi pengguna, (2) memiliki 
pengaman/passwords untuk masuk dan 
(3) memiliki kemudahan untuk mengubah 
atau mengupdate data personal.

Situs/app  memiliki 2 kriteria personalisasi 
pengguna diatas
Situs/app memiliki 1 kriteria personalisasi 
pengguna diatas

Situs/app  tidak memiliki  kriteria 
personalisasi pengguna diatas 1
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Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang berfungsi optimal 
sebagai tempat berdiskusi dan 
memberikan solusi yang dipertimbangkan 
oleh organisasi
Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang berfungsi dengan baik
Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang kadang-kadang 
digunakan
Situs/mobile app tidak memiliki 
forum/kanal pengguna atau memiliki tapi 
tidak digunakan

1

Situs memiliki fitur diskusi langsung (live) 
dan informasi kontak yang lengkap 
(alamat email, alamat fisik, nomor 
telepon) yang berfungsi dengan baik.
Situs memiliki informasi kontak yang 
lengkap (alamat email, alamat fisik, 
nomor telepon) yang berfungsi dengan 
baik.

3

Situs memiliki informasi kontak yang 
kurang lengkap yang kurang berfungsi 
dengan baik.
Situs tidak memiliki informasi kontak

Kriteria yang dimaksud, situs/mobile app 
memiliki:  (1) FAQ dan atau petunjuk 
yang lengkap, (2) kontak/fasilitas 
diskusi/chat yang berfungsi untuk 
bertanya (3) terdapat testimoni pengguna  
yang baik, (4) memiliki alur 
kerja/transaksi transparan yang dapat 
dipantau pengguna.

Situs/app  memiliki 2-3 kriteria diatas
Situs/app  memiliki 1 kriteria diatas
Situs/app  tidak memiliki kriteria diatas 1
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Screen Shoot REKOMENDASI
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Situs menyediakan informasi yang diperbaharui secara 
berkala dan up to date

Situs menyediakan integrasi informasi dengan penyediaan sumber 
atau link yang terkait untuk memperjelas informasi relevan yang 
dibutuhkan pengguna

Situs memberikan informasi yang jelas sesuai dengan kebutuhan 
pengguna dalam bentuk audiovisual, gambar dan narasi.
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Situs menyediakan informasi yang detail, lengkap dan relevan

Situs menyediakan informasi yang sesuai dengan kebutuhan 
pengguna pada satu skema secara rinci dalam format yang baik

Situs memiliki reputasi yang baik karena memiliki privacy policy, 
contact informatian, testimoni dan informasi jumlah pengunjung.
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Keamanan dalam bertransaksi dirasakan pengguna dengan 
adanya mekanisme transaksi yang jelas, tersedia fitur 
pengamanan transaksi, fasilitas pelacakan transaksi dan riwayat 
transaksi

Sistem menyediakan halaman pribadi untuk pengguna dengan 
pengaman dan memiliki kemudahan untuk melakukan 
pembaharuan data pribadi dan memiliki kesan personalisasi 
pengguna

         
      

Sistem menyediakan perlindingan terhadap informasi pribadi 
dengan  penggunaan user id, passwords, kode autentifikasi, 
pernyataan resmi perlindungan data sehingga pengguna merasa 
aman.
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Situs menyediakan media komunikasi seperti fasilitas live chat, 
informasi kontak, alamat emai dan nomer telepon yang dapat 
dihubungi yang memudahkan komunikasi dengan institusi

Sistem menyediakan fasilitas informasi untuk mengetahui alur atau 
tahapan kerja dan transaksi yang dilakukan oleh pengguna 
sehingga memberi keyakinan bahwa jasa akan tersampaikan 
dengan baik sesuai janji

Situs memiliki forum pengguna dengan fasilitas interaksi antara 
anggotanya sehingga menimbulkan rasa kebersamaan
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Dimensi Code Indikator Penilaian Pertanyaan N

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

E3 Peta situs/mobile app e-gov 
ini terorganisir dengan baik

Apakah situs/mobile app 
memiliki peta navigasi, tidak 
mengandung halaman kosong, 
tata letak (layout) halaman 
yang konsisten dan transisi 
antar halaman terasa halus 
(smooth) dan lancar? 

E1
Struktur situs/mobile app e-
gov ini jelas dan mudah 
diikuti

Apakah situs/mobile app 
menggunakan alamat/nama 
mobile apps yang mudah 
diingat, berekstensi go.id 
(untuk situs)/nama formil (untuk 
mobile app), tampilan antar 
muka (interface ) menarik  dan 
mudah untuk diikuti /ditelusuri?

E2
Mesin pencari (fitur search) 
dalam situs/mobile app e-
gov ini efektif

Apakah situs/mobile app 
menyediakan fitur mesin 
pencari (search) yang mudah 
ditemukan posisinya, 
digunakan dan memberikan 
tampilan hasil yang mudah 
dibaca/dipahami?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

E6

Lama Informasi yang 
ditampilkan di situs e-gov 
setelah kejadian/peristiwa 
berlangsung

Seberapa lama informasi 
ditampilkan dari waktu kejadian  
berlangsung?

   
   

   
   

   
   

     
  

 

E4

Situs/mobile app e-gov ini 
disesuaikan dengan 
kebutuhan khusus masing-
masing pengguna

Apakah situs/mobile app 
memiliki fitur penyesuaian 
terkait karakteristik dan pola 
kebutuhan khusus pengguna 
seperti multi bahasa, 
Sumarisasi (frequently acces, 
top search, FAQ, dlsb), fitur 
pengingat & saran, dan fitur 
yang ramah pengguna 
disabilitas?

E5
Informasi yang ditampilkan 
pada situs/mobile app e-gov 
ini rinci dan sesuai 

Apakah informasi yang 
ditampilkan dalam situs/mobile 
app memiliki keterangan yang 
rinci dan sesuai dengan 
efisiensi? 

Efficiency
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3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

T2
Autentifikasi hanya 
menggunakan data yang 
diperlukan

Berapa jumlah item data 
pribadi pengguna yang harus 
dimasukkan untuk autentifikasi 
akses dalam situs/mobile app 
ini ? (Contoh data pribadi yang 
tidak perlu: Nomor Kartu 
Keluarga, NIK, nomor Kartu 
kredit, dlsb yang tidak 
diperlukan dalam akses situs )

T1 Penggunaan pasword dan 
username aman

Apakah keamanan 
penggunaan username dan 
password pada situs/mobile 
app ini terjamin? 

E7

Petunjuk dan/atau  
Informasi pengisian data 
dalam situs/mobile app e-
govt ini sudah memadai

Apakah petunjuk dan/atau 
informasi mengenai pengisian 
data dalam situs/mobile app ini 
sudah cukup 
memadai/informatif? 

Page 3



INDIKATOR eService_Jenis INFORM

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

R1

Form dalam situs/mobile 
app e-service dapat 
diunduh/di-submit dengan 
cepat

Apakah form atau file dalam 
situs/mobile app ini dapat 
diunduh atau disubmit dengan 
cepat ?

T4

Data yang disediakan untuk 
e-service digunakan hanya 
untuk alasan yang 
dimaksudkan 

Apakah data pengguna yang 
disimpan dalam e-service ini 
hanya digunakan untuk alasan 
yg dimaksudkan oleh 
pengguna?

Trust

T3

Data yang diberikan oleh 
pengguna tersimpan dalam 
situs/mobile app dengan 
aman

Apakah data yang diberikankan 
pengguna dan tersimpan 
dalam sistem e-service ini 
aman?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3
R5

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat dengan 

Apakah halaman situs/mobile 
app terunduh/termuat  dengan 

R4
Situs/mobile app 
menyediakan layanan tepat 
waktu

Apakah layanan disediakan 
tepat waktu sesuai dengan 
kebutuhan?

R3
Situs/mobile app dapat 
beroperasi dengan baik 
sejak dibuka

Apakah situs/mobile app dapat 
beroperasi dengan baik dan 
responsif sejak dibuka?

Reliability

R2
Situs/mobile app e-service 
dapat diakses dan tersedia 
kapan pun diperlukan

Apakah situs/mobile app ini 
dapat diakses kapan saja 
diperlukan?
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2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

 

CS1

Staf e-service menunjukkan 
minat yang tulus dalam 
memecahkan masalah 
pengguna, staf yang 
dimasukan adalah adanya 
HELP DESK utk eService.

Apakah staf e-service 
memberikan layanan yang 
tulus dalam menjawab 
pertanyaan dan penyelesaiaan 
masalah?

CS2
Staff e-service memberikan 
balasan secepatnya ke 
pertanyaan pengguna.

Apakah respon admin cepat 
dalam menjawab pertanyaan 
pengguna?

R5
   

terunduh/termuat dengan 
cepat

   
app terunduh/termuat  dengan 
cepat?

R6
Situs e-service berjalan 
dengan baik menggunakan 
browser yang tersedia

Apakah semua browser  
umum/populer yang tersedia 
dapat digunakan untuk 
membuka situs ini?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

CS4

Staf e-service memiliki 
kemampuan untuk 
menyampaikan 
kepercayaan dan keyakinan

Apakah kesan terpercaya 
terlihat pada staf e-service 
sehingga dapat meyakinkan 
pengguna?

U1 Mudah dipelajari untuk 
mengoperasikan

Apakah situs/mobile app dapat 
dengan mudah dipelajari dan 
dioperasikan saat 1 s/d 3 kali 
mengakses dengan dukungan 
fitur-fitur berikut?

CS3

Staf e-service memiliki 
pengetahuan untuk 
menjawab pertanyaan 
pengguna.

Apakah staf memiliki 
pengetahuan untuk menjawab 
pertanyaan pengguna secara 
memuaskan?

Citizen Support
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1

4

3

2

1

4

3

2

1

U3 Navigasi situs/mobile app 
cukup jelas dan mudah

Apakah situs/mobile app 
mudah dinavigasikan dari 
menu ke menu, dari halaman 
ke halaman, dan dari konten ke 
konten nya?

U2
Interaksi dengan 
situs/mobile app eservice 
jelas dan mudah dimengerti

Apakah interaksi anda sebagai 
pengguna situs/mobile app 
jelas dan mudah untuk 
memahami/mengerti dengan 
tersedianya form interaksi 
dengan fitur-fitur berikut?

   

    
    

      
   

 

Page 8



INDIKATOR eService_Jenis INFORM

4

3

2

1

4

3

2

1

U5 Tampilan situs/mobile app 
eservice menarik

Apakah tampilan situs/mobile 
app menarik sehingga anda 
nyaman, senang dan tidak 
bosan melihat situs lebih lama 
atau sering?

U4 Situs/mobile app mudah 
digunakan

Apakah mudah dalam 
penggunaan situs/mobile app 
baik konten, menu, dan fitur 
lainnya ?

Usability
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4

3
2
1

4

3
2
1

4

3
2

U7
Situs/mobile app Eservice 
menimbulkan kesan 
kompeten/profesional

Apakah situs/mobile app 
nampak kompeten/profesional 
dalam penyampaian kontennya 
dan pengelolaannya?

U8

Situs/mobile app Eservice 
memberikan 
pengalaman/kesan positif 
bagi pengguna

Apakah Anda mendapatkan 
pengalaman/kesan positif saat 
mengakses dan menggunakan 
situs/mobile app ini?

U6
Desain situs/mobile app 
eService layak dan sesuai 
dengan tipe situs

Apakah desain situs sesuai 
/relevan dengan 
jenis/kategori/konten yang 
dikandung/fungsi layanan nya?
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1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

Menyediakan informasi 
   

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs/mobile 

    
     

I1 Menyediakan informasi 
akurat

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs dengan 
bahasa Indonesia yang jelas, 
sistematis dan bermanfaat bagi 
pengguna?

I2 Menyediakan informasi yang 
terpercaya

Apakah Informasi yang 
ditampilkan dalam situs//mobile 
app disertai dengan daftar, 
deskripsi informasi serta dasar 
hukum dari pelayanan yang 
diberikan ?
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2

1

4

3

2

1

4

3
2
1

4

3

2

1

I5 Menyediakan informasi yang 
mudah dimengerti

Apakah informasi yang 
ditampilkan dilengkapi dengan 
tutorial penggunaan layanan ?

Information

I6
Menyediakan informasi 
dengan tingkat kerincian 
yang tepat

Apakah informasi yang 
ditampilkan dalam situs/mobile 
app memiliki keterangan yang 
lengkap mengenai: 
Author/Penulis, Tanggal 
Publikasi, Link sumber 
referensi , disertai dengan 
gambar/video/dokumen 
relevan, memiliki kategorisai & 
kata kunci yang sesuai dan 
memliki link/tautan dengan 
informasi lain yang sejenis 
dalam situs?

I3 Menyediakan informasi 
tepat dan sesuai waktu

   
ditampilkan pada Situs/mobile 
app merupakan informasi yang 
ter up date  secara teratur ?

I4 Menyediakan informasi 
relevan

Apakah informasi yang 
disampaikan mempunyai 
penjelasan dengan integrasi 
informasi dari link lainnya ?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

SI2
Pengguna merasa aman 
dalam  menyelesaikan 
transaksi

Apakah situs memiliki  
keamanan untuk melakukan 
transaksi secara penuh?

I7 Menyediakan informasi  
dalam format yang layak

Apakah informasi disajikan 
dengan format yang sesuai, 
tepat dan cocok?

 

SI1 Memiliki reputasi yang baik Apakah situs memiliki reputasi 
yang baik?

Page 13



INDIKATOR eService_Jenis INFORM

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

SI5 Menimbulkan rasa 
kebersamaan

Apakah pengguna merasakan 
komunitas yang menghargai 
keberadaannya dan 
kebersamaan sesama 
pengguna?

  
 

Apakah Situs memiliki fitur 
diskusi langsung (live) dan 

    
    

    
   

  

SI3
Pengguna merasa aman 
terhadap informasi 
pribadinya

Apakah informasi pribadi 
pengguna terlindungi dengan 
baik ?

SI4 Menciptakan rasa 
personalisasi

Apakah Situs menyediakan 
kemudahan untuk mempunyai 
halaman pribadi dan 
kemudahan untuk mengubah 
atau meng-update-nya ?

Service Interaction
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3

2

1

4

3
2
1

SI7

Memberi keyakinan bahwa 
jasa akan tersampaikan 
dengan baik sesuai 
janji/aturan

Apakah Situs memberi 
keyakinan bahwa jasa akan 
tersampaikan dengan baik 
sesuai janji/aturan? 

SI6 Memudahkan komunikasi 
dengan institusi

    
diskusi langsung (live) dan 
informasi kontak yang lengkap 
dan berfungsi baik? (Berfokus 
pada interaksi dari pengguna 
terhadap penyedia layanan 
bukan live chat)
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Breakdown Bobot Evidence
Menggunakan (1) nama/alamat mudah 
diingat dan ditelusuri, (2) berakhiran 
ekstensi go.id (untuk situs)/nama formal 
yang menunjukan nama daerah atau 
layanan spesifik (untuk mobile app), (3) 
tampilan antar muka nya menarik 
(komposisi Menu, Logo Lembaga, dan 
font (jenis dan ukuran) yang konsisten, 
(4) struktur  situs/mobile apps  berbentuk 
piramida i. Beranda; ii. Kategori; iv. 

4

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app, mudah digunakan dan memberikan 
tampilan hasil yang mudah 
dibaca/pahami
Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app dan mudah digunakan
Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app

Tidak ditemukan mesin pencari dalam 
situs/mobile app

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur, tidak memiliki halaman 
kosong dan tata letak (layout) konsisten, 
transisi/perpindahan antar 
halaman/windows situs/mobile app terasa 
halus dan lancar tanpa jeda/lag

4

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur, tidak memiliki halaman 
kosong dan tata letak (layout) konsisten

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur dan tidak memiliki halaman 
kosong
Tidak memiliki atau hanya memiliki peta 
navigasi saja 

URL link dan screenshoot 
mengenai: Site Map

URL link dan screenshoot 
mengenai: nama 
situs/aplikasi, hasil 
pencarian situs pada 
browser, layout situs untuk 
menunjukkan struktur

URL link dan screenshoot 
mengenai: mesin pencari, 
fungsi dan tata letak
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Memiliki  fitur  pilihan (1) multi bahasa, (2) 
fitur sumarisasi (frequently acces, top 
search, top question, FAQ) dan (3) fitur 
pengingat & pemberi saran serta (4) fitur 
ramah pengguna disabilitas (text to 
speech, speech to text, dlsb)
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas

Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam satu halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam dua halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam tiga halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam lebihh dari tiga halaman 
situs/mobile app

Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 1-4 hari setelah kejadian 
berlangsung
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 5-7 hari setelah kejadian 
berlangsung
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 8-14 hari setelah kejadian 
berlangsung
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang lebih dari 14 hari setelah 
kejadian berlangsung

Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field mudah dimengerti dan 
informatif disertai diagram dan contoh. 
Proses pengisian data hanya 
membutuhkan 1 halaman

Jadwal update tersedia dan 
dilakukan dengan baik, 
dibuktikan dengan fisik situs 
terbarukan dapat berupa 
link url dan atau 
screenshoot

   
  

URL link dan screenshoot 
mengenai: fitur  pilihan multi 
bahasa, fitur sumarisasi 
(frequently acces, top 
search, top question, FAQ) 
dan fitur pengingat & 
pemberi saran serta fitur 
ramah pengguna disabilitas 
(text to speech, speech to 
text, dlsb)

Screen shoot  halaman 
(halaman) situs/mobile app
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field mudah dimengerti dan 
informatif disertai diagram dan contoh. 
Proses pengisian data hanya 
membutuhkan 2-3 halaman

Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field tidak mudah dimengerti dan 
kurang  informatif tanpa disertai diagram 
dan contoh. Proses pengisian data hanya 
membutuhkan lebih dari 3 halaman

Tidak ada petunjuk dan/atau informasi 
pengisian data pada masing-masing field

Terdapat fitur proteksi password: (1) 
autentifikasi, (2) enkripsi menggunakan 
basis/standar enkripsi tertentu 
(ditampilkan metode/merk nya), (3) 
notifikasi penggunaan password, (4) 
notifikasi penggantian password
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas  
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas  
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas  

1 -  3 item data pribadi pengguna untuk 
autentifikasi
4 - 5 item data pribadi pengguna untuk 
autentifikasi
6 sampai 7 item data pribadi pengguna 
untuk autentifikasi

Lebih dari 7 data item data pribadi 
pengguna untuk autentifikasi

URL dan screen shoot 
Kolom isian permintaan 
data saat register dan login 

URL dan screen shoot 
halaman login, hasil 
percobaan register, create 
username dan password, 
ganti username dan 
password

URLdan screenshoot kolom 
isian pada situs

Page 18



INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Keamanan data terjamin karena adanya: 
(1) komitmen/pernyataan tertulis dari 
organisasi pengelola/penanggung jawab 
situs/mobile app yang dapat 
dibaca/diketahui oleh pengguna dengan 
jelas (2) Terdapat jaminan sistem 
enkripsi, (3) autentifikasi menggunakan 
digital signature atau biometrik  (4) fitur 
notifikasi/restorasi user name & password  
dan (5) memiliki sistem pemblokiran

Situs/mobile app memiliki 4-5 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas

Kriteria: (1) Terdapat pernyataan resmi 
dalam situs bahwa data tidak akan 
digunakan untuk keperluan lain. (2) 
Memiliki fitur menu privacy policy untuk 
data pribadi pengguna (3) Data dapat 
dikendalikan oleh pengguna (ubah, 
tampilkan, ditutup, dan fitur lainnya)

Situs/mobile app memiliki 2 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 
kurang dari 1 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 1 
sampai 5 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 5 
sampai 10 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 
lebih dari 10 menit

Berita acara pengunduhan 
form atau file dengan bukti 

(1) Pernyataan resmi 
penggunaan data dalam 
situs (2) menu privacy 
policy

(1). Screen shoot 
Pernyataan tentang 
kemanan data pengguna 
dalam situs dan bukti 
fiturlain, (2).  berita acara 
percobaan 
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Situs/mobile app selalu aktif dan dapat 
digunakan 24 jam sehari

Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1- 3 bulan sekali
Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1 minggu – 1 bulan 
sekali
Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1-6 hari sekali

Situs/mobile app ketika dievaluasi 
memiliki kriteria sebagai berikut: (1)  
waktu loading dan unduh cepat ke menu 
utama  (2) Situs/mobile app berjalan 
dengan baik di semua perangkat,(3) text 
mudah dibaca, (4) responsif

Situs/mobile app memilki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memilki 1 kriteria di atas

Situs/mobile app tidak memilki kriteria di 
atas

Kriteria evaluasi: (1) chat dan mail respon 
tidak lebih dari 24 jam (2) ada 
penyelesaian masalah/pertanyaan user 
(3) pengumuman yang masih dalam 
rentang waktunya (4) kerterbaruan 
berita/artikel
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat   5-10 detik

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat  11 sampai 30 detik

Berita acara percobaan 
membuka halaman situs  
(halaman situs yang baik 

    
   

(1) chat dan mail respon 
tidak lebih dari 24 jam (2) 
bukti penyelesaian 
masalah/pertanyaan user 
(3) bukti pengunggahan 
pengumuman (4) 
kerterbaruan berita

Berita acara percobaan 
menjalankan situs

Jadwal dan sop 
maintenance, lampiran up 
dan down sistem, screeshot 
akses/evaluasi situs pada 
waktu yang berbeda

Page 20



INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat  31 sampai 60 detik

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat lebih dari 60 detik

Semua browser dapat digunakan 
(minimal 4 jenis browser)

Hanya 3 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Hanya 2 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Hanya 1 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Kriteria kesan tulus staf sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, (1) 
kecepatan respon (2) isi respon (3) 
penyelesaian masalah (4) bahasa yang 
baik

Situs/mobile app memilki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memilki 1 kriteria di atas

Situs/mobile app tidak memilki kriteria di 
atas

Respon terhadap pertanyaan pengguna 
dilakukan kurang dari 60 menit

Respon terhadap pertanyaan dilakukan 
dalam waktu 61 menit  sampai 5 jam

Respon terhadap pertanyaan dilakukan 
dalam 5 jam 1 menit sampai 24 jam

Respon terhadap pertanyaan pengguna 
dilakukan lebh dari 24 jam

Bukti tentang (1) kecepatan 
respon (2) isi respon (3) 
penyelesaian masalah (4) 
standar bahasa yang baik

Bukti sampel respon pada  
pertanyaan user

   
    

(halaman situs yang baik 
adalah situs yang tidak 
berat dan cepat dibuka)

Berita acara percobaan  
dan screenshoot membuka 
situs dengan berbagai 
browser
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Kriteria pengetahuan dan respon dari 
staff e-service terkait pertanyaan 
pengguna atas layanan: (1)  menjawab 
setiap pertanyaan pengguna sesuai 
konteksnya, (2) menjawab dengan cepat 
kurang dari 24 jam (3) menyelesaikan 
masalah/pertanyaan pengguna atau 
menjawab secara tepat (4) 
berkomunikasi dengan bahasa yang baik

Staff e-service memiliki 2-3 kriteria di atas

Staff e-service memiliki 1 kriteria di atas

Staff e-service tidak memiliki kriteria di 
atas

Kriteria penyampaian layanan dari staf e-
service: (1) dapat dipercaya dengan baik 
dan menjalankan tugasnya dengan (2) 
tanggung jawab,  (3) profesional dan (4) 
percaya diri

Staff e-service memiliki 2-3 kriteria di atas

Staff e-service memiliki 1 kriteria di atas

Staff e-service tidak memiliki kriteria di 
atas

Situs/mobile app menyediakan: (1) 
manual penggunaan; (2) fitur Help, (3) 
Video tutorial, dan (4)  Fitur Customer 
Service online (live chat)
Tersedia manual penggunaan, fitur Help 
dan video tutorial

Tersedia manual penggunaan dan fitur 
Help

(1) Bukti berita acara 
penilaian staf e-service (2) 
persepsi penilai terhadap 
jawaban atas pertanyaan 
user (disertasi bukti)

URL

(1) Bukti berita acara 
penilaian staf e-service (2) 
persepsi penilai terhadap 
jawaban atas pertanyaan 
user (disertai bukti)
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Tersedia manual penggunaan (pdf, 
diagram, dokumen lainnya)

Kriteria interaksi pengguna dengan e-
services: (1) Memiliki form interaksi; (2) 
Memiliki fitur Helpdesk/instant messaging 
dengan admin; (3) Informasi yang 
ditampilkan dalam situs dapat diakses 
per halaman per informasi; (4) memiliki 
fitur multibahasa

Interaksi hanya memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Interaksi hanya memiliki 1 kriteria di atas

Interaksi hanya tidak memiliki kriteria di 
atas

Kriteria navigasi situs/mobile app: (1) 
Tersedia peta situs navigasi; (2) Jumlah 
link navigasi yang minimal (maksimal 7 
menu item); (3) Konsisten (posisi 
navigasi situs selalu sama di tiap 
halaman); (4) Logo me-Link ke halaman 
utama

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas

Berita acara percobaan dan 
URL

URL
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Kriteria kemudahan penggunaan 
situs/mobile app: (1) Dapat diakses oleh 
siapapun termasuk (2)disabilitas (tuna 
netra) atau (3) manula; (4) Kompatibel 
dengan perangkat mobile (smartphone, 
tablet, dll); (5) Memungkinkan membaca 
konten secara cepat (skims); (6) Memiliki 
fitur multibahasa; dan (7) perubahan 
layout (misal perubahan ukuran font)

Memiliki 4-6 kriteria diatas

Memiliki 1-3 kriteria diatas

Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria tampilan situs/mobile app yang 
menarik: (1) Desain dengan komposisi 
padanan warna yang baik dan tidak 
berlebihan:  setidaknya memiliki 2 atau 3 
warna utama yang berpadu (maksimal 5 
warna); (2) teks mudah dibaca, biasanya 
teks warna hitam dengan latar warna 
puith/cerah & ukuran font 10-12 di tiap 
paragraf; (3) memiliki gambar yang 
relevan dengan konteks/konten dengan 
kualitas/resolusi yang baik dan jumlah 3-
4 gambar setiap halamannya (tidak 
lebih); (4) layout yang sederhan & 
ringkas (simple)  tidak banyak 
mengandung elemen pengalih fokus 
(misal animasi, gambar berkedip-
kedip/blink  dll)
Memiliki 2-3 kriteria di atas

Memiliki 1 kriteria di atas

Tidak memiliki  kriteria di atas

Berita acara percobaan dan 
URL
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(1) Layout situs sederhana tidak 
berlebihan hanya menyampaikan konten 
yang relevan dengan informasi 
pemerintahan; (2) judul konten memiliki 
tema/label yang jelas dan isi dibagi 
menjadi paragraf kecil; (3) desain layout 
dan konten jelas, ringkas dan menarik; 
(4) kurang dari 10 detik pengunjung 
dapat mengetahui jenis situs dan isi 
konten yang disampaikan

Memiliki 2-3 kriteria di atas
Memiliki 1 kriteria di atas
Tidak memiliki  kriteria di atas

Kriteria kesan kompeten/profesional dari 
situs/mobile app: (1) Tata letak/layout 
sederhana, ringkas, minim fitur pengalih 
topik ; (2) Minimal link navigasi dan scroll 
(menggulung layar) untuk setiap halaman 
dan informasi/konten ; (3) Konten 
diperbarui secara reguler/berkala; (4) 
Konten yang deskriptif, dan penggunaan 
bahasa sederhana dan standar atas 
konten situs/mobile app (yang ada 
seakan ditulis yang profesional, misal: 
editor/wartawan)
Memiliki 2-3 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Tidak memiliki  kriteria diatas

 Kriteria standar pengalaman positif: (1) 
Layout situs sederhana & ringkas 
(simple), tampilan menarik dan 
pengelolaan yang baik; (2) Loading 
halaman cepat, situs memuat (loading) 
halaman 1- 20 detik; (3) Minimal link & 
scroll & layout, serta konsiten tiap 
halamannya; (4) Fokus pada hal yang 
penting/utama, (5) Menu selalu berada di 
bagian atas disetiap halaman (6) item 
menu dibatasi kurang dari 7 item (untuk 
tidak membuat orang berlama-lama 
dalam mencari satu informasi yang 
diinginkan), (6) Memiliki fitur/tombol 
Memiliki 4-5 kriteria diatas
Memiliki 1-3 kriteria diatas
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Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria umum informasi akurat: (1) 
didukung oleh referensi atau dokumen 
fakta yang jelas serta sesuai dengan 
kebutuhan  pengguna. (2) informasi yang 
disampaikan dengan bahasa Indonesia 
yang jelas (tata bahasa, pengejaan, dan 
komposisi) (3)  menampilkan 
keterangan/info tentang penulis (4) 
Informasi dapat dibandingkan dengan 
situs lainnya dengan topik yang sama

Screen shoot : (1) informasi 
yang ditampilkan di Web, 
(2) bagan , (3) dokumen 
pendukung

Memiliki 2-3 kriteria diatas

Memiliki 1 kriteria diatas

Tidak memiliki kriteria diatas

Tersedia daftar dan deskripsi informasi 
yang dilengkapi dengan  peraturan 
perundang-undangan/dasar hukum 
terkait pelayanan yang diberikan
Tersedia deskripsi informasi yang 
dilengkapi dengan peraturan perundang-
undangan/dasar hukum terkait pelayanan 
yang diberikan

Tersedia daftar informasi yang dilengkapi 
peraturan perundang-undangan/dasar 
hukum terkait pelayanan yang diberikan

Tidak tersedia daftar dan deskripsi 
informasi yang dilengkapi dengan 
peraturan perundang-undangan/dasar 
hukum terkait pelayanan yang diberikan 

Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 7 hari kerja dari berita 
/informasi terakhir
Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 8 hari kerja – 30 hari kerja 
dari berita /informasi terakhir

Screen shoot : (1) Berita 
  

Screen shoot :  (1) Daftar 
informasi ; (2) Deskripsi 
informasi ; (3) Peraturan 
hukum/dasar hukum 
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Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 31 hari kerja – 90 hari kerja 
dari berita /informasi terakhir
Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala lebih dari  90 hari kerja dari berita 
/informasi terakhir

Terdapat integrasi informasi antara 
informasi pelayanan dengan link  
informasi lainnya yang saling terkait
Terdapat integrasi informasi, yang 
membutuhkan pencarian dari link yang 
lain
Terdapat integrasi informasi tanpa 
panduan link lainnya.
Tidak terdapat integrasi informasi

Kriteria informasi yang mudah dimengerti, 
memiliki: (1) penggunaan bahasa yang 
baik dan benar, langsung/tidak bertele-
tele, tidak banyak terminologi tidak 
awam/asing; (2) audio visual, (3) tabel 
dan/atau grafik, (4) link atau dokumen 
Memiliki 2-3 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria tingkat kerincian informasi: (1) 
Author/Penulis; (2) Tanggal Publikasi, (3) 
Memiliki Gambar/Video/Dokumen dan 
tautan dengan informasi lain yang 
sejenis/relevan dalam situs/mobile app 
dan  yang relevan dan (4) Memiliki 
kategorisasi dan kata kunci yang sesuai
Situs/mobile app memiliki  2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki  1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Screen shoot  dan file 
penggunaan layanan dalam 
bentuk : (1) audiovisiual, (2) 
gambar ; (3) narasi 

URL link dan screenshoot 
mengenai: Author; 
DD/MM/YYYY, Link Tautan 
dan 
Gambar/Video/Dokumen 
yang relevan dan Memiliki 
kategorisasi dan kata kunci 
yang sesuai serta Memiliki 
tautan dengan informasi 
lain yang sejenis/relevan 
dalam situs

Screen shoot : (1) Berita 
yang terbaru 

Screen shoot : (1) 
penjelasan integrasi 
informasi (2) alamat link 
yang terkait
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Kriteria format penyajian informasi yang 
layak/pas: (1) Menggunakan bahasa 
yang umum, (2) mengandung penekanan 
(cetak tebal (bold), atau cetak miring 
(italic), pointer, tabel dan atau  yang 
sesungguhnya atau kontekstual (3) 
Mengandung  keyword (4) Menggunakan 
hyperlink yang aktif (dapat diklik 
langsung) (5) jumlah paragraf yang tidak 
banyak (maksimum tiga paragraf) dalam 
satu informasi
Situs/mobile app memiliki  3-4 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki  1-2 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki (1) privacy 
policy, (2) contact information, (3) 
terdapat testimoni positif dari pengguna, 
(4) memiliki statistik jumlah pengunjung 
dan pengguna situs/mobile app yang 
meningkat

Situs/mobile app memiliki 2-3 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki 1 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app tidak memiliki  macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki mekanisme 
transaksi yang jelas dengan ditandai (1) 
tersedia petunjuk yang user friendly (2) 
fitur pengamanan transaksi (3) fasilitas 
pelacakan transaksi (4) riwayat transaksi

Situs/mobile app memiliki 2-3 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki 1 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app tidak memiliki  macam 
kriteria tersebut

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria

Screen shoot  skema yang 
menampilkan informasi 
kebutuhan pengguna pada 
satu skema (informasi 
dengan kategorisasi yang 
jelas sesuai fungsi dan 
organisasi)

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria
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Kriteria keamanan bagi pengguna: (1) 
Untuk akses ke akun pengguna 
dibutuhkan user id, Passwords, (2) kode 
autentifikasi  (3) pengguna memberikan 
hanya data yang dibutuhkan (4) Terdapat 
pernyataan resmi perlindungan data

Situs/app memiliki 2-3 macam 
perlindungan data pengguna diatas
Situs/app  memiliki 1 macam 
perlindungan data pengguna diatas
Situs/app tidak/ memiliki  macam 
perlindungan data pengguna diatas

Situs/app memiliki (1) halaman personal 
yang sesuai dengan karakteristik atau 
preferensi pengguna, (2) memiliki 
pengaman/passwords untuk masuk dan 
(3) memiliki kemudahan untuk mengubah 
atau mengupdate data personal.

Situs/app  memiliki 2 kriteria personalisasi 
pengguna diatas
Situs/app memiliki 1 kriteria personalisasi 
pengguna diatas

Situs/app  tidak memiliki  kriteria 
personalisasi pengguna diatas

Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang berfungsi optimal 
sebagai tempat berdiskusi dan 
memberikan solusi yang dipertimbangkan 
oleh organisasi
Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang berfungsi dengan baik
Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang kadang-kadang 
digunakan
Situs/mobile app tidak memiliki 
forum/kanal pengguna atau memiliki tapi 
tidak digunakan

Situs memiliki fitur diskusi langsung (live) 
dan informasi kontak yang lengkap 
(alamat email, alamat fisik, nomor 
telepon) yang berfungsi dengan baik.

URL dan Screenshoot 
forum pengguna

    
  

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria

URL dan Screenshoot 
ketiga kriteria
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Situs memiliki informasi kontak yang 
lengkap (alamat email, alamat fisik, 
nomor telepon) yang berfungsi dengan 
baik.
Situs memiliki informasi kontak yang 
kurang lengkap yang kurang berfungsi 
dengan baik.
Situs tidak memiliki informasi kontak

Kriteria yang dimaksud, situs/mobile app 
memiliki:  (1) FAQ dan atau petunjuk 
yang lengkap, (2) kontak/fasilitas 
diskusi/chat yang berfungsi untuk 
bertanya (3) terdapat testimoni pengguna  
yang baik, (4) memiliki alur 
kerja/transaksi transparan yang dapat 
dipantau pengguna.

Situs/app  memiliki 2-3 kriteria diatas
Situs/app  memiliki 1 kriteria diatas
Situs/app  tidak memiliki kriteria diatas

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria

URL dan Screenshoot live 
chat dan contact
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Pernyataan untuk end user

Situs memiliki mesin pencari yang 
mudah ditemukan dalam situs, mudah 
digunakan dan memberikan hasil yang 
baik dan sesuai

Situs terorganisasi dengan baik, 
memiliki peta navigasi, tidak 
memiliki halaman kosong, tata letak 
(layout ) konsisten, 
transisi/perpindahan antar halaman 
situs terasa halus dan lancar.

Situs mudah diingat, memiliki 
struktur yang jelas dan mudah 
diikuti, untuk model layanan 
berjenis INFORMASI piramida 
SESUAI struktur organisasi, dan 
untuk model layanan berjenis 
WORKFLOW piramida SESUAI 
layanan yang diberikan
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Selang waktu kejadian sesungguhnya 
dengan publikasi berita/informasi di 
situs/mobile apps

     
    

    
     

    
 

Situs memiliki fitur penyesuaian 
pengguna seperti multi bahasa, 
frequently acces, top search, FAQ, fitur 
pengingat & saran, dan fitur yang 
ramah pengguna disabilitas?

Jumlah halaman yang diperlukan untuk 
menampilkan Informasi pada 
situs/mobile app e-gov 

Page 32



INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Autentifikasi hanya menggunakan data 
yang diperlukan (data sesedikit 
mungkin)

Terdapat proteksi password: 
autentifikasi, enkripsi, notifikasi 
penggunaan password, notifikasi 
penggantian password

Informasi atau petunjuk pengisian data 
pada masing-masing field mudah 
dimengerti dan informatif, disertai 
diagram dan contoh. Proses pengisian 
data hanya membutuhkan sedikit 
halaman petunjuk
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Form atau file dokumen yang tersedia 
dalam situs dapat diunduh dengan 
cepat, kurang dari 1 menit

Keamanan data terjamin baik dari 
keamanan sistem maupun komitmen 
tertulis dari organisasi yang dapat 
dibaca oleh pengguna dengan jelas. 
Terdapat enkripsi dan autentifikasi 
menggunakan digital signature, 
biometrik, notifikasi dan password.

Situs menampilkan pernyataan resmi 
bahwa data tidak akan digunakan 
untuk keperluan lain dan memiliki fitur 
menu privacy policy untuk data pribadi 
pengguna yang dapat dikendalikan 
oleh pengguna (ubah, tampilkan, 
ditutup, dll)
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Halaman situs terunduh/terbuka 
     

Informasi dan pelayanan disediakan 
tepat waktu dan up to date sesuai 
dengan kebutuhan pengguna

Situs dapat digunakan dalam 24 jam 
sehari

Situs berjalan dengan baik di semua 
perangkat atau semua operating 
system , waktu loading  cepat, text 
mudah dibaca, responsif

Page 35



INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Respon terhadap pertanyaan 
pengguna dilakukan kurang dari 1 jam

Kesan tulus staf/admin sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, 
cepat  merespon, isi respon yang baik, 
dapat menyelesaikan masalah dan 
menggunakan bahasa yang baik

   
dengan cepat, kurang dari 2 detik

Situs dapat beroperasi pada semua 
browser yang umum digunakan 
masyarakat (MicIE, Mozilla, Google 
Chrome, Safari, Opera dll)
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Situs memiliki petunjuk penggunaan, 
fitur Help, Video tutorial dan Fitur 
Customer Service online sehingga 
memudahkan pengguna untuk 
menggunakan situs

Staf/admin e-service terkesan baik, 
bertanggungjawab merespon dengan 
cepat, memiliki kemampuan yang 
mencukupi dan profesional

Pengetahuan staff e-service sangat 
baik, mengetahui dan memahami 
organisasi, seluruh proses bisnis terkait 
pelayanan dari awal sampai akhir yang 
sehingga dapat menjawab pertanyaan 
pengguna secara memuaskan
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Tersedia peta navigasi situs dengan 
tahapan yang tidak panjang serta 
kompatibel dengan berbagai browser 
sehingga pengguna mudah untuk 
menggunakan situs.

    
      

    
   
 

Situs memiliki format interaksi 
dengan admin (messaging ), 
menyediakan informasi dalam satu 
halaman dan  fitur multibahasa 
sehingga pengguna dapat 
berinteraksi dengan situs e-service 
secara jelas dan mudah dimengerti
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Situs terlihat menarik dengan 
penggunaan warna yang tidak 
berlebihan, teks berwarna hitam 
dengan warna latar putih, warna dan 
resolusi gambar yang baik, ukuran font 
dan jumlah baris kalimat yang ringkas 
sehingga mudah dibaca.

Situs mudah digunakan karena dapat 
diakses oleh disabilitas, manula, dari 
smartphone, dan memiliki fitur 
multibahasa serta fitur perubahan 
layout/ukuran font
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Situs terlihat kompeten untuk 
penyampaian informasi dengan layout 
yang baik, mempunyai fasilitas scroll 
layar, pemilihan bahasa yang baku 
serta konten diperbaharui secara 
berkala

Situs memberikan kesan yang positif 
dengan adanya layout yang ringkas 
namun informatif, waktu loading yang 
cepat, pemberian penekanan pada hal 
penting, tersedia menu yang berisi item 
yang ringkas dan tepat.

Situs memiliki desain yang sesuai 
dengan jenis layanannya mempunyai 
layout yang simpel, dan berisi informasi 
yang ringkas dan menarik serta mudah 
dipahami oleh pengguna
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Situs menyediakan informasi yang 
     

 

Informasi yang ditampilkan oleh situs 
menggunakan bahasa Indonesia yang 
benar, dengan mekanisme yang runtut, 
tanpa menggunakan banyak istilah 
serta didukung oleh dokumen yang 
tepat sesuai dengan kebutuhan 
pengguna

Informasi yang ditampilkan pada situs 
dilengkapi dengan penjelasan meliputi 
dasar hukum, pelaksanaan kegiatan 
dan gambar yang mendukung
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Situs memberikan informasi yang jelas 
sesuai dengan kebutuhan pengguna 
dalam bentuk audiovisual, gambar dan 
narasi.

Situs menyediakan informasi yang 
detail, lengkap dan relevan

    
diperbaharui secara berkala dan up 
to date

Situs menyediakan integrasi informasi 
dengan penyediaan sumber atau link 
yang terkait untuk memperjelas 
informasi relevan yang dibutuhkan 
pengguna
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Situs memiliki reputasi yang baik 
karena memiliki privacy policy, contact 
informatian, testimoni dan informasi 
jumlah pengunjung.

Keamanan dalam bertransaksi 
dirasakan pengguna dengan adanya 
mekanisme transaksi yang jelas, 
tersedia fitur pengamanan transaksi, 
fasilitas pelacakan transaksi dan 
riwayat transaksi

Situs menyediakan informasi yang 
sesuai dengan kebutuhan pengguna 
pada satu skema secara rinci dalam 
format yang baik
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Situs memiliki forum pengguna dengan 
fasilitas interaksi antara anggotanya 
sehingga menimbulkan rasa 
kebersamaan

Situs menyediakan media komunikasi 
     
      

    
   

Sistem menyediakan perlindingan 
terhadap informasi pribadi dengan  
penggunaan user id, passwords, kode 
autentifikasi, pernyataan resmi 
perlindungan data sehingga pengguna 
merasa aman.

Sistem menyediakan halaman pribadi 
untuk pengguna dengan pengaman 
dan memiliki kemudahan untuk 
melakukan pembaharuan data pribadi 
dan memiliki kesan personalisasi 
pengguna
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Sistem menyediakan fasilitas informasi 
untuk mengetahui alur atau tahapan 
kerja dan transaksi yang dilakukan oleh 
pengguna sehingga memberi 
keyakinan bahwa jasa akan 
tersampaikan dengan baik sesuai janji

    
seperti fasilitas live chat, informasi 
kontak, alamat emai dan nomer telepon 
yang dapat dihubungi yang 
memudahkan komunikasi dengan 
institusi
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INDIKATOR eService_Jenis WORKFL

Dimensi Code Indikator Penilaian Pertanyaan N

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

E3
Peta situs/mobile app e-
gov ini terorganisir dengan 
baik

Apakah situs/mobile app 
memiliki peta navigasi, tidak 
mengandung halaman kosong, 
tata letak (layout) halaman 
yang konsisten dan transisi 
antar halaman terasa halus 
(smooth) dan lancar? 

      

E1
Struktur situs/mobile app e-
gov ini jelas dan mudah 
diikuti

Apakah situs/mobile app 
menggunakan alamat/nama 
mobile apps yang mudah 
diingat, berekstensi go.id 
(untuk situs)/nama formil (untuk 
mobile app), tampilan antar 
muka (interface ) menarik  dan 
mudah untuk diikuti /ditelusuri?

E2
Mesin pencari (fitur 
search) dalam situs/mobile 
app e-gov ini efektif

Apakah situs/mobile app 
menyediakan fitur mesin 
pencari (search) yang mudah 
ditemukan posisinya, 
digunakan dan memberikan 
tampilan hasil yang mudah 
dibaca/dipahami?
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INDIKATOR eService_Jenis WORKFL

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

E6

Lama Informasi yang 
ditampilkan di situs e-gov 
setelah kejadian/peristiwa 
berlangsung

Seberapa lama informasi 
ditampilkan dari waktu kejadian  
berlangsung?

E4

Situs/mobile app e-gov ini 
disesuaikan dengan 
kebutuhan khusus masing-
masing pengguna

Apakah situs/mobile app 
memiliki fitur penyesuaian 
terkait karakteristik dan pola 
kebutuhan khusus pengguna 
seperti multi bahasa, 
Sumarisasi (frequently acces, 
top search, FAQ, dlsb), fitur 
pengingat & saran, dan fitur 
yang ramah pengguna 
disabilitas?

E5
Informasi yang ditampilkan 
pada situs/mobile app e-
gov ini rinci dan sesuai 

Apakah informasi yang 
ditampilkan dalam situs/mobile 
app memiliki keterangan yang 
rinci dan sesuai dengan 
efisiensi? 

   
    

   
    

   
    
    
    

   

      Efficiency
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

T2
Autentifikasi hanya 
menggunakan data yang 
diperlukan

Berapa jumlah item data 
pribadi pengguna yang harus 
dimasukkan untuk autentifikasi 
akses dalam situs/mobile app 
ini ? (Contoh data pribadi yang 
tidak perlu: Nomor Kartu 
Keluarga, NIK, nomor Kartu 
kredit, dlsb yang tidak 
diperlukan dalam akses situs )

T1 Penggunaan pasword dan 
username aman

Apakah keamanan 
penggunaan username dan 
password pada situs/mobile 
app ini terjamin? 

E7

Petunjuk dan/atau  
Informasi pengisian data 
dalam situs/mobile app e-
govt ini sudah memadai

Apakah petunjuk dan/atau 
informasi mengenai pengisian 
data dalam situs/mobile app ini 
sudah cukup 
memadai/informatif? 
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

R1

Form dalam situs/mobile 
app e-service dapat 
diunduh/di-submit dengan 
cepat

Apakah form atau file dalam 
situs/mobile app ini dapat 
diunduh atau disubmit dengan 
cepat ?

T4

Data yang disediakan 
untuk e-service digunakan 
hanya untuk alasan yang 
dimaksudkan 

Apakah data pengguna yang 
disimpan dalam e-service ini 
hanya digunakan untuk alasan 
yg dimaksudkan oleh 
pengguna?

Trust

T3

Data yang diberikan oleh 
pengguna tersimpan 
dalam situs/mobile app 
dengan aman

Apakah data yang diberikankan 
pengguna dan tersimpan 
dalam sistem e-service ini 
aman?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3
R5

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat dengan 

Apakah halaman situs/mobile 
app terunduh/termuat  dengan 

R4
Situs/mobile app 
menyediakan layanan 
tepat waktu

Apakah layanan disediakan 
tepat waktu sesuai dengan 
kebutuhan?

R3
Situs/mobile app dapat 
beroperasi dengan baik 
sejak dibuka

Apakah situs/mobile app dapat 
beroperasi dengan baik dan 
responsif sejak dibuka?

Reliability

R2
Situs/mobile app e-service 
dapat diakses dan tersedia 
kapan pun diperlukan

Apakah situs/mobile app ini 
dapat diakses kapan saja 
diperlukan?
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2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

 

CS1

Staf e-service 
menunjukkan minat yang 
tulus dalam memecahkan 
masalah pengguna, staf 
yang dimasukan adalah 
adanya HELP DESK utk 
eService.

Apakah staf e-service 
memberikan layanan yang 
tulus dalam menjawab 
pertanyaan dan penyelesaiaan 
masalah?

CS2

Staff e-service 
memberikan balasan 
secepatnya ke pertanyaan 
pengguna.

Apakah respon admin cepat 
dalam menjawab pertanyaan 
pengguna?

R5
   

terunduh/termuat dengan 
cepat

   
app terunduh/termuat  dengan 
cepat?

R6

Situs e-service berjalan 
dengan baik 
menggunakan browser 
yang tersedia

Apakah semua browser  
umum/populer yang tersedia 
dapat digunakan untuk 
membuka situs ini?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

CS4

Staf e-service memiliki 
kemampuan untuk 
menyampaikan 
kepercayaan dan 
keyakinan

Apakah kesan terpercaya 
terlihat pada staf e-service 
sehingga dapat meyakinkan 
pengguna?

U1 Mudah dipelajari untuk 
mengoperasikan

Apakah situs/mobile app dapat 
dengan mudah dipelajari dan 
dioperasikan saat 1 s/d 3 kali 
mengakses dengan dukungan 
fitur-fitur berikut?

CS3

Staf e-service memiliki 
pengetahuan untuk 
menjawab pertanyaan 
pengguna.

Apakah staf memiliki 
pengetahuan untuk menjawab 
pertanyaan pengguna secara 
memuaskan?

Citizen Support
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1

4

3

2

1

4

3

2

1

U3 Navigasi situs/mobile app 
cukup jelas dan mudah

Apakah situs/mobile app 
mudah dinavigasikan dari 
menu ke menu, dari halaman 
ke halaman, dan dari konten ke 
konten nya?

U2

Interaksi dengan 
situs/mobile app eservice 
jelas dan mudah 
dimengerti

Apakah interaksi anda sebagai 
pengguna situs/mobile app 
jelas dan mudah untuk 
memahami/mengerti dengan 
tersedianya form interaksi 
dengan fitur-fitur berikut?
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4

3

2

1

4

3

2

1

U5 Tampilan situs/mobile app 
eservice menarik

Apakah tampilan situs/mobile 
app menarik sehingga anda 
nyaman, senang dan tidak 
bosan melihat situs lebih lama 
atau sering?

U4 Situs/mobile app mudah 
digunakan

Apakah mudah dalam 
penggunaan situs/mobile app 
baik konten, menu, dan fitur 
lainnya ?

Usability
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4

3
2
1

4

3
2
1

4

3
2

U7
Situs/mobile app Eservice 
menimbulkan kesan 
kompeten/profesional

Apakah situs/mobile app 
nampak kompeten/profesional 
dalam penyampaian kontennya 
dan pengelolaannya?

U8

Situs/mobile app Eservice 
memberikan 
pengalaman/kesan positif 
bagi pengguna

Apakah Anda mendapatkan 
pengalaman/kesan positif saat 
mengakses dan menggunakan 
situs/mobile app ini?

U6
Desain situs/mobile app 
eService layak dan sesuai 
dengan tipe situs

Apakah desain situs sesuai 
/relevan dengan 
jenis/kategori/konten yang 
dikandung/fungsi layanan nya?
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1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

Menyediakan informasi 
   

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs/mobile 

    
     

I1 Menyediakan informasi 
akurat

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs dengan 
bahasa Indonesia yang jelas, 
sistematis dan bermanfaat bagi 
pengguna?

I2 Menyediakan informasi 
yang terpercaya

Apakah Informasi yang 
ditampilkan dalam situs//mobile 
app disertai dengan daftar, 
deskripsi informasi serta dasar 
hukum dari pelayanan yang 
diberikan ?
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2

1

4

3

2

1

4

3
2
1

4

3

2

1

I5 Menyediakan informasi 
yang mudah dimengerti

Apakah informasi yang 
ditampilkan dilengkapi dengan 
tutorial penggunaan layanan ?

Information

I6
Menyediakan informasi 
dengan tingkat kerincian 
yang tepat

Apakah informasi yang 
ditampilkan dalam situs/mobile 
app memiliki keterangan yang 
lengkap mengenai: 
Author/Penulis, Tanggal 
Publikasi, Link sumber 
referensi , disertai dengan 
gambar/video/dokumen 
relevan, memiliki kategorisai & 
kata kunci yang sesuai dan 
memliki link/tautan dengan 
informasi lain yang sejenis 
dalam situs?

I3 Menyediakan informasi 
tepat dan sesuai waktu

   
ditampilkan pada Situs/mobile 
app merupakan informasi yang 
ter up date  secara teratur ?

I4 Menyediakan informasi 
relevan

Apakah informasi yang 
disampaikan mempunyai 
penjelasan dengan integrasi 
informasi dari link lainnya ?

Page 57



INDIKATOR eService_Jenis WORKFL

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

SI2
Pengguna merasa aman 
dalam  menyelesaikan 
transaksi

Apakah situs memiliki  
keamanan untuk melakukan 
transaksi secara penuh?

I7 Menyediakan informasi  
dalam format yang layak

Apakah informasi disajikan 
dengan format yang sesuai, 
tepat dan cocok?

 

SI1 Memiliki reputasi yang baik Apakah situs memiliki reputasi 
yang baik?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

SI5 Menimbulkan rasa 
kebersamaan

Apakah pengguna merasakan 
komunitas yang menghargai 
keberadaannya dan 
kebersamaan sesama 
pengguna?

  
 

Apakah Situs memiliki fitur 
diskusi langsung (live) dan 

    
    

    
   

  

SI3
Pengguna merasa aman 
terhadap informasi 
pribadinya

Apakah informasi pribadi 
pengguna terlindungi dengan 
baik ?

SI4 Menciptakan rasa 
personalisasi

Apakah Situs menyediakan 
kemudahan untuk mempunyai 
halaman pribadi dan 
kemudahan untuk mengubah 
atau meng-update-nya ?

Service Interaction
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3

2

1

4

3
2
1

SI7

Memberi keyakinan bahwa 
jasa akan tersampaikan 
dengan baik sesuai 
janji/aturan

Apakah Situs memberi 
keyakinan bahwa jasa akan 
tersampaikan dengan baik 
sesuai janji/aturan? 

SI6 Memudahkan komunikasi 
dengan institusi

    
diskusi langsung (live) dan 
informasi kontak yang lengkap 
dan berfungsi baik? (Berfokus 
pada interaksi dari pengguna 
terhadap penyedia layanan 
bukan live chat)
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Breakdown Bobot Evidence
Menggunakan (1) nama/alamat mudah 
diingat dan ditelusuri, (2) berakhiran 
ekstensi go.id (untuk situs)/nama formal 
yang menunjukan nama daerah atau 
layanan spesifik (untuk mobile app), (3) 
tampilan antar muka nya menarik 
(komposisi Menu, Logo Lembaga, dan 
font (jenis dan ukuran) yang konsisten, 
(4) struktur  situs/mobile apps  berbentuk 
piramida i. Beranda; ii. Kategori; iv. 
Subkategori

4

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app, mudah digunakan dan memberikan 
tampilan hasil yang mudah 
dibaca/pahami

4

Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app dan mudah digunakan
Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app

Tidak ditemukan mesin pencari dalam 
situs/mobile app

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur, tidak memiliki halaman 
kosong dan tata letak (layout) konsisten, 
transisi/perpindahan antar 
halaman/windows situs/mobile app terasa 
halus dan lancar tanpa jeda/lag.

4

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur, tidak memiliki halaman 
kosong dan tata letak (layout) konsisten

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur dan tidak memiliki halaman 
kosong

URL link 
:https://sdm.data.kemdikbu
d.go.id/index.php?r=instans
i/view&id=14D5C529-3467-
49F4-AFD9-
DF435B5A6FD2 

https://sdm.data.kemdikbud
.go.id/ 

URL link 
https://sdm.data.kemdikbud
.go.id/ 
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Tidak memiliki atau hanya memiliki peta 
navigasi saja 

Memiliki  fitur  pilihan (1) multi bahasa, (2) 
fitur sumarisasi (frequently acces, top 
search, top question, FAQ) dan (3) fitur 
pengingat & pemberi saran serta (4) fitur 
ramah pengguna disabilitas (text to 
speech, speech to text, dlsb)

4

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas

Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam satu halaman situs/mobile app 4

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam dua halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam tiga halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam lebihh dari tiga halaman 
situs/mobile app

Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 1-4 hari setelah kejadian 
berlangsung

4

Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 5-7 hari setelah kejadian 
berlangsung
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 8-14 hari setelah kejadian 
berlangsung
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang lebih dari 14 hari setelah 
kejadian berlangsung

Jadwal update tersedia : 
https://sdm.data.kemdikbud
.go.id/index.php?r=pemanfa
atan/sosialisasi

URL link dan screenshoot : 
https://sso.data.kemdikbud.
go.id/sys/login?appkey=8C
B4A609-CE3C-41E8-B1DB-
41589CF96AE5

Screen shoot  halaman 
(halaman) situs/mobile app

  

 

Page 62



INDIKATOR eService_Jenis WORKFL

Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field mudah dimengerti dan 
informatif disertai diagram dan contoh. 
Proses pengisian data hanya 
membutuhkan 1 halaman

4

Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field mudah dimengerti dan 
informatif disertai diagram dan contoh. 
Proses pengisian data hanya 
membutuhkan 2-3 halaman

Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field tidak mudah dimengerti dan 
kurang  informatif tanpa disertai diagram 
dan contoh. Proses pengisian data hanya 
membutuhkan lebih dari 3 halaman

Tidak ada petunjuk dan/atau informasi 
pengisian data pada masing-masing field

Terdapat fitur proteksi password: (1) 
autentifikasi, (2) enkripsi menggunakan 
basis/standar enkripsi tertentu 
(ditampilkan metode/merk nya), (3) 
notifikasi penggunaan password, (4) 
notifikasi penggantian password

4

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas  
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas  
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas  

1 -  3 item data pribadi pengguna untuk 
autentifikasi
4 - 5 item data pribadi pengguna untuk 
autentifikasi
6 sampai 7 item data pribadi pengguna 
untuk autentifikasi

Lebih dari 7 data item data pribadi 
pengguna untuk autentifikasi

URL dan screen shoot 
Kolom isian permintaan 
data saat register dan login 

URL 
https://sso.data.kemdikbud.
go.id/sys/login?appkey=8C
B4A609-CE3C-41E8-B1DB-
41589CF96AE5

URL: 
https://sdm.data.kemdikbud
.go.id/index.php?r=pegawai
/anggotabaru
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Keamanan data terjamin karena adanya: 
(1) komitmen/pernyataan tertulis dari 
organisasi pengelola/penanggung jawab 
situs/mobile app yang dapat 
dibaca/diketahui oleh pengguna dengan 
jelas (2) Terdapat jaminan sistem 
enkripsi, (3) autentifikasi menggunakan 
digital signature atau biometrik  (4) fitur 
notifikasi/restorasi user name & password  
dan (5) memiliki sistem pemblokiran

4

Situs/mobile app memiliki 4-5 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas

Kriteria: (1) Terdapat pernyataan resmi 
dalam situs bahwa data tidak akan 
digunakan untuk keperluan lain. (2) 
Memiliki fitur menu privacy policy untuk 
data pribadi pengguna (3) Data dapat 
dikendalikan oleh pengguna (ubah, 
tampilkan, ditutup, dan fitur lainnya)

Situs/mobile app memiliki 2 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 
kurang dari 1 menit

4

Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 1 
sampai 5 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 5 
sampai 10 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 
lebih dari 10 menit

Berita acara pengunduhan 
form atau file dengan bukti 

(1) Pernyataan resmi 
penggunaan data dalam 
situs (2) menu privacy 
policy

(1). Screen shoot 
Pernyataan tentang 
kemanan data pengguna 
dalam situs dan bukti 
fiturlain, (2).  berita acara 
percobaan 
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Situs/mobile app selalu aktif dan dapat 
digunakan 24 jam sehari 4

Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1- 3 bulan sekali
Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1 minggu – 1 bulan 
sekali
Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1-6 hari sekali

Situs/mobile app ketika dievaluasi 
memiliki kriteria sebagai berikut: (1)  
waktu loading dan unduh cepat ke menu 
utama  (2) Situs/mobile app berjalan 
dengan baik di semua perangkat,(3) text 
mudah dibaca, (4) responsif

4

Situs/mobile app memilki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memilki 1 kriteria di atas

Situs/mobile app tidak memilki kriteria di 
atas

Kriteria evaluasi: (1) chat dan mail respon 
tidak lebih dari 24 jam (2) ada 
penyelesaian masalah/pertanyaan user 
(3) pengumuman yang masih dalam 
rentang waktunya (4) kerterbaruan 
berita/artikel

4

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat   5-10 detik 4

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat  11 sampai 30 detik

Berita acara percobaan 
membuka halaman situs  
(halaman situs yang baik 

    
   

(1) chat dan mail respon 
tidak lebih dari 24 jam (2) 
bukti penyelesaian 
masalah/pertanyaan user 
(3) bukti pengunggahan 
pengumuman (4) 
kerterbaruan berita

Berita acara percobaan 
menjalankan situs

Jadwal dan sop 
maintenance, lampiran up 
dan down sistem, screeshot 
akses/evaluasi situs pada 
waktu yang berbeda
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Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat  31 sampai 60 detik

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat lebih dari 60 detik

Semua browser dapat digunakan 
(minimal 4 jenis browser) 4

Hanya 3 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Hanya 2 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Hanya 1 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Kriteria kesan tulus staf sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, (1) 
kecepatan respon (2) isi respon (3) 
penyelesaian masalah (4) bahasa yang 
baik

4

Situs/mobile app memilki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memilki 1 kriteria di atas

Situs/mobile app tidak memilki kriteria di 
atas

Respon terhadap pertanyaan pengguna 
dilakukan kurang dari 60 menit 4

Respon terhadap pertanyaan dilakukan 
dalam waktu 61 menit  sampai 5 jam

Respon terhadap pertanyaan dilakukan 
dalam 5 jam 1 menit sampai 24 jam

Respon terhadap pertanyaan pengguna 
dilakukan lebh dari 24 jam

Bukti tentang (1) kecepatan 
respon (2) isi respon (3) 
penyelesaian masalah (4) 
standar bahasa yang baik

Bukti sampel respon pada  
pertanyaan user

   
    

(halaman situs yang baik 
adalah situs yang tidak 
berat dan cepat dibuka)

Berita acara percobaan  
dan screenshoot membuka 
situs dengan berbagai 
browser
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Kriteria pengetahuan dan respon dari 
staff e-service terkait pertanyaan 
pengguna atas layanan: (1)  menjawab 
setiap pertanyaan pengguna sesuai 
konteksnya, (2) menjawab dengan cepat 
kurang dari 24 jam (3) menyelesaikan 
masalah/pertanyaan pengguna atau 
menjawab secara tepat (4) 
berkomunikasi dengan bahasa yang baik

4

Staff e-service memiliki 2-3 kriteria di atas

Staff e-service memiliki 1 kriteria di atas

Staff e-service tidak memiliki kriteria di 
atas

Kriteria penyampaian layanan dari staf e-
service: (1) dapat dipercaya dengan baik 
dan menjalankan tugasnya dengan (2) 
tanggung jawab,  (3) profesional dan (4) 
percaya diri

4

Staff e-service memiliki 2-3 kriteria di atas

Staff e-service memiliki 1 kriteria di atas

Staff e-service tidak memiliki kriteria di 
atas

Situs/mobile app menyediakan: (1) 
manual penggunaan; (2) fitur Help, (3) 
Video tutorial, dan (4)  Fitur Customer 
Service online (live chat)

4

Tersedia manual penggunaan, fitur Help 
dan video tutorial

Tersedia manual penggunaan dan fitur 
Help

(1) Bukti berita acara 
penilaian staf e-service (2) 
persepsi penilai terhadap 
jawaban atas pertanyaan 
user (disertasi bukti)

URL

(1) Bukti berita acara 
penilaian staf e-service (2) 
persepsi penilai terhadap 
jawaban atas pertanyaan 
user (disertai bukti)
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Tersedia manual penggunaan (pdf, 
diagram, dokumen lainnya)

Kriteria interaksi pengguna dengan e-
services: (1) Memiliki form interaksi; (2) 
Memiliki fitur Helpdesk/instant messaging 
dengan admin; (3) Informasi yang 
ditampilkan dalam situs dapat diakses 
per halaman per informasi; (4) memiliki 
fitur multibahasa

4

Interaksi hanya memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Interaksi hanya memiliki 1 kriteria di atas

Interaksi hanya tidak memiliki kriteria di 
atas

Kriteria navigasi situs/mobile app: (1) 
Tersedia peta situs navigasi; (2) Jumlah 
link navigasi yang minimal (maksimal 7 
menu item); (3) Konsisten (posisi 
navigasi situs selalu sama di tiap 
halaman); (4) Logo me-Link ke halaman 
utama

4

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas

Berita acara percobaan dan 
URL

URL 
:https://sso.data.kemdikbud.
go.id/sys/login?appkey=8C
B4A609-CE3C-41E8-B1DB-

41589CF96AE5
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Kriteria kemudahan penggunaan 
situs/mobile app: (1) Dapat diakses oleh 
siapapun termasuk (2)disabilitas (tuna 
netra) atau (3) manula; (4) Kompatibel 
dengan perangkat mobile (smartphone, 
tablet, dll); (5) Memungkinkan membaca 
konten secara cepat (skims); (6) Memiliki 
fitur multibahasa; dan (7) perubahan 
layout (misal perubahan ukuran font)

Memiliki 4-6 kriteria diatas

Memiliki 1-3 kriteria diatas

Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria tampilan situs/mobile app yang 
menarik: (1) Desain dengan komposisi 
padanan warna yang baik dan tidak 
berlebihan:  setidaknya memiliki 2 atau 3 
warna utama yang berpadu (maksimal 5 
warna); (2) teks mudah dibaca, biasanya 
teks warna hitam dengan latar warna 
puith/cerah & ukuran font 10-12 di tiap 
paragraf; (3) memiliki gambar yang 
relevan dengan konteks/konten dengan 
kualitas/resolusi yang baik dan jumlah 3-
4 gambar setiap halamannya (tidak 
lebih); (4) layout yang sederhan & 
ringkas (simple)  tidak banyak 
mengandung elemen pengalih fokus 
(misal animasi, gambar berkedip-
kedip/blink  dll)

4

Memiliki 2-3 kriteria di atas

Memiliki 1 kriteria di atas

Tidak memiliki  kriteria di atas

Berita acara percobaan dan 
URL
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(1) Layout situs sederhana tidak 
berlebihan hanya menyampaikan konten 
yang relevan dengan informasi 
pemerintahan; (2) judul konten memiliki 
tema/label yang jelas dan isi dibagi 
menjadi paragraf kecil; (3) desain layout 
dan konten jelas, ringkas dan menarik; 
(4) kurang dari 10 detik pengunjung 
dapat mengetahui jenis situs dan isi 
konten yang disampaikan

4

Memiliki 2-3 kriteria di atas
Memiliki 1 kriteria di atas
Tidak memiliki  kriteria di atas

Kriteria kesan kompeten/profesional dari 
situs/mobile app: (1) Tata letak/layout 
sederhana, ringkas, minim fitur pengalih 
topik ; (2) Minimal link navigasi dan scroll 
(menggulung layar) untuk setiap halaman 
dan informasi/konten ; (3) Konten 
diperbarui secara reguler/berkala; (4) 
Konten yang deskriptif, dan penggunaan 
bahasa sederhana dan standar atas 
konten situs/mobile app (yang ada 
seakan ditulis yang profesional, misal: 
editor/wartawan)

4

Memiliki 2-3 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Tidak memiliki  kriteria diatas

 Kriteria standar pengalaman positif: (1) 
Layout situs sederhana & ringkas 
(simple), tampilan menarik dan 
pengelolaan yang baik; (2) Loading 
halaman cepat, situs memuat (loading) 
halaman 1- 20 detik; (3) Minimal link & 
scroll & layout, serta konsiten tiap 
halamannya; (4) Fokus pada hal yang 
penting/utama, (5) Menu selalu berada di 
bagian atas disetiap halaman (6) item 
menu dibatasi kurang dari 7 item (untuk 
tidak membuat orang berlama-lama 
dalam mencari satu informasi yang 
diinginkan), (6) Memiliki fitur/tombol 

4

Memiliki 4-5 kriteria diatas
Memiliki 1-3 kriteria diatas
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Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria umum informasi akurat: (1) 
didukung oleh referensi atau dokumen 
fakta yang jelas serta sesuai dengan 
kebutuhan  pengguna. (2) informasi yang 
disampaikan dengan bahasa Indonesia 
yang jelas (tata bahasa, pengejaan, dan 
komposisi) (3)  menampilkan 
keterangan/info tentang penulis (4) 
Informasi dapat dibandingkan dengan 
situs lainnya dengan topik yang sama

4

Screen shoot : (1) informasi 
yang ditampilkan di Web, 
(2) bagan , (3) dokumen 
pendukung

Memiliki 2-3 kriteria diatas

Memiliki 1 kriteria diatas

Tidak memiliki kriteria diatas

Tersedia daftar dan deskripsi informasi 
yang dilengkapi dengan  peraturan 
perundang-undangan/dasar hukum 
terkait pelayanan yang diberikan
Tersedia deskripsi informasi yang 
dilengkapi dengan peraturan perundang-
undangan/dasar hukum terkait pelayanan 
yang diberikan

Tersedia daftar informasi yang dilengkapi 
peraturan perundang-undangan/dasar 
hukum terkait pelayanan yang diberikan

Tidak tersedia daftar dan deskripsi 
informasi yang dilengkapi dengan 
peraturan perundang-undangan/dasar 
hukum terkait pelayanan yang diberikan 

1

Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 7 hari kerja dari berita 
/informasi terakhir

4

Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 8 hari kerja – 30 hari kerja 
dari berita /informasi terakhir

Screen shoot : (1) Berita 
  

Screen shoot :  (1) Daftar 
informasi ; (2) Deskripsi 
informasi ; (3) Peraturan 
hukum/dasar hukum 
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Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 31 hari kerja – 90 hari kerja 
dari berita /informasi terakhir
Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala lebih dari  90 hari kerja dari berita 
/informasi terakhir

Terdapat integrasi informasi antara 
informasi pelayanan dengan link  
informasi lainnya yang saling terkait
Terdapat integrasi informasi, yang 
membutuhkan pencarian dari link yang 
lain
Terdapat integrasi informasi tanpa 
panduan link lainnya.
Tidak terdapat integrasi informasi

Kriteria informasi yang mudah dimengerti, 
memiliki: (1) penggunaan bahasa yang 
baik dan benar, langsung/tidak bertele-
tele, tidak banyak terminologi tidak 
awam/asing; (2) audio visual, (3) tabel 
dan/atau grafik, (4) link atau dokumen 

4

Memiliki 2-3 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria tingkat kerincian informasi: (1) 
Author/Penulis; (2) Tanggal Publikasi, (3) 
Memiliki Gambar/Video/Dokumen dan 
tautan dengan informasi lain yang 
sejenis/relevan dalam situs/mobile app 
dan  yang relevan dan (4) Memiliki 
kategorisasi dan kata kunci yang sesuai

4

Situs/mobile app memiliki  2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki  1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Screen shoot  dan file 
penggunaan layanan dalam 
bentuk : (1) audiovisiual, (2) 
gambar ; (3) narasi 

URL link dan screenshoot 
mengenai: Author; 
DD/MM/YYYY, Link Tautan 
dan 
Gambar/Video/Dokumen 
yang relevan dan Memiliki 
kategorisasi dan kata kunci 
yang sesuai serta Memiliki 
tautan dengan informasi 
lain yang sejenis/relevan 
dalam situs

Screen shoot : (1) Berita 
yang terbaru 

Screen shoot : (1) 
penjelasan integrasi 
informasi (2) alamat link 
yang terkait
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Kriteria format penyajian informasi yang 
layak/pas: (1) Menggunakan bahasa 
yang umum, (2) mengandung penekanan 
(cetak tebal (bold), atau cetak miring 
(italic), pointer, tabel dan atau  yang 
sesungguhnya atau kontekstual (3) 
Mengandung  keyword (4) Menggunakan 
hyperlink yang aktif (dapat diklik 
langsung) (5) jumlah paragraf yang tidak 
banyak (maksimum tiga paragraf) dalam 
satu informasi

4

Situs/mobile app memiliki  3-4 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki  1-2 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki (1) privacy 
policy, (2) contact information, (3) 
terdapat testimoni positif dari pengguna, 
(4) memiliki statistik jumlah pengunjung 
dan pengguna situs/mobile app yang 
meningkat

4

Situs/mobile app memiliki 2-3 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki 1 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app tidak memiliki  macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki mekanisme 
transaksi yang jelas dengan ditandai (1) 
tersedia petunjuk yang user friendly (2) 
fitur pengamanan transaksi (3) fasilitas 
pelacakan transaksi (4) riwayat transaksi

4

Situs/mobile app memiliki 2-3 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki 1 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app tidak memiliki  macam 
kriteria tersebut

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria

Screen shoot  skema yang 
menampilkan informasi 
kebutuhan pengguna pada 
satu skema (informasi 
dengan kategorisasi yang 
jelas sesuai fungsi dan 
organisasi)

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria
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Kriteria keamanan bagi pengguna: (1) 
Untuk akses ke akun pengguna 
dibutuhkan user id, Passwords, (2) kode 
autentifikasi  (3) pengguna memberikan 
hanya data yang dibutuhkan (4) Terdapat 
pernyataan resmi perlindungan data

4

Situs/app memiliki 2-3 macam 
perlindungan data pengguna diatas
Situs/app  memiliki 1 macam 
perlindungan data pengguna diatas
Situs/app tidak/ memiliki  macam 
perlindungan data pengguna diatas

Situs/app memiliki (1) halaman personal 
yang sesuai dengan karakteristik atau 
preferensi pengguna, (2) memiliki 
pengaman/passwords untuk masuk dan 
(3) memiliki kemudahan untuk mengubah 
atau mengupdate data personal.

Situs/app  memiliki 2 kriteria personalisasi 
pengguna diatas 2

Situs/app memiliki 1 kriteria personalisasi 
pengguna diatas

Situs/app  tidak memiliki  kriteria 
personalisasi pengguna diatas

Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang berfungsi optimal 
sebagai tempat berdiskusi dan 
memberikan solusi yang dipertimbangkan 
oleh organisasi
Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang berfungsi dengan baik
Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang kadang-kadang 
digunakan
Situs/mobile app tidak memiliki 
forum/kanal pengguna atau memiliki tapi 
tidak digunakan

1

Situs memiliki fitur diskusi langsung (live) 
dan informasi kontak yang lengkap 
(alamat email, alamat fisik, nomor 
telepon) yang berfungsi dengan baik.

URL dan Screenshoot 
forum pengguna

    
  

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria

URL dan Screenshoot 
ketiga kriteria
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Situs memiliki informasi kontak yang 
lengkap (alamat email, alamat fisik, 
nomor telepon) yang berfungsi dengan 
baik.

2

Situs memiliki informasi kontak yang 
kurang lengkap yang kurang berfungsi 
dengan baik.
Situs tidak memiliki informasi kontak

Kriteria yang dimaksud, situs/mobile app 
memiliki:  (1) FAQ dan atau petunjuk 
yang lengkap, (2) kontak/fasilitas 
diskusi/chat yang berfungsi untuk 
bertanya (3) terdapat testimoni pengguna  
yang baik, (4) memiliki alur 
kerja/transaksi transparan yang dapat 
dipantau pengguna.

4

Situs/app  memiliki 2-3 kriteria diatas
Situs/app  memiliki 1 kriteria diatas
Situs/app  tidak memiliki kriteria diatas

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria

URL dan Screenshoot live 
chat dan contact
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Pernyataan untuk end user

Situs memiliki mesin pencari yang 
mudah ditemukan dalam situs, mudah 
digunakan dan memberikan hasil yang 
baik dan sesuai

Situs terorganisasi dengan baik, 
memiliki peta navigasi, tidak 
memiliki halaman kosong, tata 
letak (layout ) konsisten, 
transisi/perpindahan antar 
halaman situs terasa halus dan 
lancar.

Situs mudah diingat, memiliki 
struktur yang jelas dan mudah 
diikuti, untuk model layanan 
berjenis INFORMASI piramida 
SESUAI struktur organisasi, dan 
untuk model layanan berjenis 
WORKFLOW piramida SESUAI 
layanan yang diberikan
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Selang waktu kejadian sesungguhnya 
dengan publikasi berita/informasi di 
situs/mobile apps

Situs memiliki fitur penyesuaian 
pengguna seperti multi bahasa, 
frequently acces, top search, FAQ, 
fitur pengingat & saran, dan fitur yang 
ramah pengguna disabilitas?

Jumlah halaman yang diperlukan 
untuk menampilkan Informasi pada 
situs/mobile app e-gov 
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Autentifikasi hanya menggunakan 
data yang diperlukan (data sesedikit 
mungkin)

Terdapat proteksi password: 
autentifikasi, enkripsi, notifikasi 
penggunaan password, notifikasi 
penggantian password

Informasi atau petunjuk pengisian data 
pada masing-masing field mudah 
dimengerti dan informatif, disertai 
diagram dan contoh. Proses pengisian 
data hanya membutuhkan sedikit 
halaman petunjuk
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Form atau file dokumen yang tersedia 
dalam situs dapat diunduh dengan 
cepat, kurang dari 1 menit

Keamanan data terjamin baik dari 
keamanan sistem maupun komitmen 
tertulis dari organisasi yang dapat 
dibaca oleh pengguna dengan jelas. 
Terdapat enkripsi dan autentifikasi 
menggunakan digital signature, 
biometrik, notifikasi dan password.

Situs menampilkan pernyataan resmi 
bahwa data tidak akan digunakan 
untuk keperluan lain dan memiliki fitur 
menu privacy policy untuk data pribadi 
pengguna yang dapat dikendalikan 
oleh pengguna (ubah, tampilkan, 
ditutup, dll)
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Halaman situs terunduh/terbuka 
     

Informasi dan pelayanan disediakan 
tepat waktu dan up to date sesuai 
dengan kebutuhan pengguna

Situs dapat digunakan dalam 24 jam 
sehari

Situs berjalan dengan baik di 
semua perangkat atau semua 
operating system , waktu loading 
cepat, text mudah dibaca, 
responsif
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Respon terhadap pertanyaan 
pengguna dilakukan kurang dari 1 jam

Kesan tulus staf/admin sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, 
cepat  merespon, isi respon yang baik, 
dapat menyelesaikan masalah dan 
menggunakan bahasa yang baik

   
dengan cepat, kurang dari 2 detik

Situs dapat beroperasi pada semua 
browser yang umum digunakan 
masyarakat (MicIE, Mozilla, Google 
Chrome, Safari, Opera dll)
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Situs memiliki petunjuk penggunaan, 
fitur Help, Video tutorial dan Fitur 
Customer Service online sehingga 
memudahkan pengguna untuk 
menggunakan situs

Staf/admin e-service terkesan baik, 
bertanggungjawab merespon dengan 
cepat, memiliki kemampuan yang 
mencukupi dan profesional

Pengetahuan staff e-service sangat 
baik, mengetahui dan memahami 
organisasi, seluruh proses bisnis 
terkait pelayanan dari awal sampai 
akhir yang sehingga dapat menjawab 
pertanyaan pengguna secara 
memuaskan
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Tersedia peta navigasi situs dengan 
tahapan yang tidak panjang serta 
kompatibel dengan berbagai browser 
sehingga pengguna mudah untuk 
menggunakan situs.

    
      

    
   
 

Situs memiliki format interaksi 
dengan admin (messaging ), 
menyediakan informasi dalam satu 
halaman dan  fitur multibahasa 
sehingga pengguna dapat 
berinteraksi dengan situs e-service 
secara jelas dan mudah dimengerti
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Situs terlihat menarik dengan 
penggunaan warna yang tidak 
berlebihan, teks berwarna hitam 
dengan warna latar putih, warna dan 
resolusi gambar yang baik, ukuran 
font dan jumlah baris kalimat yang 
ringkas sehingga mudah dibaca.

Situs mudah digunakan karena dapat 
diakses oleh disabilitas, manula, dari 
smartphone, dan memiliki fitur 
multibahasa serta fitur perubahan 
layout/ukuran font
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Situs terlihat kompeten untuk 
penyampaian informasi dengan layout 
yang baik, mempunyai fasilitas scroll 
layar, pemilihan bahasa yang baku 
serta konten diperbaharui secara 
berkala

Situs memberikan kesan yang positif 
dengan adanya layout yang ringkas 
namun informatif, waktu loading yang 
cepat, pemberian penekanan pada hal 
penting, tersedia menu yang berisi 
item yang ringkas dan tepat.

Situs memiliki desain yang sesuai 
dengan jenis layanannya mempunyai 
layout yang simpel, dan berisi 
informasi yang ringkas dan menarik 
serta mudah dipahami oleh pengguna
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Situs menyediakan informasi yang 
     

 

Informasi yang ditampilkan oleh situs 
menggunakan bahasa Indonesia yang 
benar, dengan mekanisme yang 
runtut, tanpa menggunakan banyak 
istilah serta didukung oleh dokumen 
yang tepat sesuai dengan kebutuhan 
pengguna

Informasi yang ditampilkan pada situs 
dilengkapi dengan penjelasan meliputi 
dasar hukum, pelaksanaan kegiatan 
dan gambar yang mendukung
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Situs memberikan informasi yang jelas 
sesuai dengan kebutuhan pengguna 
dalam bentuk audiovisual, gambar 
dan narasi.

Situs menyediakan informasi yang 
detail, lengkap dan relevan

    
diperbaharui secara berkala dan up 
to date

Situs menyediakan integrasi informasi 
dengan penyediaan sumber atau link 
yang terkait untuk memperjelas 
informasi relevan yang dibutuhkan 
pengguna
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Situs memiliki reputasi yang baik 
karena memiliki privacy policy, contact 
informatian, testimoni dan informasi 
jumlah pengunjung.

Keamanan dalam bertransaksi 
dirasakan pengguna dengan adanya 
mekanisme transaksi yang jelas, 
tersedia fitur pengamanan transaksi, 
fasilitas pelacakan transaksi dan 
riwayat transaksi

Situs menyediakan informasi yang 
sesuai dengan kebutuhan pengguna 
pada satu skema secara rinci dalam 
format yang baik

Page 88



INDIKATOR eService_Jenis WORKFL

Situs memiliki forum pengguna 
dengan fasilitas interaksi antara 
anggotanya sehingga menimbulkan 
rasa kebersamaan

Situs menyediakan media komunikasi 
     
     
     

   

Sistem menyediakan perlindingan 
terhadap informasi pribadi dengan  
penggunaan user id, passwords, kode 
autentifikasi, pernyataan resmi 
perlindungan data sehingga pengguna 
merasa aman.

Sistem menyediakan halaman pribadi 
untuk pengguna dengan pengaman 
dan memiliki kemudahan untuk 
melakukan pembaharuan data pribadi 
dan memiliki kesan personalisasi 
pengguna
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Sistem menyediakan fasilitas informasi 
untuk mengetahui alur atau tahapan 
kerja dan transaksi yang dilakukan 
oleh pengguna sehingga memberi 
keyakinan bahwa jasa akan 
tersampaikan dengan baik sesuai janji

    
seperti fasilitas live chat, informasi 
kontak, alamat emai dan nomer 
telepon yang dapat dihubungi yang 
memudahkan komunikasi dengan 
institusi
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EVALUASI KUALITAS WEBSITE PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR 

www.oganilirkab.go.id 

 

1. Indicator penilaian 

Dimensi WebQual 4.0 Item 

Usability 1. Kemudahan untuk dioperasikan. 

2. Interaksi dengan website jelas dan dapat di mengerti. 

3. Kemudahan untuk navigasi. 

4. Kemudahan menemukan alamat website. 

5. Tampilan yang atraktif. 

6. Tepat dalam penyusunan tata letak informasi. 

7. Tampilan sesuai dengan jenis website pemerintahan. 

8. Adanya penambahan pengetahuan dari informasi website 

Kualitas 

Informasi 

9. Menyediakan informasi yang cukup jelas. 

10. Menyediakan informasi yang dapat dipercaya. 

11. Menyediakan informasi yang up to date. 

12. Menyediakan informasi yang relevan. 

13. Menyediakan informasi yang mudah dibaca dan dipahami. 

14. Menyediakan informasi yang cukup detail. 

15. Menyajikan informasi dalam format yang sesuai. 

Kualitas 

Interaksi 

Pelayanan 

16. Mempunyai reputasi yang baik. 

17. Mendapatkan keamanan untuk melengkapi transaksi. 

18. Rasa aman dalam menyampaikan data pribadi. 

19. Kemudahan untuk menarik minat dan perhatian. 

20. Adanya suasana komunitas. 

21. Kemudahan untuk memberi masukan (feed back). 

22. Tingkat kepercayaan yang tinggi atas informasi yang 

disampaikan website 

Keseluruhan 23. Pendapat secara umum tentang website ini 

 

 

 

 

http://www.oganilirkab.go.id/


2. Hasil Penelitian 

1. Tampilan website  

 
 

2. Hasil penilaian 

Dimensi  Atribut Pertanyaan 
Usability 1. Situs mudah 

dipelajari untuk 
dioperasikan 

Apakah Situs (www.oganilirkab.go.id) 
mudah dipelajari untuk dioperasikan ? 

2. Interaksi dengan 
situs jelas dan 
mudah dimengerti 

Apakah Interaksi dengan situs jelas dan 
mudah dimengerti ? 

3. Situs mudah untuk 
dijelajahi 

Apakah Situs mudah untuk dijelajahi ? 

4. Situs mudah 
digunakan 

Apakah Situs mudah digunakan ? 

5. Tampilan situs 
menarik 

Apakah Tampilan situs menarik ? 

6. Desain situs 
tampak sesuai 
dengan tipikal 
situs 

Apakah Desain situs tampak sesuai 
dengan tipikal situs ? 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oganilirkab.go.id/


 

 
 7. Situs tampak 

meyakinkan dan 
kompeten 

Apakah Situs tampak meyakinkan dan 
kompeten ? 

8. Situs memberikan 
sebuah 
pengalaman 
positif 

Apakah Situs memberikan sebuah 
pengalaman positif ? 

Kualitas 
Informasi 

9. Informasi yang 
tersedia akurat 

Apakah Informasi yang tersedia akurat ? 

10. Informasi yang 
disajikan 
terpercaya 

Apakah Informasi yang disajikan 
terpercaya ? 

11. Informasi yang 
disediakan up to 
date 

Apakah Informasi yang disediakan up to 
date ? 

12. Informasi yang 
disajikan relevan 

Apakah Informasi yang disajikan 
relevan ? 

13. Informasi yang 
disediakan mudah 
dimengerti 

Apakah Informasi yang disediakan mudah 
dimengerti ? 

 14. Informasi yang 
disediakan cukup 
terperinci 

Apakah Informasi yang disediakan cukup 
terperinci ? 

15. Informasi yang 
disajikan dalam 
format yang sesuai 

Apakah Informasi yang disajikan dalam 
format yang sesuai ? 

Kualitas 
Interaksi 

16. Situs memiliki 
reputasi yang baik 

Apakah Situs memiliki reputasi yang 
baik ? 

17. Situs menyediakan 
rasa aman ketika 
pengguna 
melakukan 
transaksi 

Apakah Situs menyediakan rasa aman 
ketika pengguna melakukan transaksi ? 

18. Informasi yang 
bersifat pribadi 
diperhatikan 
dengan seksama 

Apakah Informasi yang bersifat pribadi 
diperhatikan dengan seksama ? 

19. Tercipta sebuah 
nuansa 
personalisasi 

Apakah Tercipta sebuah nuansa 
personalisasi ? 

20. Menciptakan 
nuansa yang 
mendukung iklim 
pada komunitas 

Apakah Menciptakan nuansa yang 
mendukung iklim pada komunitas ? 

21. Mudah untuk 
berkomunikasi 
dengan organisasi 

Apakah Mudah untuk berkomunikasi 
dengan organisasi (link web SKPD lain) 
? 
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Dimensi Code Indikator Penilaian Pertanyaan N

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

E1
Struktur situs/mobile app e-
gov ini jelas dan mudah 
diikuti

Apakah situs/mobile app 
menggunakan alamat/nama 
mobile apps yang mudah 
diingat, berekstensi go.id 
(untuk situs)/nama formil (untuk 
mobile app), tampilan antar 
muka (interface ) menarik  dan 
mudah untuk diikuti /ditelusuri?

E2
Mesin pencari (fitur search) 
dalam situs/mobile app e-
gov ini efektif

Apakah situs/mobile app 
menyediakan fitur mesin 
pencari (search) yang mudah 
ditemukan posisinya, 
digunakan dan memberikan 
tampilan hasil yang mudah 
dibaca/dipahami?

E3 Peta situs/mobile app e-gov 
ini terorganisir dengan baik

Apakah situs/mobile app 
memiliki peta navigasi, tidak 
mengandung halaman kosong, 
tata letak (layout) halaman 
yang konsisten dan transisi 
antar halaman terasa halus 
(smooth) dan lancar? 

Page 1



INDIKATOR eService_Jenis INFORM

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

Efficiency E4

Situs/mobile app e-gov ini 
disesuaikan dengan 
kebutuhan khusus masing-
masing pengguna

Apakah situs/mobile app 
memiliki fitur penyesuaian 
terkait karakteristik dan pola 
kebutuhan khusus pengguna 
seperti multi bahasa, 
Sumarisasi (frequently acces, 
top search, FAQ, dlsb), fitur 
pengingat & saran, dan fitur 
yang ramah pengguna 
disabilitas?

E5
Informasi yang ditampilkan 
pada situs/mobile app e-gov 
ini rinci dan sesuai 

Apakah informasi yang 
ditampilkan dalam situs/mobile 
app memiliki keterangan yang 
rinci dan sesuai dengan 
efisiensi? 

E6

Lama Informasi yang 
ditampilkan di situs e-gov 
setelah kejadian/peristiwa 
berlangsung

Seberapa lama informasi 
ditampilkan dari waktu kejadian  
berlangsung?
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3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

E7

Petunjuk dan/atau  
Informasi pengisian data 
dalam situs/mobile app e-
govt ini sudah memadai

Apakah petunjuk dan/atau 
informasi mengenai pengisian 
data dalam situs/mobile app ini 
sudah cukup 
memadai/informatif? 

T1 Penggunaan pasword dan 
username aman

Apakah keamanan 
penggunaan username dan 
password pada situs/mobile 
app ini terjamin? 

T2
Autentifikasi hanya 
menggunakan data yang 
diperlukan

Berapa jumlah item data 
pribadi pengguna yang harus 
dimasukkan untuk autentifikasi 
akses dalam situs/mobile app 
ini ? (Contoh data pribadi yang 
tidak perlu: Nomor Kartu 
Keluarga, NIK, nomor Kartu 
kredit, dlsb yang tidak 
diperlukan dalam akses situs )
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

Trust

T3

Data yang diberikan oleh 
pengguna tersimpan dalam 
situs/mobile app dengan 
aman

Apakah data yang diberikankan 
pengguna dan tersimpan 
dalam sistem e-service ini 
aman?

T4

Data yang disediakan untuk 
e-service digunakan hanya 
untuk alasan yang 
dimaksudkan 

Apakah data pengguna yang 
disimpan dalam e-service ini 
hanya digunakan untuk alasan 
yg dimaksudkan oleh 
pengguna?

R1

Form dalam situs/mobile 
app e-service dapat 
diunduh/di-submit dengan 
cepat

Apakah form atau file dalam 
situs/mobile app ini dapat 
diunduh atau disubmit dengan 
cepat ?

Page 4



INDIKATOR eService_Jenis INFORM

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

Reliability

R2
Situs/mobile app e-service 
dapat diakses dan tersedia 
kapan pun diperlukan

Apakah situs/mobile app ini 
dapat diakses kapan saja 
diperlukan?

R3
Situs/mobile app dapat 
beroperasi dengan baik 
sejak dibuka

Apakah situs/mobile app dapat 
beroperasi dengan baik dan 
responsif sejak dibuka?

R4
Situs/mobile app 
menyediakan layanan tepat 
waktu

Apakah layanan disediakan 
tepat waktu sesuai dengan 
kebutuhan?

R5
Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat dengan 

Apakah halaman situs/mobile 
app terunduh/termuat  dengan 
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2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

R5
   

terunduh/termuat dengan 
cepat

   
app terunduh/termuat  dengan 
cepat?

R6
Situs e-service berjalan 
dengan baik menggunakan 
browser yang tersedia

Apakah semua browser  
umum/populer yang tersedia 
dapat digunakan untuk 
membuka situs ini?

 

CS1

Staf e-service menunjukkan 
minat yang tulus dalam 
memecahkan masalah 
pengguna, staf yang 
dimasukan adalah adanya 
HELP DESK utk eService.

Apakah staf e-service 
memberikan layanan yang 
tulus dalam menjawab 
pertanyaan dan penyelesaiaan 
masalah?

CS2
Staff e-service memberikan 
balasan secepatnya ke 
pertanyaan pengguna.

Apakah respon admin cepat 
dalam menjawab pertanyaan 
pengguna?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

Citizen Support

CS3

Staf e-service memiliki 
pengetahuan untuk 
menjawab pertanyaan 
pengguna.

Apakah staf memiliki 
pengetahuan untuk menjawab 
pertanyaan pengguna secara 
memuaskan?

CS4

Staf e-service memiliki 
kemampuan untuk 
menyampaikan 
kepercayaan dan keyakinan

Apakah kesan terpercaya 
terlihat pada staf e-service 
sehingga dapat meyakinkan 
pengguna?

U1 Mudah dipelajari untuk 
mengoperasikan

Apakah situs/mobile app dapat 
dengan mudah dipelajari dan 
dioperasikan saat 1 s/d 3 kali 
mengakses dengan dukungan 
fitur-fitur berikut?
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1

4

3

2

1

4

3

2

1

   

    
    

      
   

 

U2
Interaksi dengan 
situs/mobile app eservice 
jelas dan mudah dimengerti

Apakah interaksi anda sebagai 
pengguna situs/mobile app 
jelas dan mudah untuk 
memahami/mengerti dengan 
tersedianya form interaksi 
dengan fitur-fitur berikut?

U3 Navigasi situs/mobile app 
cukup jelas dan mudah

Apakah situs/mobile app 
mudah dinavigasikan dari 
menu ke menu, dari halaman 
ke halaman, dan dari konten ke 
konten nya?

Page 8



INDIKATOR eService_Jenis INFORM

4

3

2

1

4

3

2

1

Usability

U4 Situs/mobile app mudah 
digunakan

Apakah mudah dalam 
penggunaan situs/mobile app 
baik konten, menu, dan fitur 
lainnya ?

U5 Tampilan situs/mobile app 
eservice menarik

Apakah tampilan situs/mobile 
app menarik sehingga anda 
nyaman, senang dan tidak 
bosan melihat situs lebih lama 
atau sering?
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4

3
2
1

4

3
2
1

4

3
2

U6
Desain situs/mobile app 
eService layak dan sesuai 
dengan tipe situs

Apakah desain situs sesuai 
/relevan dengan 
jenis/kategori/konten yang 
dikandung/fungsi layanan nya?

U7
Situs/mobile app Eservice 
menimbulkan kesan 
kompeten/profesional

Apakah situs/mobile app 
nampak kompeten/profesional 
dalam penyampaian kontennya 
dan pengelolaannya?

U8

Situs/mobile app Eservice 
memberikan 
pengalaman/kesan positif 
bagi pengguna

Apakah Anda mendapatkan 
pengalaman/kesan positif saat 
mengakses dan menggunakan 
situs/mobile app ini?
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1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

   
 

  
 

   
   

   
  

I1 Menyediakan informasi 
akurat

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs dengan 
bahasa Indonesia yang jelas, 
sistematis dan bermanfaat bagi 
pengguna?

I2 Menyediakan informasi yang 
terpercaya

Apakah Informasi yang 
ditampilkan dalam situs//mobile 
app disertai dengan daftar, 
deskripsi informasi serta dasar 
hukum dari pelayanan yang 
diberikan ?

Menyediakan informasi 
   

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs/mobile 
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

2

1

4

3

2

1

4

3
2
1

4

3

2

1

I3 Menyediakan informasi 
tepat dan sesuai waktu

   
ditampilkan pada Situs/mobile 
app merupakan informasi yang 
ter up date  secara teratur ?

I4 Menyediakan informasi 
relevan

Apakah informasi yang 
disampaikan mempunyai 
penjelasan dengan integrasi 
informasi dari link lainnya ?

I6
Menyediakan informasi 
dengan tingkat kerincian 
yang tepat

Apakah informasi yang 
ditampilkan dalam situs/mobile 
app memiliki keterangan yang 
lengkap mengenai: 
Author/Penulis, Tanggal 
Publikasi, Link sumber 
referensi , disertai dengan 
gambar/video/dokumen 
relevan, memiliki kategorisai & 
kata kunci yang sesuai dan 
memliki link/tautan dengan 
informasi lain yang sejenis 
dalam situs?

I5 Menyediakan informasi yang 
mudah dimengerti

Apakah informasi yang 
ditampilkan dilengkapi dengan 
tutorial penggunaan layanan ?

Information
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

 

SI1 Memiliki reputasi yang baik Apakah situs memiliki reputasi 
yang baik?

I7 Menyediakan informasi  
dalam format yang layak

Apakah informasi disajikan 
dengan format yang sesuai, 
tepat dan cocok?

SI2
Pengguna merasa aman 
dalam  menyelesaikan 
transaksi

Apakah situs memiliki  
keamanan untuk melakukan 
transaksi secara penuh?
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

Service Interaction SI4 Menciptakan rasa 
personalisasi

Apakah Situs menyediakan 
kemudahan untuk mempunyai 
halaman pribadi dan 
kemudahan untuk mengubah 
atau meng-update-nya ?

  
 

Apakah Situs memiliki fitur 
diskusi langsung (live) dan 

    
    

    
   

  

SI3
Pengguna merasa aman 
terhadap informasi 
pribadinya

Apakah informasi pribadi 
pengguna terlindungi dengan 
baik ?

SI5 Menimbulkan rasa 
kebersamaan

Apakah pengguna merasakan 
komunitas yang menghargai 
keberadaannya dan 
kebersamaan sesama 
pengguna?
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

3

2

1

4

3
2
1

 

SI6 Memudahkan komunikasi 
dengan institusi

    
diskusi langsung (live) dan 
informasi kontak yang lengkap 
dan berfungsi baik? (Berfokus 
pada interaksi dari pengguna 
terhadap penyedia layanan 
bukan live chat)

SI7

Memberi keyakinan bahwa 
jasa akan tersampaikan 
dengan baik sesuai 
janji/aturan

Apakah Situs memberi 
keyakinan bahwa jasa akan 
tersampaikan dengan baik 
sesuai janji/aturan? 
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Breakdown Bobot Evidence
Menggunakan (1) nama/alamat mudah 
diingat dan ditelusuri, (2) berakhiran 
ekstensi go.id (untuk situs)/nama formal 
yang menunjukan nama daerah atau 
layanan spesifik (untuk mobile app), (3) 
tampilan antar muka nya menarik 
(komposisi Menu, Logo Lembaga, dan 
font (jenis dan ukuran) yang konsisten, 
(4) struktur  situs/mobile apps  berbentuk 
piramida i. Beranda; ii. Kategori; iv. 
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app, mudah digunakan dan memberikan 
tampilan hasil yang mudah 
dibaca/pahami
Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app dan mudah digunakan
Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app

Tidak ditemukan mesin pencari dalam 
situs/mobile app

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur, tidak memiliki halaman 
kosong dan tata letak (layout) konsisten, 
transisi/perpindahan antar 
halaman/windows situs/mobile app terasa 
halus dan lancar tanpa jeda/lag
Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur, tidak memiliki halaman 
kosong dan tata letak (layout) konsisten

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur dan tidak memiliki halaman 
kosong
Tidak memiliki atau hanya memiliki peta 
navigasi saja 

URL link dan screenshoot 
mengenai: nama 
situs/aplikasi, hasil 
pencarian situs pada 
browser, layout situs untuk 
menunjukkan struktur

URL link dan screenshoot 
mengenai: mesin pencari, 
fungsi dan tata letak

URL link dan screenshoot 
mengenai: Site Map
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Memiliki  fitur  pilihan (1) multi bahasa, (2) 
fitur sumarisasi (frequently acces, top 
search, top question, FAQ) dan (3) fitur 
pengingat & pemberi saran serta (4) fitur 
ramah pengguna disabilitas (text to 
speech, speech to text, dlsb)
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas

Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam satu halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam dua halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam tiga halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam lebihh dari tiga halaman 
situs/mobile app

Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 1-4 hari setelah kejadian 
berlangsung
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 5-7 hari setelah kejadian 
berlangsung
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 8-14 hari setelah kejadian 
berlangsung
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang lebih dari 14 hari setelah 
kejadian berlangsung

Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field mudah dimengerti dan 
informatif disertai diagram dan contoh. 
Proses pengisian data hanya 
membutuhkan 1 halaman

URL link dan screenshoot 
mengenai: fitur  pilihan multi 
bahasa, fitur sumarisasi 
(frequently acces, top 
search, top question, FAQ) 
dan fitur pengingat & 
pemberi saran serta fitur 
ramah pengguna disabilitas 
(text to speech, speech to 
text, dlsb)

Screen shoot  halaman 
(halaman) situs/mobile app

Jadwal update tersedia dan 
dilakukan dengan baik, 
dibuktikan dengan fisik situs 
terbarukan dapat berupa 
link url dan atau 
screenshoot
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field mudah dimengerti dan 
informatif disertai diagram dan contoh. 
Proses pengisian data hanya 
membutuhkan 2-3 halaman

Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field tidak mudah dimengerti dan 
kurang  informatif tanpa disertai diagram 
dan contoh. Proses pengisian data hanya 
membutuhkan lebih dari 3 halaman

Tidak ada petunjuk dan/atau informasi 
pengisian data pada masing-masing field

Terdapat fitur proteksi password: (1) 
autentifikasi, (2) enkripsi menggunakan 
basis/standar enkripsi tertentu 
(ditampilkan metode/merk nya), (3) 
notifikasi penggunaan password, (4) 
notifikasi penggantian password
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas  
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas  
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas  

1 -  3 item data pribadi pengguna untuk 
autentifikasi
4 - 5 item data pribadi pengguna untuk 
autentifikasi
6 sampai 7 item data pribadi pengguna 
untuk autentifikasi

Lebih dari 7 data item data pribadi 
pengguna untuk autentifikasi

URLdan screenshoot kolom 
isian pada situs

URL dan screen shoot 
halaman login, hasil 
percobaan register, create 
username dan password, 
ganti username dan 
password

URL dan screen shoot 
Kolom isian permintaan 
data saat register dan login 
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Keamanan data terjamin karena adanya: 
(1) komitmen/pernyataan tertulis dari 
organisasi pengelola/penanggung jawab 
situs/mobile app yang dapat 
dibaca/diketahui oleh pengguna dengan 
jelas (2) Terdapat jaminan sistem 
enkripsi, (3) autentifikasi menggunakan 
digital signature atau biometrik  (4) fitur 
notifikasi/restorasi user name & password  
dan (5) memiliki sistem pemblokiran

Situs/mobile app memiliki 4-5 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas

Kriteria: (1) Terdapat pernyataan resmi 
dalam situs bahwa data tidak akan 
digunakan untuk keperluan lain. (2) 
Memiliki fitur menu privacy policy untuk 
data pribadi pengguna (3) Data dapat 
dikendalikan oleh pengguna (ubah, 
tampilkan, ditutup, dan fitur lainnya)

Situs/mobile app memiliki 2 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 
kurang dari 1 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 1 
sampai 5 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 5 
sampai 10 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 
lebih dari 10 menit

(1). Screen shoot 
Pernyataan tentang 
kemanan data pengguna 
dalam situs dan bukti 
fiturlain, (2).  berita acara 
percobaan 

(1) Pernyataan resmi 
penggunaan data dalam 
situs (2) menu privacy 
policy

Berita acara pengunduhan 
form atau file dengan bukti 
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Situs/mobile app selalu aktif dan dapat 
digunakan 24 jam sehari

Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1- 3 bulan sekali
Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1 minggu – 1 bulan 
sekali
Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1-6 hari sekali

Situs/mobile app ketika dievaluasi 
memiliki kriteria sebagai berikut: (1)  
waktu loading dan unduh cepat ke menu 
utama  (2) Situs/mobile app berjalan 
dengan baik di semua perangkat,(3) text 
mudah dibaca, (4) responsif

Situs/mobile app memilki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memilki 1 kriteria di atas

Situs/mobile app tidak memilki kriteria di 
atas

Kriteria evaluasi: (1) chat dan mail respon 
tidak lebih dari 24 jam (2) ada 
penyelesaian masalah/pertanyaan user 
(3) pengumuman yang masih dalam 
rentang waktunya (4) kerterbaruan 
berita/artikel
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat   5-10 detik

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat  11 sampai 30 detik

Jadwal dan sop 
maintenance, lampiran up 
dan down sistem, screeshot 
akses/evaluasi situs pada 
waktu yang berbeda

Berita acara percobaan 
menjalankan situs

(1) chat dan mail respon 
tidak lebih dari 24 jam (2) 
bukti penyelesaian 
masalah/pertanyaan user 
(3) bukti pengunggahan 
pengumuman (4) 
kerterbaruan berita

Berita acara percobaan 
membuka halaman situs  
(halaman situs yang baik 
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat  31 sampai 60 detik

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat lebih dari 60 detik

Semua browser dapat digunakan 
(minimal 4 jenis browser)

Hanya 3 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Hanya 2 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Hanya 1 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Kriteria kesan tulus staf sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, (1) 
kecepatan respon (2) isi respon (3) 
penyelesaian masalah (4) bahasa yang 
baik

Situs/mobile app memilki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memilki 1 kriteria di atas

Situs/mobile app tidak memilki kriteria di 
atas

Respon terhadap pertanyaan pengguna 
dilakukan kurang dari 60 menit

Respon terhadap pertanyaan dilakukan 
dalam waktu 61 menit  sampai 5 jam

Respon terhadap pertanyaan dilakukan 
dalam 5 jam 1 menit sampai 24 jam

Respon terhadap pertanyaan pengguna 
dilakukan lebh dari 24 jam

   
    

(halaman situs yang baik 
adalah situs yang tidak 
berat dan cepat dibuka)

Berita acara percobaan  
dan screenshoot membuka 
situs dengan berbagai 
browser

Bukti tentang (1) kecepatan 
respon (2) isi respon (3) 
penyelesaian masalah (4) 
standar bahasa yang baik

Bukti sampel respon pada  
pertanyaan user
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Kriteria pengetahuan dan respon dari 
staff e-service terkait pertanyaan 
pengguna atas layanan: (1)  menjawab 
setiap pertanyaan pengguna sesuai 
konteksnya, (2) menjawab dengan cepat 
kurang dari 24 jam (3) menyelesaikan 
masalah/pertanyaan pengguna atau 
menjawab secara tepat (4) 
berkomunikasi dengan bahasa yang baik

Staff e-service memiliki 2-3 kriteria di atas

Staff e-service memiliki 1 kriteria di atas

Staff e-service tidak memiliki kriteria di 
atas

Kriteria penyampaian layanan dari staf e-
service: (1) dapat dipercaya dengan baik 
dan menjalankan tugasnya dengan (2) 
tanggung jawab,  (3) profesional dan (4) 
percaya diri

Staff e-service memiliki 2-3 kriteria di atas

Staff e-service memiliki 1 kriteria di atas

Staff e-service tidak memiliki kriteria di 
atas

Situs/mobile app menyediakan: (1) 
manual penggunaan; (2) fitur Help, (3) 
Video tutorial, dan (4)  Fitur Customer 
Service online (live chat)
Tersedia manual penggunaan, fitur Help 
dan video tutorial

Tersedia manual penggunaan dan fitur 
Help

(1) Bukti berita acara 
penilaian staf e-service (2) 
persepsi penilai terhadap 
jawaban atas pertanyaan 
user (disertai bukti)

(1) Bukti berita acara 
penilaian staf e-service (2) 
persepsi penilai terhadap 
jawaban atas pertanyaan 
user (disertasi bukti)

URL
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Tersedia manual penggunaan (pdf, 
diagram, dokumen lainnya)

Kriteria interaksi pengguna dengan e-
services: (1) Memiliki form interaksi; (2) 
Memiliki fitur Helpdesk/instant messaging 
dengan admin; (3) Informasi yang 
ditampilkan dalam situs dapat diakses 
per halaman per informasi; (4) memiliki 
fitur multibahasa

Interaksi hanya memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Interaksi hanya memiliki 1 kriteria di atas

Interaksi hanya tidak memiliki kriteria di 
atas

Kriteria navigasi situs/mobile app: (1) 
Tersedia peta situs navigasi; (2) Jumlah 
link navigasi yang minimal (maksimal 7 
menu item); (3) Konsisten (posisi 
navigasi situs selalu sama di tiap 
halaman); (4) Logo me-Link ke halaman 
utama

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas

URL

Berita acara percobaan dan 
URL
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Kriteria kemudahan penggunaan 
situs/mobile app: (1) Dapat diakses oleh 
siapapun termasuk (2)disabilitas (tuna 
netra) atau (3) manula; (4) Kompatibel 
dengan perangkat mobile (smartphone, 
tablet, dll); (5) Memungkinkan membaca 
konten secara cepat (skims); (6) Memiliki 
fitur multibahasa; dan (7) perubahan 
layout (misal perubahan ukuran font)

Memiliki 4-6 kriteria diatas

Memiliki 1-3 kriteria diatas

Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria tampilan situs/mobile app yang 
menarik: (1) Desain dengan komposisi 
padanan warna yang baik dan tidak 
berlebihan:  setidaknya memiliki 2 atau 3 
warna utama yang berpadu (maksimal 5 
warna); (2) teks mudah dibaca, biasanya 
teks warna hitam dengan latar warna 
puith/cerah & ukuran font 10-12 di tiap 
paragraf; (3) memiliki gambar yang 
relevan dengan konteks/konten dengan 
kualitas/resolusi yang baik dan jumlah 3-
4 gambar setiap halamannya (tidak 
lebih); (4) layout yang sederhan & 
ringkas (simple)  tidak banyak 
mengandung elemen pengalih fokus 
(misal animasi, gambar berkedip-
kedip/blink  dll)
Memiliki 2-3 kriteria di atas

Memiliki 1 kriteria di atas

Tidak memiliki  kriteria di atas

Berita acara percobaan dan 
URL
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

(1) Layout situs sederhana tidak 
berlebihan hanya menyampaikan konten 
yang relevan dengan informasi 
pemerintahan; (2) judul konten memiliki 
tema/label yang jelas dan isi dibagi 
menjadi paragraf kecil; (3) desain layout 
dan konten jelas, ringkas dan menarik; 
(4) kurang dari 10 detik pengunjung 
dapat mengetahui jenis situs dan isi 
konten yang disampaikan

Memiliki 2-3 kriteria di atas
Memiliki 1 kriteria di atas
Tidak memiliki  kriteria di atas

Kriteria kesan kompeten/profesional dari 
situs/mobile app: (1) Tata letak/layout 
sederhana, ringkas, minim fitur pengalih 
topik ; (2) Minimal link navigasi dan scroll 
(menggulung layar) untuk setiap halaman 
dan informasi/konten ; (3) Konten 
diperbarui secara reguler/berkala; (4) 
Konten yang deskriptif, dan penggunaan 
bahasa sederhana dan standar atas 
konten situs/mobile app (yang ada 
seakan ditulis yang profesional, misal: 
editor/wartawan)
Memiliki 2-3 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Tidak memiliki  kriteria diatas

 Kriteria standar pengalaman positif: (1) 
Layout situs sederhana & ringkas 
(simple), tampilan menarik dan 
pengelolaan yang baik; (2) Loading 
halaman cepat, situs memuat (loading) 
halaman 1- 20 detik; (3) Minimal link & 
scroll & layout, serta konsiten tiap 
halamannya; (4) Fokus pada hal yang 
penting/utama, (5) Menu selalu berada di 
bagian atas disetiap halaman (6) item 
menu dibatasi kurang dari 7 item (untuk 
tidak membuat orang berlama-lama 
dalam mencari satu informasi yang 
diinginkan), (6) Memiliki fitur/tombol 
Memiliki 4-5 kriteria diatas
Memiliki 1-3 kriteria diatas
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Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria umum informasi akurat: (1) 
didukung oleh referensi atau dokumen 
fakta yang jelas serta sesuai dengan 
kebutuhan  pengguna. (2) informasi yang 
disampaikan dengan bahasa Indonesia 
yang jelas (tata bahasa, pengejaan, dan 
komposisi) (3)  menampilkan 
keterangan/info tentang penulis (4) 
Informasi dapat dibandingkan dengan 
situs lainnya dengan topik yang sama

Screen shoot : (1) informasi 
yang ditampilkan di Web, 
(2) bagan , (3) dokumen 
pendukung

Memiliki 2-3 kriteria diatas

Memiliki 1 kriteria diatas

Tidak memiliki kriteria diatas

Tersedia daftar dan deskripsi informasi 
yang dilengkapi dengan  peraturan 
perundang-undangan/dasar hukum 
terkait pelayanan yang diberikan
Tersedia deskripsi informasi yang 
dilengkapi dengan peraturan perundang-
undangan/dasar hukum terkait pelayanan 
yang diberikan

Tersedia daftar informasi yang dilengkapi 
peraturan perundang-undangan/dasar 
hukum terkait pelayanan yang diberikan

Tidak tersedia daftar dan deskripsi 
informasi yang dilengkapi dengan 
peraturan perundang-undangan/dasar 
hukum terkait pelayanan yang diberikan 

Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 7 hari kerja dari berita 
/informasi terakhir
Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 8 hari kerja – 30 hari kerja 
dari berita /informasi terakhir

Screen shoot :  (1) Daftar 
informasi ; (2) Deskripsi 
informasi ; (3) Peraturan 
hukum/dasar hukum 

Screen shoot : (1) Berita 
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Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 31 hari kerja – 90 hari kerja 
dari berita /informasi terakhir
Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala lebih dari  90 hari kerja dari berita 
/informasi terakhir

Terdapat integrasi informasi antara 
informasi pelayanan dengan link  
informasi lainnya yang saling terkait
Terdapat integrasi informasi, yang 
membutuhkan pencarian dari link yang 
lain
Terdapat integrasi informasi tanpa 
panduan link lainnya.
Tidak terdapat integrasi informasi

Kriteria informasi yang mudah dimengerti, 
memiliki: (1) penggunaan bahasa yang 
baik dan benar, langsung/tidak bertele-
tele, tidak banyak terminologi tidak 
awam/asing; (2) audio visual, (3) tabel 
dan/atau grafik, (4) link atau dokumen 
Memiliki 2-3 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria tingkat kerincian informasi: (1) 
Author/Penulis; (2) Tanggal Publikasi, (3) 
Memiliki Gambar/Video/Dokumen dan 
tautan dengan informasi lain yang 
sejenis/relevan dalam situs/mobile app 
dan  yang relevan dan (4) Memiliki 
kategorisasi dan kata kunci yang sesuai
Situs/mobile app memiliki  2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki  1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Screen shoot : (1) Berita 
yang terbaru 

Screen shoot : (1) 
penjelasan integrasi 
informasi (2) alamat link 
yang terkait

URL link dan screenshoot 
mengenai: Author; 
DD/MM/YYYY, Link Tautan 
dan 
Gambar/Video/Dokumen 
yang relevan dan Memiliki 
kategorisasi dan kata kunci 
yang sesuai serta Memiliki 
tautan dengan informasi 
lain yang sejenis/relevan 
dalam situs

Screen shoot  dan file 
penggunaan layanan dalam 
bentuk : (1) audiovisiual, (2) 
gambar ; (3) narasi 
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Kriteria format penyajian informasi yang 
layak/pas: (1) Menggunakan bahasa 
yang umum, (2) mengandung penekanan 
(cetak tebal (bold), atau cetak miring 
(italic), pointer, tabel dan atau  yang 
sesungguhnya atau kontekstual (3) 
Mengandung  keyword (4) Menggunakan 
hyperlink yang aktif (dapat diklik 
langsung) (5) jumlah paragraf yang tidak 
banyak (maksimum tiga paragraf) dalam 
satu informasi
Situs/mobile app memiliki  3-4 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki  1-2 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki (1) privacy 
policy, (2) contact information, (3) 
terdapat testimoni positif dari pengguna, 
(4) memiliki statistik jumlah pengunjung 
dan pengguna situs/mobile app yang 
meningkat

Situs/mobile app memiliki 2-3 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki 1 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app tidak memiliki  macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki mekanisme 
transaksi yang jelas dengan ditandai (1) 
tersedia petunjuk yang user friendly (2) 
fitur pengamanan transaksi (3) fasilitas 
pelacakan transaksi (4) riwayat transaksi

Situs/mobile app memiliki 2-3 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki 1 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app tidak memiliki  macam 
kriteria tersebut

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria

Screen shoot  skema yang 
menampilkan informasi 
kebutuhan pengguna pada 
satu skema (informasi 
dengan kategorisasi yang 
jelas sesuai fungsi dan 
organisasi)

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria
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Kriteria keamanan bagi pengguna: (1) 
Untuk akses ke akun pengguna 
dibutuhkan user id, Passwords, (2) kode 
autentifikasi  (3) pengguna memberikan 
hanya data yang dibutuhkan (4) Terdapat 
pernyataan resmi perlindungan data

Situs/app memiliki 2-3 macam 
perlindungan data pengguna diatas
Situs/app  memiliki 1 macam 
perlindungan data pengguna diatas
Situs/app tidak/ memiliki  macam 
perlindungan data pengguna diatas

Situs/app memiliki (1) halaman personal 
yang sesuai dengan karakteristik atau 
preferensi pengguna, (2) memiliki 
pengaman/passwords untuk masuk dan 
(3) memiliki kemudahan untuk mengubah 
atau mengupdate data personal.

Situs/app  memiliki 2 kriteria personalisasi 
pengguna diatas
Situs/app memiliki 1 kriteria personalisasi 
pengguna diatas

Situs/app  tidak memiliki  kriteria 
personalisasi pengguna diatas

Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang berfungsi optimal 
sebagai tempat berdiskusi dan 
memberikan solusi yang dipertimbangkan 
oleh organisasi
Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang berfungsi dengan baik
Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang kadang-kadang 
digunakan
Situs/mobile app tidak memiliki 
forum/kanal pengguna atau memiliki tapi 
tidak digunakan

Situs memiliki fitur diskusi langsung (live) 
dan informasi kontak yang lengkap 
(alamat email, alamat fisik, nomor 
telepon) yang berfungsi dengan baik.

URL dan Screenshoot 
ketiga kriteria

    
  

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria

URL dan Screenshoot 
forum pengguna
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Situs memiliki informasi kontak yang 
lengkap (alamat email, alamat fisik, 
nomor telepon) yang berfungsi dengan 
baik.
Situs memiliki informasi kontak yang 
kurang lengkap yang kurang berfungsi 
dengan baik.
Situs tidak memiliki informasi kontak

Kriteria yang dimaksud, situs/mobile app 
memiliki:  (1) FAQ dan atau petunjuk 
yang lengkap, (2) kontak/fasilitas 
diskusi/chat yang berfungsi untuk 
bertanya (3) terdapat testimoni pengguna  
yang baik, (4) memiliki alur 
kerja/transaksi transparan yang dapat 
dipantau pengguna.

Situs/app  memiliki 2-3 kriteria diatas
Situs/app  memiliki 1 kriteria diatas
Situs/app  tidak memiliki kriteria diatas

URL dan Screenshoot live 
chat dan contact

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria
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Pernyataan untuk end user

Situs mudah diingat, memiliki 
struktur yang jelas dan mudah 
diikuti, untuk model layanan 
berjenis INFORMASI piramida 
SESUAI struktur organisasi, dan 
untuk model layanan berjenis 
WORKFLOW piramida SESUAI 
layanan yang diberikan

Situs memiliki mesin pencari yang 
mudah ditemukan dalam situs, mudah 
digunakan dan memberikan hasil yang 
baik dan sesuai

Situs terorganisasi dengan baik, 
memiliki peta navigasi, tidak 
memiliki halaman kosong, tata letak 
(layout ) konsisten, 
transisi/perpindahan antar halaman 
situs terasa halus dan lancar.
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Situs memiliki fitur penyesuaian 
pengguna seperti multi bahasa, 
frequently acces, top search, FAQ, fitur 
pengingat & saran, dan fitur yang 
ramah pengguna disabilitas?

Jumlah halaman yang diperlukan untuk 
menampilkan Informasi pada 
situs/mobile app e-gov 

Selang waktu kejadian sesungguhnya 
dengan publikasi berita/informasi di 
situs/mobile apps
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Informasi atau petunjuk pengisian data 
pada masing-masing field mudah 
dimengerti dan informatif, disertai 
diagram dan contoh. Proses pengisian 
data hanya membutuhkan sedikit 
halaman petunjuk

Terdapat proteksi password: 
autentifikasi, enkripsi, notifikasi 
penggunaan password, notifikasi 
penggantian password

Autentifikasi hanya menggunakan data 
yang diperlukan (data sesedikit 
mungkin)
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Keamanan data terjamin baik dari 
keamanan sistem maupun komitmen 
tertulis dari organisasi yang dapat 
dibaca oleh pengguna dengan jelas. 
Terdapat enkripsi dan autentifikasi 
menggunakan digital signature, 
biometrik, notifikasi dan password.

Situs menampilkan pernyataan resmi 
bahwa data tidak akan digunakan 
untuk keperluan lain dan memiliki fitur 
menu privacy policy untuk data pribadi 
pengguna yang dapat dikendalikan 
oleh pengguna (ubah, tampilkan, 
ditutup, dll)

Form atau file dokumen yang tersedia 
dalam situs dapat diunduh dengan 
cepat, kurang dari 1 menit
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Situs dapat digunakan dalam 24 jam 
sehari

Situs berjalan dengan baik di semua 
perangkat atau semua operating 
system , waktu loading  cepat, text 
mudah dibaca, responsif

Informasi dan pelayanan disediakan 
tepat waktu dan up to date sesuai 
dengan kebutuhan pengguna

Halaman situs terunduh/terbuka 
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dengan cepat, kurang dari 2 detik

Situs dapat beroperasi pada semua 
browser yang umum digunakan 
masyarakat (MicIE, Mozilla, Google 
Chrome, Safari, Opera dll)

Kesan tulus staf/admin sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, 
cepat  merespon, isi respon yang baik, 
dapat menyelesaikan masalah dan 
menggunakan bahasa yang baik

Respon terhadap pertanyaan 
pengguna dilakukan kurang dari 1 jam
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Pengetahuan staff e-service sangat 
baik, mengetahui dan memahami 
organisasi, seluruh proses bisnis terkait 
pelayanan dari awal sampai akhir yang 
sehingga dapat menjawab pertanyaan 
pengguna secara memuaskan

Staf/admin e-service terkesan baik, 
bertanggungjawab merespon dengan 
cepat, memiliki kemampuan yang 
mencukupi dan profesional

Situs memiliki petunjuk penggunaan, 
fitur Help, Video tutorial dan Fitur 
Customer Service online sehingga 
memudahkan pengguna untuk 
menggunakan situs
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Situs memiliki format interaksi 
dengan admin (messaging ), 
menyediakan informasi dalam satu 
halaman dan  fitur multibahasa 
sehingga pengguna dapat 
berinteraksi dengan situs e-service 
secara jelas dan mudah dimengerti

Tersedia peta navigasi situs dengan 
tahapan yang tidak panjang serta 
kompatibel dengan berbagai browser 
sehingga pengguna mudah untuk 
menggunakan situs.
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Situs mudah digunakan karena dapat 
diakses oleh disabilitas, manula, dari 
smartphone, dan memiliki fitur 
multibahasa serta fitur perubahan 
layout/ukuran font

Situs terlihat menarik dengan 
penggunaan warna yang tidak 
berlebihan, teks berwarna hitam 
dengan warna latar putih, warna dan 
resolusi gambar yang baik, ukuran font 
dan jumlah baris kalimat yang ringkas 
sehingga mudah dibaca.
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Situs memiliki desain yang sesuai 
dengan jenis layanannya mempunyai 
layout yang simpel, dan berisi informasi 
yang ringkas dan menarik serta mudah 
dipahami oleh pengguna

Situs terlihat kompeten untuk 
penyampaian informasi dengan layout 
yang baik, mempunyai fasilitas scroll 
layar, pemilihan bahasa yang baku 
serta konten diperbaharui secara 
berkala

Situs memberikan kesan yang positif 
dengan adanya layout yang ringkas 
namun informatif, waktu loading yang 
cepat, pemberian penekanan pada hal 
penting, tersedia menu yang berisi item 
yang ringkas dan tepat.
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Informasi yang ditampilkan oleh situs 
menggunakan bahasa Indonesia yang 
benar, dengan mekanisme yang runtut, 
tanpa menggunakan banyak istilah 
serta didukung oleh dokumen yang 
tepat sesuai dengan kebutuhan 
pengguna

Informasi yang ditampilkan pada situs 
dilengkapi dengan penjelasan meliputi 
dasar hukum, pelaksanaan kegiatan 
dan gambar yang mendukung

Situs menyediakan informasi yang 
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diperbaharui secara berkala dan up 
to date

Situs menyediakan integrasi informasi 
dengan penyediaan sumber atau link 
yang terkait untuk memperjelas 
informasi relevan yang dibutuhkan 
pengguna

Situs memberikan informasi yang jelas 
sesuai dengan kebutuhan pengguna 
dalam bentuk audiovisual, gambar dan 
narasi.

Situs menyediakan informasi yang 
detail, lengkap dan relevan
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Keamanan dalam bertransaksi 
dirasakan pengguna dengan adanya 
mekanisme transaksi yang jelas, 
tersedia fitur pengamanan transaksi, 
fasilitas pelacakan transaksi dan 
riwayat transaksi

Situs menyediakan informasi yang 
sesuai dengan kebutuhan pengguna 
pada satu skema secara rinci dalam 
format yang baik

Situs memiliki reputasi yang baik 
karena memiliki privacy policy, contact 
informatian, testimoni dan informasi 
jumlah pengunjung.
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Sistem menyediakan halaman pribadi 
untuk pengguna dengan pengaman 
dan memiliki kemudahan untuk 
melakukan pembaharuan data pribadi 
dan memiliki kesan personalisasi 
pengguna

Situs menyediakan media komunikasi 
     
      

    
   

Sistem menyediakan perlindingan 
terhadap informasi pribadi dengan  
penggunaan user id, passwords, kode 
autentifikasi, pernyataan resmi 
perlindungan data sehingga pengguna 
merasa aman.

Situs memiliki forum pengguna dengan 
fasilitas interaksi antara anggotanya 
sehingga menimbulkan rasa 
kebersamaan
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seperti fasilitas live chat, informasi 
kontak, alamat emai dan nomer telepon 
yang dapat dihubungi yang 
memudahkan komunikasi dengan 
institusi

Sistem menyediakan fasilitas informasi 
untuk mengetahui alur atau tahapan 
kerja dan transaksi yang dilakukan oleh 
pengguna sehingga memberi 
keyakinan bahwa jasa akan 
tersampaikan dengan baik sesuai janji
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1 Ahmad Dief Aritzah 
(182420049) 

2 Dwi Septya Putri (182420057)

Dimensi Code Indikator Penilaian Pertanyaan N

4

3

2

1

4

3

2

1

4

      

E1

Struktur situs/mobile app e-gov 
ini jelas dan mudah diikuti

Apakah situs/mobile app 
menggunakan alamat/nama 
mobile apps yang mudah 
diingat, berekstensi go.id 
(untuk situs)/nama formil (untuk 
mobile app), tampilan antar 
muka (interface ) menarik  dan 
mudah untuk diikuti /ditelusuri?

E2

Mesin pencari (fitur search) 
dalam situs/mobile app e-gov 
ini efektif

Apakah situs/mobile app 
menyediakan fitur mesin 
pencari (search) yang mudah 
ditemukan posisinya, 
digunakan dan memberikan 
tampilan hasil yang mudah 
dibaca/dipahami?

E3

     
  

Apakah situs/mobile app 
memiliki peta navigasi, tidak 
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3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

      Efficiency

E5

Informasi yang ditampilkan 
pada situs/mobile app e-gov ini 
rinci dan sesuai 

  

Peta situs/mobile app e-gov ini 
terorganisir dengan baik

   
    

mengandung halaman kosong, 
tata letak (layout) halaman 
yang konsisten dan transisi 
antar halaman terasa halus 
(smooth) dan lancar? 

E4

Situs/mobile app e-gov ini 
disesuaikan dengan kebutuhan 
khusus masing-masing 
pengguna

Apakah situs/mobile app 
memiliki fitur penyesuaian 
terkait karakteristik dan pola 
kebutuhan khusus pengguna 
seperti multi bahasa, 
Sumarisasi (frequently acces, 
top search, FAQ, dlsb), fitur 
pengingat & saran, dan fitur 
yang ramah pengguna 
disabilitas?

E6

Lama Informasi yang 
ditampilkan di situs e-gov 
setelah kejadian/peristiwa 
berlangsung

Seberapa lama informasi 
ditampilkan dari waktu kejadian  
berlangsung?
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1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

      

E7

Petunjuk dan/atau  Informasi 
pengisian data dalam 
situs/mobile app e-govt ini 
sudah memadai

Apakah petunjuk dan/atau 
informasi mengenai pengisian 
data dalam situs/mobile app ini 
sudah cukup 
memadai/informatif? 

   
    

  

   
     

T2

Autentifikasi hanya 
menggunakan data yang 
diperlukan

Berapa jumlah item data 
pribadi pengguna yang harus 
dimasukkan untuk autentifikasi 
akses dalam situs/mobile app 
ini ? (Contoh data pribadi yang 
tidak perlu: Nomor Kartu 

    
    

    

T1

Penggunaan pasword dan 
username aman

Apakah keamanan 
penggunaan username dan 
password pada situs/mobile 
app ini terjamin? 
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1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

T3

Data yang diberikan oleh 
pengguna tersimpan dalam 
situs/mobile app dengan aman

Apakah data yang diberikankan 
pengguna dan tersimpan 
dalam sistem e-service ini 
aman?

  
   

    
    

   
    

      
    

Keluarga, NIK, nomor Kartu 
kredit, dlsb yang tidak 
diperlukan dalam akses situs )

Trust

T4

Data yang disediakan untuk e-
service digunakan hanya untuk 
alasan yang dimaksudkan 

Apakah data pengguna yang 
disimpan dalam e-service ini 
hanya digunakan untuk alasan 
yg dimaksudkan oleh 
pengguna?

R1

Form dalam situs/mobile app e-
service dapat diunduh/di-
submit dengan cepat

Apakah form atau file dalam 
situs/mobile app ini dapat 
diunduh atau disubmit dengan 
cepat ?
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1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

Reliability

    
  
  

     
    

    
 

R2

Situs/mobile app e-service 
dapat diakses dan tersedia 
kapan pun diperlukan

Apakah situs/mobile app ini 
dapat diakses kapan saja 
diperlukan?

R3

Situs/mobile app dapat 
beroperasi dengan baik sejak 
dibuka

Apakah situs/mobile app dapat 
beroperasi dengan baik dan 
responsif sejak dibuka?

R4

Situs/mobile app menyediakan 
layanan tepat waktu

Apakah layanan disediakan 
tepat waktu sesuai dengan 
kebutuhan?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

R5

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat dengan cepat

Apakah halaman situs/mobile 
app terunduh/termuat  dengan 
cepat?

R6

Situs e-service berjalan dengan 
baik menggunakan browser 
yang tersedia

Apakah semua browser  
umum/populer yang tersedia 
dapat digunakan untuk 
membuka situs ini?

 

CS1

Staf e-service menunjukkan 
minat yang tulus dalam 
memecahkan masalah 
pengguna, staf yang 
dimasukan adalah adanya 
HELP DESK utk eService.

Apakah staf e-service 
memberikan layanan yang 
tulus dalam menjawab 
pertanyaan dan penyelesaiaan 
masalah?

CS2

Staff e-service memberikan 
balasan secepatnya ke 

 

Apakah respon admin cepat 
dalam menjawab pertanyaan 
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2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

Citizen Support

   
   

pertanyaan pengguna.

    
   

pengguna?

CS3

Staf e-service memiliki 
pengetahuan untuk menjawab 
pertanyaan pengguna.

Apakah staf memiliki 
pengetahuan untuk menjawab 
pertanyaan pengguna secara 
memuaskan?

CS4

Staf e-service memiliki 
kemampuan untuk 
menyampaikan kepercayaan 
dan keyakinan

Apakah kesan terpercaya 
terlihat pada staf e-service 
sehingga dapat meyakinkan 
pengguna?

U1

   

Apakah situs/mobile app dapat 
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3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

Mudah dipelajari untuk 
mengoperasikan

    
dengan mudah dipelajari dan 
dioperasikan saat 1 s/d 3 kali 
mengakses dengan dukungan 
fitur-fitur berikut?

U2

Interaksi dengan situs/mobile 
app eservice jelas dan mudah 
dimengerti

Apakah interaksi anda sebagai 
pengguna situs/mobile app 
jelas dan mudah untuk 
memahami/mengerti dengan 
tersedianya form interaksi 
dengan fitur-fitur berikut?

U3

Navigasi situs/mobile app 
cukup jelas dan mudah

Apakah situs/mobile app 
mudah dinavigasikan dari 
menu ke menu, dari halaman 
ke halaman, dan dari konten ke 
konten nya?
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4

3

2

1

4

3

2

1

Usability

U4

Situs/mobile app mudah 
digunakan

Apakah mudah dalam 
penggunaan situs/mobile app 
baik konten, menu, dan fitur 
lainnya ?

U5

Tampilan situs/mobile app 
eservice menarik

Apakah tampilan situs/mobile 
app menarik sehingga anda 
nyaman, senang dan tidak 
bosan melihat situs lebih lama 
atau sering?
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4

3
2
1

4

3
2
1

4

3

U6

Desain situs/mobile app 
eService layak dan sesuai 
dengan tipe situs

Apakah desain situs sesuai 
/relevan dengan 
jenis/kategori/konten yang 
dikandung/fungsi layanan nya?

U7

Situs/mobile app Eservice 
menimbulkan kesan 
kompeten/profesional

Apakah situs/mobile app 
nampak kompeten/profesional 
dalam penyampaian kontennya 
dan pengelolaannya?

U8

Situs/mobile app Eservice 
memberikan 
pengalaman/kesan positif bagi 
pengguna

Apakah Anda mendapatkan 
pengalaman/kesan positif saat 
mengakses dan menggunakan 
situs/mobile app ini?
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2
1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

   
 

   

   
   

   
  

I1

Menyediakan informasi akurat

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs dengan 
bahasa Indonesia yang jelas, 
sistematis dan bermanfaat bagi 
pengguna?

I2

Menyediakan informasi yang 
terpercaya

Apakah Informasi yang 
ditampilkan dalam situs//mobile 
app disertai dengan daftar, 
deskripsi informasi serta dasar 
hukum dari pelayanan yang 
diberikan ?

I3
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3

2

1

4

3

2

1

4

3
2
1

4

Menyediakan informasi tepat 
dan sesuai waktu

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs/mobile 
app merupakan informasi yang 
ter up date  secara teratur ?

I4

Menyediakan informasi relevan

Apakah informasi yang 
disampaikan mempunyai 
penjelasan dengan integrasi 
informasi dari link lainnya ?

I6

Menyediakan informasi dengan 
tingkat kerincian yang tepat

Apakah informasi yang 
ditampilkan dalam situs/mobile 
app memiliki keterangan yang 
lengkap mengenai: 
Author/Penulis, Tanggal 
Publikasi, Link sumber 
referensi , disertai dengan 
gambar/video/dokumen 

    
     

   
    

 

I5

Menyediakan informasi yang 
mudah dimengerti

Apakah informasi yang 
ditampilkan dilengkapi dengan 
tutorial penggunaan layanan ?

Information
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3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

   
   

   
   

    
  

  
   

    
gambar/video/dokumen 
relevan, memiliki kategorisai & 
kata kunci yang sesuai dan 
memliki link/tautan dengan 
informasi lain yang sejenis 
dalam situs?

 

SI1

Memiliki reputasi yang baik Apakah situs memiliki reputasi 
yang baik?

I7

Menyediakan informasi  dalam 
format yang layak

Apakah informasi disajikan 
dengan format yang sesuai, 
tepat dan cocok?

SI2

Pengguna merasa aman dalam  
 

Apakah situs memiliki  
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3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

Service Interaction

SI4

Menciptakan rasa personalisasi

Apakah Situs menyediakan 
kemudahan untuk mempunyai 
halaman pribadi dan 
kemudahan untuk mengubah 
atau meng-update-nya ?

Pengguna merasa aman dalam  
menyelesaikan transaksi

p     
keamanan untuk melakukan 
transaksi secara penuh?

SI3

Pengguna merasa aman 
terhadap informasi pribadinya

Apakah informasi pribadi 
pengguna terlindungi dengan 
baik ?

SI5

Menimbulkan rasa 
kebersamaan

Apakah pengguna merasakan 
komunitas yang menghargai 
keberadaannya dan 
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2

1

4

3

2

1

4

3
2
1

 

SI6

Memudahkan komunikasi 
dengan institusi

Apakah Situs memiliki fitur 
diskusi langsung (live) dan 
informasi kontak yang lengkap 
dan berfungsi baik? (Berfokus 
pada interaksi dari pengguna 
terhadap penyedia layanan 
bukan live chat)

SI7

Memberi keyakinan bahwa jasa 
akan tersampaikan dengan 
baik sesuai janji/aturan

Apakah Situs memberi 
keyakinan bahwa jasa akan 
tersampaikan dengan baik 
sesuai janji/aturan? 

  
kebersamaan

   
   

  
kebersamaan sesama 
pengguna?
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Breakdown Bobot
Menggunakan (1) nama/alamat mudah 
diingat dan ditelusuri, (2) berakhiran 
ekstensi go.id (untuk situs)/nama formal 
yang menunjukan nama daerah atau 
layanan spesifik (untuk mobile app), (3) 
tampilan antar muka nya menarik 
(komposisi Menu, Logo Lembaga, dan 
font (jenis dan ukuran) yang konsisten, 
(4) struktur  situs/mobile apps  berbentuk 
piramida i. Beranda; ii. Kategori; iv. 
Subkategori

4

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app, mudah digunakan dan memberikan 
tampilan hasil yang mudah 
dibaca/pahami
Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app dan mudah digunakan

3

Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app

Tidak ditemukan mesin pencari dalam 
situs/mobile app

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur, tidak memiliki halaman 
kosong dan tata letak (layout) konsisten, 
transisi/perpindahan antar 
halaman/windows situs/mobile app terasa 
halus dan lancar tanpa jeda/lag.
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Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur, tidak memiliki halaman 
kosong dan tata letak (layout) konsisten

3

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur dan tidak memiliki halaman 
kosong
Tidak memiliki atau hanya memiliki peta 
navigasi saja 

Memiliki  fitur  pilihan (1) multi bahasa, (2) 
fitur sumarisasi (frequently acces, top 
search, top question, FAQ) dan (3) fitur 
pengingat & pemberi saran serta (4) fitur 
ramah pengguna disabilitas (text to 
speech, speech to text, dlsb)
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas 3

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas

Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam satu halaman situs/mobile app 4

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam dua halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam tiga halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam lebihh dari tiga halaman 
situs/mobile app

Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 1-4 hari setelah kejadian 
berlangsung

4

Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 5-7 hari setelah kejadian 
berlangsung
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 8-14 hari setelah kejadian 
berlangsung
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Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang lebih dari 14 hari setelah 
kejadian berlangsung

Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field mudah dimengerti dan 
informatif disertai diagram dan contoh. 
Proses pengisian data hanya 
membutuhkan 1 halaman
Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field mudah dimengerti dan 
informatif disertai diagram dan contoh. 
Proses pengisian data hanya 
membutuhkan 2-3 halaman

Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field tidak mudah dimengerti dan 
kurang  informatif tanpa disertai diagram 
dan contoh. Proses pengisian data hanya 
membutuhkan lebih dari 3 halaman

Tidak ada petunjuk dan/atau informasi 
pengisian data pada masing-masing field 1

Terdapat fitur proteksi password: (1) 
autentifikasi, (2) enkripsi menggunakan 
basis/standar enkripsi tertentu 
(ditampilkan metode/merk nya), (3) 
notifikasi penggunaan password, (4) 
notifikasi penggantian password
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas  
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas  
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas  1

1 -  3 item data pribadi pengguna untuk 
autentifikasi
4 - 5 item data pribadi pengguna untuk 
autentifikasi
6 sampai 7 item data pribadi pengguna 
untuk autentifikasi
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Lebih dari 7 data item data pribadi 
pengguna untuk autentifikasi

Keamanan data terjamin karena adanya: 
(1) komitmen/pernyataan tertulis dari 
organisasi pengelola/penanggung jawab 
situs/mobile app yang dapat 
dibaca/diketahui oleh pengguna dengan 
jelas (2) Terdapat jaminan sistem 
enkripsi, (3) autentifikasi menggunakan 
digital signature atau biometrik  (4) fitur 
notifikasi/restorasi user name & password  
dan (5) memiliki sistem pemblokiran

Situs/mobile app memiliki 4-5 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas

Kriteria: (1) Terdapat pernyataan resmi 
dalam situs bahwa data tidak akan 
digunakan untuk keperluan lain. (2) 
Memiliki fitur menu privacy policy untuk 
data pribadi pengguna (3) Data dapat 
dikendalikan oleh pengguna (ubah, 
tampilkan, ditutup, dan fitur lainnya)

Situs/mobile app memiliki 2 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 
kurang dari 1 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 1 
sampai 5 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 5 
sampai 10 menit
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Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 
lebih dari 10 menit

Situs/mobile app selalu aktif dan dapat 
digunakan 24 jam sehari 4

Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1- 3 bulan sekali
Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1 minggu – 1 bulan 
sekali
Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1-6 hari sekali

Situs/mobile app ketika dievaluasi 
memiliki kriteria sebagai berikut: (1)  
waktu loading dan unduh cepat ke menu 
utama  (2) Situs/mobile app berjalan 
dengan baik di semua perangkat,(3) text 
mudah dibaca, (4) responsif

4

Situs/mobile app memilki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memilki 1 kriteria di atas

Situs/mobile app tidak memilki kriteria di 
atas

Kriteria evaluasi: (1) chat dan mail respon 
tidak lebih dari 24 jam (2) ada 
penyelesaian masalah/pertanyaan user 
(3) pengumuman yang masih dalam 
rentang waktunya (4) kerterbaruan 
berita/artikel
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas 1
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Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat   5-10 detik 4

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat  11 sampai 30 detik

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat  31 sampai 60 detik

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat lebih dari 60 detik

Semua browser dapat digunakan 
(minimal 4 jenis browser) 4

Hanya 3 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Hanya 2 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Hanya 1 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Kriteria kesan tulus staf sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, (1) 
kecepatan respon (2) isi respon (3) 
penyelesaian masalah (4) bahasa yang 
baik

Situs/mobile app memilki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memilki 1 kriteria di atas

Situs/mobile app tidak memilki kriteria di 
atas 1

Respon terhadap pertanyaan pengguna 
dilakukan kurang dari 60 menit

Respon terhadap pertanyaan dilakukan 
dalam waktu 61 menit  sampai 5 jam
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Respon terhadap pertanyaan dilakukan 
dalam 5 jam 1 menit sampai 24 jam

Respon terhadap pertanyaan pengguna 
dilakukan lebh dari 24 jam

Kriteria pengetahuan dan respon dari 
staff e-service terkait pertanyaan 
pengguna atas layanan: (1)  menjawab 
setiap pertanyaan pengguna sesuai 
konteksnya, (2) menjawab dengan cepat 
kurang dari 24 jam (3) menyelesaikan 
masalah/pertanyaan pengguna atau 
menjawab secara tepat (4) 
berkomunikasi dengan bahasa yang baik

Staff e-service memiliki 2-3 kriteria di atas

Staff e-service memiliki 1 kriteria di atas

Staff e-service tidak memiliki kriteria di 
atas

Kriteria penyampaian layanan dari staf e-
service: (1) dapat dipercaya dengan baik 
dan menjalankan tugasnya dengan (2) 
tanggung jawab,  (3) profesional dan (4) 
percaya diri

Staff e-service memiliki 2-3 kriteria di atas

Staff e-service memiliki 1 kriteria di atas

Staff e-service tidak memiliki kriteria di 
atas

Situs/mobile app menyediakan: (1) 
manual penggunaan; (2) fitur Help, (3) 
Video tutorial, dan (4)  Fitur Customer 
Service online (live chat)
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Tersedia manual penggunaan, fitur Help 
dan video tutorial

Tersedia manual penggunaan dan fitur 
Help

Tersedia manual penggunaan (pdf, 
diagram, dokumen lainnya)

Kriteria interaksi pengguna dengan e-
services: (1) Memiliki form interaksi; (2) 
Memiliki fitur Helpdesk/instant messaging 
dengan admin; (3) Informasi yang 
ditampilkan dalam situs dapat diakses 
per halaman per informasi; (4) memiliki 
fitur multibahasa

Interaksi hanya memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Interaksi hanya memiliki 1 kriteria di atas 2

Interaksi hanya tidak memiliki kriteria di 
atas

Kriteria navigasi situs/mobile app: (1) 
Tersedia peta situs navigasi; (2) Jumlah 
link navigasi yang minimal (maksimal 7 
menu item); (3) Konsisten (posisi 
navigasi situs selalu sama di tiap 
halaman); (4) Logo me-Link ke halaman 
utama

4

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas
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Kriteria kemudahan penggunaan 
situs/mobile app: (1) Dapat diakses oleh 
siapapun termasuk (2)disabilitas (tuna 
netra) atau (3) manula; (4) Kompatibel 
dengan perangkat mobile (smartphone, 
tablet, dll); (5) Memungkinkan membaca 
konten secara cepat (skims); (6) Memiliki 
fitur multibahasa; dan (7) perubahan 
layout (misal perubahan ukuran font)

Memiliki 4-6 kriteria diatas 3

Memiliki 1-3 kriteria diatas

Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria tampilan situs/mobile app yang 
menarik: (1) Desain dengan komposisi 
padanan warna yang baik dan tidak 
berlebihan:  setidaknya memiliki 2 atau 3 
warna utama yang berpadu (maksimal 5 
warna); (2) teks mudah dibaca, biasanya 
teks warna hitam dengan latar warna 
puith/cerah & ukuran font 10-12 di tiap 
paragraf; (3) memiliki gambar yang 
relevan dengan konteks/konten dengan 
kualitas/resolusi yang baik dan jumlah 3-
4 gambar setiap halamannya (tidak 
lebih); (4) layout yang sederhan & 
ringkas (simple)  tidak banyak 
mengandung elemen pengalih fokus 
(misal animasi, gambar berkedip-
kedip/blink, dll)

4

Memiliki 2-3 kriteria di atas

Memiliki 1 kriteria di atas

Tidak memiliki  kriteria di atas
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(1) Layout situs sederhana tidak 
berlebihan hanya menyampaikan konten 
yang relevan dengan informasi 
pemerintahan; (2) judul konten memiliki 
tema/label yang jelas dan isi dibagi 
menjadi paragraf kecil; (3) desain layout 
dan konten jelas, ringkas dan menarik; 
(4) kurang dari 10 detik pengunjung 
dapat mengetahui jenis situs dan isi 
konten yang disampaikan

4

Memiliki 2-3 kriteria di atas
Memiliki 1 kriteria di atas
Tidak memiliki  kriteria di atas

Kriteria kesan kompeten/profesional dari 
situs/mobile app: (1) Tata letak/layout 
sederhana, ringkas, minim fitur pengalih 
topik ; (2) Minimal link navigasi dan scroll 
(menggulung layar) untuk setiap halaman 
dan informasi/konten ; (3) Konten 
diperbarui secara reguler/berkala; (4) 
Konten yang deskriptif, dan penggunaan 
bahasa sederhana dan standar atas 
konten situs/mobile app (yang ada 
seakan ditulis yang profesional, misal: 
editor/wartawan)

4

Memiliki 2-3 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Tidak memiliki  kriteria diatas

 Kriteria standar pengalaman positif: (1) 
Layout situs sederhana & ringkas 
(simple), tampilan menarik dan 
pengelolaan yang baik; (2) Loading 
halaman cepat, situs memuat (loading) 
halaman 1- 20 detik; (3) Minimal link & 
scroll & layout, serta konsiten tiap 
halamannya; (4) Fokus pada hal yang 
penting/utama, (5) Menu selalu berada di 
bagian atas disetiap halaman (6) item 
menu dibatasi kurang dari 7 item (untuk 
tidak membuat orang berlama-lama 
dalam mencari satu informasi yang 
diinginkan), (6) Memiliki fitur/tombol 
Contact

4

Memiliki 4-5 kriteria diatas
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Memiliki 1-3 kriteria diatas
Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria umum informasi akurat: (1) 
didukung oleh referensi atau dokumen 
fakta yang jelas serta sesuai dengan 
kebutuhan  pengguna. (2) informasi yang 
disampaikan dengan bahasa Indonesia 
yang jelas (tata bahasa, pengejaan, dan 
komposisi) (3)  menampilkan 
keterangan/info tentang penulis (4) 
Informasi dapat dibandingkan dengan 
situs lainnya dengan topik yang sama

4

Memiliki 2-3 kriteria diatas

Memiliki 1 kriteria diatas

Tidak memiliki kriteria diatas

Tersedia daftar dan deskripsi informasi 
yang dilengkapi dengan  peraturan 
perundang-undangan/dasar hukum 
terkait pelayanan yang diberikan
Tersedia deskripsi informasi yang 
dilengkapi dengan peraturan perundang-
undangan/dasar hukum terkait pelayanan 
yang diberikan

Tersedia daftar informasi yang dilengkapi 
peraturan perundang-undangan/dasar 
hukum terkait pelayanan yang diberikan

Tidak tersedia daftar dan deskripsi 
informasi yang dilengkapi dengan 
peraturan perundang-undangan/dasar 
hukum terkait pelayanan yang diberikan 

1

Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 7 hari kerja dari berita 
/informasi terakhir

4
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Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 8 hari kerja – 30 hari kerja 
dari berita /informasi terakhir

Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 31 hari kerja – 90 hari kerja 
dari berita /informasi terakhir
Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala lebih dari  90 hari kerja dari berita 
/informasi terakhir

Terdapat integrasi informasi antara 
informasi pelayanan dengan link  
informasi lainnya yang saling terkait

4

Terdapat integrasi informasi, yang 
membutuhkan pencarian dari link yang 
lain
Terdapat integrasi informasi tanpa 
panduan link lainnya.
Tidak terdapat integrasi informasi

Kriteria informasi yang mudah dimengerti, 
memiliki: (1) penggunaan bahasa yang 
baik dan benar, langsung/tidak bertele-
tele, tidak banyak terminologi tidak 
awam/asing; (2) audio visual, (3) tabel 
dan/atau grafik, (4) link atau dokumen 
lainnya sebagai referensi atau penguat, 
dan 

3

Memiliki 2-3 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria tingkat kerincian informasi: (1) 
Author/Penulis; (2) Tanggal Publikasi, (3) 
Memiliki Gambar/Video/Dokumen dan 
tautan dengan informasi lain yang 
sejenis/relevan dalam situs/mobile app 
dan  yang relevan dan (4) Memiliki 
kategorisasi dan kata kunci yang sesuai

4
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Situs/mobile app memiliki  2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki  1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Kriteria format penyajian informasi yang 
layak/pas: (1) Menggunakan bahasa 
yang umum, (2) mengandung penekanan 
(cetak tebal (bold), atau cetak miring 
(italic), pointer, tabel dan atau  yang 
sesungguhnya atau kontekstual (3) 
Mengandung  keyword (4) Menggunakan 
hyperlink yang aktif (dapat diklik 
langsung) (5) jumlah paragraf yang tidak 
banyak (maksimum tiga paragraf) dalam 
satu informasi

4

Situs/mobile app memiliki  3-4 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki  1-2 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki (1) privacy 
policy, (2) contact information, (3) 
terdapat testimoni positif dari pengguna, 
(4) memiliki statistik jumlah pengunjung 
dan pengguna situs/mobile app yang 
meningkat

Situs/mobile app memiliki 2-3 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki 1 macam 
kriteria tersebut

2

Situs/mobile app tidak memiliki  macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki mekanisme 
transaksi yang jelas dengan ditandai (1) 
tersedia petunjuk yang user friendly (2) 
fitur pengamanan transaksi (3) fasilitas 
pelacakan transaksi (4) riwayat transaksi
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Situs/mobile app memiliki 2-3 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki 1 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app tidak memiliki  macam 
kriteria tersebut

1

Kriteria keamanan bagi pengguna: (1) 
Untuk akses ke akun pengguna 
dibutuhkan user id, Passwords, (2) kode 
autentifikasi  (3) pengguna memberikan 
hanya data yang dibutuhkan (4) Terdapat 
pernyataan resmi perlindungan data

Situs/app memiliki 2-3 macam 
perlindungan data pengguna diatas
Situs/app  memiliki 1 macam 
perlindungan data pengguna diatas
Situs/app tidak/ memiliki  macam 
perlindungan data pengguna diatas 1

Situs/app memiliki (1) halaman personal 
yang sesuai dengan karakteristik atau 
preferensi pengguna, (2) memiliki 
pengaman/passwords untuk masuk dan 
(3) memiliki kemudahan untuk mengubah 
atau mengupdate data personal.

Situs/app  memiliki 2 kriteria personalisasi 
pengguna diatas
Situs/app memiliki 1 kriteria personalisasi 
pengguna diatas

Situs/app  tidak memiliki  kriteria 
personalisasi pengguna diatas 1

Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang berfungsi optimal 
sebagai tempat berdiskusi dan 
memberikan solusi yang dipertimbangkan 
oleh organisasi
Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang berfungsi dengan baik
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Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang kadang-kadang 
digunakan
Situs/mobile app tidak memiliki 
forum/kanal pengguna atau memiliki tapi 
tidak digunakan

1

Situs memiliki fitur diskusi langsung (live) 
dan informasi kontak yang lengkap 
(alamat email, alamat fisik, nomor 
telepon) yang berfungsi dengan baik.
Situs memiliki informasi kontak yang 
lengkap (alamat email, alamat fisik, 
nomor telepon) yang berfungsi dengan 
baik.
Situs memiliki informasi kontak yang 
kurang lengkap yang kurang berfungsi 
dengan baik.
Situs tidak memiliki informasi kontak 1

Kriteria yang dimaksud, situs/mobile app 
memiliki:  (1) FAQ dan atau petunjuk 
yang lengkap, (2) kontak/fasilitas 
diskusi/chat yang berfungsi untuk 
bertanya (3) terdapat testimoni pengguna  
yang baik, (4) memiliki alur 
kerja/transaksi transparan yang dapat 
dipantau pengguna.

Situs/app  memiliki 2-3 kriteria diatas
Situs/app  memiliki 1 kriteria diatas
Situs/app  tidak memiliki kriteria diatas 1
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Evidence

https://www.kaboki.go.id/

URL link dan screenshoot mengenai: mesin pencari, fungsi dan tata letak
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URLdan screenshoot kolom isian pada situs

URL dan screen shoot Kolom isian permintaan data saat register dan login 

URL dan screen shoot halaman login, hasil percobaan register, create username 
dan password, ganti username dan password
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(1). Screen shoot Pernyataan tentang kemanan data pengguna dalam situs dan 
bukti fiturlain, (2).  berita acara percobaan 

            

(1) Pernyataan resmi penggunaan data dalam situs (2) menu privacy policy

Berita acara pengunduhan form atau file dengan bukti 
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Jadwal dan sop maintenance, lampiran up dan down sistem, screeshot 
akses/evaluasi situs pada waktu yang berbeda

(1) chat dan mail respon tidak lebih dari 24 jam (2) bukti penyelesaian 
masalah/pertanyaan user (3) bukti pengunggahan pengumuman (4) kerterbaruan 
berita
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Berita acara percobaan membuka halaman situs  (halaman situs yang baik 
adalah situs yang tidak berat dan cepat dibuka)

Bukti tentang (1) kecepatan respon (2) isi respon (3) penyelesaian masalah (4) 
standar bahasa yang baik

Bukti sampel respon pada  pertanyaan user
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(1) Bukti berita acara penilaian staf e-service (2) persepsi penilai terhadap 
jawaban atas pertanyaan user (disertai bukti)

(1) Bukti berita acara penilaian staf e-service (2) persepsi penilai terhadap 
jawaban atas pertanyaan user (disertasi bukti)
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URL

URL
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Screen shoot :  (1) Daftar informasi ; (2) Deskripsi informasi ; (3) Peraturan 
hukum/dasar hukum 
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URL dan Screenshoot keempat kriteria
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URL dan Screenshoot ketiga kriteria

URL dan Screenshoot keempat kriteria

URL dan Screenshoot keempat kriteria

URL dan Screenshoot forum pengguna
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URL dan Screenshoot live chat dan contact

URL dan Screenshoot keempat kriteria
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Pernyataan untuk end user Rekomendasi

Situs terorganisasi dengan baik, 
memiliki peta navigasi, tidak memiliki 

     
   

      
     
   

Situs mudah diingat, memiliki 
struktur yang jelas dan mudah 
diikuti, untuk model layanan 
berjenis INFORMASI piramida 
SESUAI struktur organisasi, dan 
untuk model layanan berjenis 
WORKFLOW piramida SESUAI 
layanan yang diberikan

Situs memiliki mesin pencari yang 
mudah ditemukan dalam situs, mudah 
digunakan dan memberikan hasil yang 
cukup sulit dibaca
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halaman kosong, tata letak (layout ) 
konsisten, transisi/perpindahan antar 
halaman situs terasa halus dan lancar 
tetapi ada beberapa tombol navigasi 
yang belum bisa dibuka

Informasi ditampilkan dalam satu 
halaman menggunakan scroll

Situs memiliki fitu multi bahasa, video 
yang dapat membantu pengguna 
disabilitas untuk mengakses situs ini

Informasi ditampilkan berselang 1-4 
hari setelah kejadian berlangsung
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Situs tidak menampilkan informasi 
untuk pengisian data karena situs 
hanya menampilkan informasi terbaru 
tentang kabupaten OKI

Tidak menyediakan end user untuk 
berinteraksi langsung dengan situs 
web ini

    
   

Tidak menyediakan end user untuk 
berinteraksi langsung dengan situs 
web ini
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tidak dapat diakses oleh enduser

Tidak ada

Tidak ada form
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Situs dapat digunakan dalam 24 jam 
sehari, tetapi jadwal dan sop 
maintenance, lampiran up dan down 
sistem ada pada situs

Situs berjalan baik di setiap 
perangkat, waktu loading cepat, 
text mudah dibaca dan rensponsif

situs ini tidak memiliki fitur untuk 
kontak person, chat respon
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Halaman situs terunduh/terbuka 
dengan cepat, kurang dari 10 detik

Situs dapat beroperasi pada semua 
browser yang umum digunakan 
masyarakat (MicIE, Mozilla, Google 
Chrome, Safari, Opera dll)

Tidak ada menu help desk, 

Tidak ada menu help desk, Sebaiknya ada menu help desk

Sebaiknya ada menu help desk
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Tidak ada menu help desk, 

Tidak ada menu help desk, 

     
    

    
    
 

Sebaiknya ada menu help desk

Sebaiknya ada menu help desk
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Tidak ada manual pengguan, menu 
helpdesk, chat customer online 

Interaksi ditampilkan dalam situs 
diakses per halaman per informasi, 
tidak memiliki form interaksi, tidak 
memiliki fitur multi bahasa 

Tersedia peta navigasi situs dengan 
tahapan yang tidak panjang serta 
kompatibel dengan berbagai browser 
sehingga pengguna mudah untuk 
menggunakan situs.

Sebaiknya situs memiliki menu help 
desk agar ada interaksi antara 

admin dan pengunjung

Sebaiknya ada manual pengguan, 
menu helpdesk, chat customer 
online 
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Situs mudah digunakan karena dapat 
diakses oleh disabilitas, manula, dari 
smartphone, 

Situs terlihat menarik dengan 
penggunaan warna yang tidak 
berlebihan, teks berwarna hitam 
dengan warna latar putih, warna dan 
resolusi gambar yang baik, ukuran 
font dan jumlah baris kalimat yang 
ringkas sehingga mudah dibaca.

sebaiknya ditambahkan fitur 
perubahaan layout dan multibahasa 

sehingga bisa diakses dari 
pengguna manapun
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Situs memiliki desain yang sesuai 
dengan jenis layanannya mempunyai 
layout yang simpel, dan berisi 
informasi yang ringkas dan menarik 
serta mudah dipahami oleh pengguna

Situs terlihat kompeten untuk 
penyampaian informasi dengan layout 
yang baik, mempunyai fasilitas scroll 
layar, pemilihan bahasa yang baku 
serta konten diperbaharui secara 
berkala

Situs memberikan kesan yang positif 
dengan adanya layout yang ringkas 
namun informatif, waktu loading yang 
cepat, pemberian penekanan pada hal 
penting, tersedia menu yang berisi 
item yang ringkas dan tepat, tidak 
memiliki fitur tombol contact
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Informasi yang ditampilkan oleh situs 
menggunakan bahasa Indonesia yang 
benar, dengan mekanisme yang 
runtut, tanpa menggunakan banyak 
istilah serta didukung oleh dokumen 
yang tepat sesuai dengan kebutuhan 
pengguna

Informasi yang ditampilkan pada situs 
tidak dilengkapi dengan penjelasan 
meliputi dasar hukum, pelaksanaan 
kegiatan dan gambar yang 
mendukung

    
     

 

Sebaiknya Informasi yang 
ditampilkan pada situs tidak 
dilengkapi dengan penjelasan 
meliputi dasar hukum, pelaksanaan 
kegiatan dan gambar yang 
mendukung
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Situs menyediakan informasi yang 
diperbaharui secara berkala dan up 
to date

Situs menyediakan integrasi informasi 
dengan penyediaan sumber atau link 
yang terkait untuk memperjelas 
informasi relevan yang dibutuhkan 
pengguna

Situs memberikan informasi yang jelas 
sesuai dengan kebutuhan pengguna 
dalam bentuk audiovisual, gambar 
dan narasi.

Situs menyediakan informasi yang 
detail, lengkap dan relevan

sebaiknya ditambahkan link atau 
dokumen lainnya sebagai referensi 

dan pengguat 
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, g p  

   

Situs menyediakan informasi yang 
sesuai dengan kebutuhan pengguna 
pada satu skema secara rinci dalam 
format yang baik

Situs memiliki privacy policy

sebaiknya situs memiliki mekanisme 
  

sebaiknya situs memiliki contact 
informasi, testimoni penggunjung, 

statistik pengunjung
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tidak memiliki situs transaksi

tidak menyediakan login bagi end user 
untuk berinteraksi langsung dengan 
situs web ini

tidak menyediakan login bagi end user 
untuk berinteraksi langsung dengan 
situs web ini

Situs tidak  memiliki forum pengguna 
dengan fasilitas interaksi antara 
anggotanya sehingga menimbulkan 

 

Situs sebaiknya  memiliki forum 
pengguna dengan fasilitas interaksi 
antara anggotanya sehingga 

  

situs sebaiknya  menyediakan login 
bagi end user untuk berinteraksi 
langsung dengan situs web ini

situs sebaiknya  menyediakan login 
bagi end user untuk berinteraksi 
langsung dengan situs web ini

sebaiknya situs memiliki mekanisme 
transaksi secara penuh

Page 104



INDIKATOR eService_Jenis WORKFL

Situs tidak  menyediakan media 
komunikasi seperti fasilitas live chat, 
informasi kontak, alamat emai dan 
nomer telepon yang dapat dihubungi 
yang memudahkan komunikasi 
dengan institusi

Sistem tidak  menyediakan fasilitas 
informasi untuk mengetahui alur atau 
tahapan kerja dan transaksi yang 
dilakukan oleh pengguna sehingga 
memberi keyakinan bahwa jasa akan 
tersampaikan dengan baik sesuai janji

      
    

anggotanya sehingga menimbulkan 
rasa kebersamaan

Sebaiknya situs menyediakan 
fasillitas diskusi langsung, contact 

person dan lain sebagainya

Sebaiknya situs menyediakan 
fasillitas FAQ, diskusi, testimoni bagi 

visitor

     
    

antara anggotanya sehingga 
menimbulkan rasa kebersamaan
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Dimensi Code Indikator Penilaian Pertanyaan N

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

E1
Struktur situs/mobile app e-
gov ini jelas dan mudah 
diikuti

Apakah situs/mobile app 
menggunakan alamat/nama 
mobile apps yang mudah 
diingat, berekstensi go.id 
(untuk situs)/nama formil (untuk 
mobile app), tampilan antar 
muka (interface ) menarik  dan 
mudah untuk diikuti /ditelusuri?

E2
Mesin pencari (fitur search) 
dalam situs/mobile app e-
gov ini efektif

Apakah situs/mobile app 
menyediakan fitur mesin 
pencari (search) yang mudah 
ditemukan posisinya, 
digunakan dan memberikan 
tampilan hasil yang mudah 
dibaca/dipahami?

E3 Peta situs/mobile app e-gov 
ini terorganisir dengan baik

Apakah situs/mobile app 
memiliki peta navigasi, tidak 
mengandung halaman kosong, 
tata letak (layout) halaman 
yang konsisten dan transisi 
antar halaman terasa halus 
(smooth) dan lancar? 
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

Efficiency E4

Situs/mobile app e-gov ini 
disesuaikan dengan 
kebutuhan khusus masing-
masing pengguna

Apakah situs/mobile app 
memiliki fitur penyesuaian 
terkait karakteristik dan pola 
kebutuhan khusus pengguna 
seperti multi bahasa, 
Sumarisasi (frequently acces, 
top search, FAQ, dlsb), fitur 
pengingat & saran, dan fitur 
yang ramah pengguna 
disabilitas?

E5
Informasi yang ditampilkan 
pada situs/mobile app e-gov 
ini rinci dan sesuai 

Apakah informasi yang 
ditampilkan dalam situs/mobile 
app memiliki keterangan yang 
rinci dan sesuai dengan 
efisiensi? 

E6

Lama Informasi yang 
ditampilkan di situs e-gov 
setelah kejadian/peristiwa 
berlangsung

Seberapa lama informasi 
ditampilkan dari waktu kejadian  
berlangsung?
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3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

E7

Petunjuk dan/atau  
Informasi pengisian data 
dalam situs/mobile app e-
govt ini sudah memadai

Apakah petunjuk dan/atau 
informasi mengenai pengisian 
data dalam situs/mobile app ini 
sudah cukup 
memadai/informatif? 

T1 Penggunaan pasword dan 
username aman

Apakah keamanan 
penggunaan username dan 
password pada situs/mobile 
app ini terjamin? 

T2
Autentifikasi hanya 
menggunakan data yang 
diperlukan

Berapa jumlah item data 
pribadi pengguna yang harus 
dimasukkan untuk autentifikasi 
akses dalam situs/mobile app 
ini ? (Contoh data pribadi yang 
tidak perlu: Nomor Kartu 
Keluarga, NIK, nomor Kartu 
kredit, dlsb yang tidak 
diperlukan dalam akses situs )
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

Trust

T3

Data yang diberikan oleh 
pengguna tersimpan dalam 
situs/mobile app dengan 
aman

Apakah data yang diberikankan 
pengguna dan tersimpan 
dalam sistem e-service ini 
aman?

T4

Data yang disediakan untuk 
e-service digunakan hanya 
untuk alasan yang 
dimaksudkan 

Apakah data pengguna yang 
disimpan dalam e-service ini 
hanya digunakan untuk alasan 
yg dimaksudkan oleh 
pengguna?

R1

Form dalam situs/mobile 
app e-service dapat 
diunduh/di-submit dengan 
cepat

Apakah form atau file dalam 
situs/mobile app ini dapat 
diunduh atau disubmit dengan 
cepat ?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

Reliability

R2
Situs/mobile app e-service 
dapat diakses dan tersedia 
kapan pun diperlukan

Apakah situs/mobile app ini 
dapat diakses kapan saja 
diperlukan?

R3
Situs/mobile app dapat 
beroperasi dengan baik 
sejak dibuka

Apakah situs/mobile app dapat 
beroperasi dengan baik dan 
responsif sejak dibuka?

R4
Situs/mobile app 
menyediakan layanan tepat 
waktu

Apakah layanan disediakan 
tepat waktu sesuai dengan 
kebutuhan?

R5
Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat dengan 

Apakah halaman situs/mobile 
app terunduh/termuat  dengan 
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2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

R5
   

terunduh/termuat dengan 
cepat

   
app terunduh/termuat  dengan 
cepat?

R6
Situs e-service berjalan 
dengan baik menggunakan 
browser yang tersedia

Apakah semua browser  
umum/populer yang tersedia 
dapat digunakan untuk 
membuka situs ini?

 

CS1

Staf e-service menunjukkan 
minat yang tulus dalam 
memecahkan masalah 
pengguna, staf yang 
dimasukan adalah adanya 
HELP DESK utk eService.

Apakah staf e-service 
memberikan layanan yang 
tulus dalam menjawab 
pertanyaan dan penyelesaiaan 
masalah?

CS2
Staff e-service memberikan 
balasan secepatnya ke 
pertanyaan pengguna.

Apakah respon admin cepat 
dalam menjawab pertanyaan 
pengguna?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

Citizen Support

CS3

Staf e-service memiliki 
pengetahuan untuk 
menjawab pertanyaan 
pengguna.

Apakah staf memiliki 
pengetahuan untuk menjawab 
pertanyaan pengguna secara 
memuaskan?

CS4

Staf e-service memiliki 
kemampuan untuk 
menyampaikan 
kepercayaan dan keyakinan

Apakah kesan terpercaya 
terlihat pada staf e-service 
sehingga dapat meyakinkan 
pengguna?

U1 Mudah dipelajari untuk 
mengoperasikan

Apakah situs/mobile app dapat 
dengan mudah dipelajari dan 
dioperasikan saat 1 s/d 3 kali 
mengakses dengan dukungan 
fitur-fitur berikut?
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1

4

3

2

1

4

3

2

1

   

    
    

      
   

 

U2
Interaksi dengan 
situs/mobile app eservice 
jelas dan mudah dimengerti

Apakah interaksi anda sebagai 
pengguna situs/mobile app 
jelas dan mudah untuk 
memahami/mengerti dengan 
tersedianya form interaksi 
dengan fitur-fitur berikut?

U3 Navigasi situs/mobile app 
cukup jelas dan mudah

Apakah situs/mobile app 
mudah dinavigasikan dari 
menu ke menu, dari halaman 
ke halaman, dan dari konten ke 
konten nya?
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4

3

2

1

4

3

2

1

Usability

U4 Situs/mobile app mudah 
digunakan

Apakah mudah dalam 
penggunaan situs/mobile app 
baik konten, menu, dan fitur 
lainnya ?

U5 Tampilan situs/mobile app 
eservice menarik

Apakah tampilan situs/mobile 
app menarik sehingga anda 
nyaman, senang dan tidak 
bosan melihat situs lebih lama 
atau sering?
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4

3
2
1

4

3
2
1

4

3
2

U6
Desain situs/mobile app 
eService layak dan sesuai 
dengan tipe situs

Apakah desain situs sesuai 
/relevan dengan 
jenis/kategori/konten yang 
dikandung/fungsi layanan nya?

U7
Situs/mobile app Eservice 
menimbulkan kesan 
kompeten/profesional

Apakah situs/mobile app 
nampak kompeten/profesional 
dalam penyampaian kontennya 
dan pengelolaannya?

U8

Situs/mobile app Eservice 
memberikan 
pengalaman/kesan positif 
bagi pengguna

Apakah Anda mendapatkan 
pengalaman/kesan positif saat 
mengakses dan menggunakan 
situs/mobile app ini?
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1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

   
 

  
 

   
   

   
  

I1 Menyediakan informasi 
akurat

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs dengan 
bahasa Indonesia yang jelas, 
sistematis dan bermanfaat bagi 
pengguna?

I2 Menyediakan informasi yang 
terpercaya

Apakah Informasi yang 
ditampilkan dalam situs//mobile 
app disertai dengan daftar, 
deskripsi informasi serta dasar 
hukum dari pelayanan yang 
diberikan ?

Menyediakan informasi 
   

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs/mobile 
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2

1

4

3

2

1

4

3
2
1

4

3

2

1

I3 Menyediakan informasi 
tepat dan sesuai waktu

   
ditampilkan pada Situs/mobile 
app merupakan informasi yang 
ter up date  secara teratur ?

I4 Menyediakan informasi 
relevan

Apakah informasi yang 
disampaikan mempunyai 
penjelasan dengan integrasi 
informasi dari link lainnya ?

I6
Menyediakan informasi 
dengan tingkat kerincian 
yang tepat

Apakah informasi yang 
ditampilkan dalam situs/mobile 
app memiliki keterangan yang 
lengkap mengenai: 
Author/Penulis, Tanggal 
Publikasi, Link sumber 
referensi , disertai dengan 
gambar/video/dokumen 
relevan, memiliki kategorisai & 
kata kunci yang sesuai dan 
memliki link/tautan dengan 
informasi lain yang sejenis 
dalam situs?

I5 Menyediakan informasi yang 
mudah dimengerti

Apakah informasi yang 
ditampilkan dilengkapi dengan 
tutorial penggunaan layanan ?

Information

Page 12



INDIKATOR eService_Jenis INFORM

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

 

SI1 Memiliki reputasi yang baik Apakah situs memiliki reputasi 
yang baik?

I7 Menyediakan informasi  
dalam format yang layak

Apakah informasi disajikan 
dengan format yang sesuai, 
tepat dan cocok?

SI2
Pengguna merasa aman 
dalam  menyelesaikan 
transaksi

Apakah situs memiliki  
keamanan untuk melakukan 
transaksi secara penuh?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

Service Interaction SI4 Menciptakan rasa 
personalisasi

Apakah Situs menyediakan 
kemudahan untuk mempunyai 
halaman pribadi dan 
kemudahan untuk mengubah 
atau meng-update-nya ?

  
 

Apakah Situs memiliki fitur 
diskusi langsung (live) dan 

    
    

    
   

  

SI3
Pengguna merasa aman 
terhadap informasi 
pribadinya

Apakah informasi pribadi 
pengguna terlindungi dengan 
baik ?

SI5 Menimbulkan rasa 
kebersamaan

Apakah pengguna merasakan 
komunitas yang menghargai 
keberadaannya dan 
kebersamaan sesama 
pengguna?
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3

2

1

4

3
2
1

 

SI6 Memudahkan komunikasi 
dengan institusi

    
diskusi langsung (live) dan 
informasi kontak yang lengkap 
dan berfungsi baik? (Berfokus 
pada interaksi dari pengguna 
terhadap penyedia layanan 
bukan live chat)

SI7

Memberi keyakinan bahwa 
jasa akan tersampaikan 
dengan baik sesuai 
janji/aturan

Apakah Situs memberi 
keyakinan bahwa jasa akan 
tersampaikan dengan baik 
sesuai janji/aturan? 
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Breakdown Bobot Evidence
Menggunakan (1) nama/alamat mudah 
diingat dan ditelusuri, (2) berakhiran 
ekstensi go.id (untuk situs)/nama formal 
yang menunjukan nama daerah atau 
layanan spesifik (untuk mobile app), (3) 
tampilan antar muka nya menarik 
(komposisi Menu, Logo Lembaga, dan 
font (jenis dan ukuran) yang konsisten, 
(4) struktur  situs/mobile apps  berbentuk 
piramida i. Beranda; ii. Kategori; iv. 
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app, mudah digunakan dan memberikan 
tampilan hasil yang mudah 
dibaca/pahami
Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app dan mudah digunakan
Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app

Tidak ditemukan mesin pencari dalam 
situs/mobile app

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur, tidak memiliki halaman 
kosong dan tata letak (layout) konsisten, 
transisi/perpindahan antar 
halaman/windows situs/mobile app terasa 
halus dan lancar tanpa jeda/lag
Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur, tidak memiliki halaman 
kosong dan tata letak (layout) konsisten

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur dan tidak memiliki halaman 
kosong
Tidak memiliki atau hanya memiliki peta 
navigasi saja 

URL link dan screenshoot 
mengenai: nama 
situs/aplikasi, hasil 
pencarian situs pada 
browser, layout situs untuk 
menunjukkan struktur

URL link dan screenshoot 
mengenai: mesin pencari, 
fungsi dan tata letak

URL link dan screenshoot 
mengenai: Site Map
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Memiliki  fitur  pilihan (1) multi bahasa, (2) 
fitur sumarisasi (frequently acces, top 
search, top question, FAQ) dan (3) fitur 
pengingat & pemberi saran serta (4) fitur 
ramah pengguna disabilitas (text to 
speech, speech to text, dlsb)
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas

Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam satu halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam dua halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam tiga halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam lebihh dari tiga halaman 
situs/mobile app

Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 1-4 hari setelah kejadian 
berlangsung
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 5-7 hari setelah kejadian 
berlangsung
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 8-14 hari setelah kejadian 
berlangsung
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang lebih dari 14 hari setelah 
kejadian berlangsung

Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field mudah dimengerti dan 
informatif disertai diagram dan contoh. 
Proses pengisian data hanya 
membutuhkan 1 halaman

URL link dan screenshoot 
mengenai: fitur  pilihan multi 
bahasa, fitur sumarisasi 
(frequently acces, top 
search, top question, FAQ) 
dan fitur pengingat & 
pemberi saran serta fitur 
ramah pengguna disabilitas 
(text to speech, speech to 
text, dlsb)

Screen shoot  halaman 
(halaman) situs/mobile app

Jadwal update tersedia dan 
dilakukan dengan baik, 
dibuktikan dengan fisik situs 
terbarukan dapat berupa 
link url dan atau 
screenshoot
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Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field mudah dimengerti dan 
informatif disertai diagram dan contoh. 
Proses pengisian data hanya 
membutuhkan 2-3 halaman

Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field tidak mudah dimengerti dan 
kurang  informatif tanpa disertai diagram 
dan contoh. Proses pengisian data hanya 
membutuhkan lebih dari 3 halaman

Tidak ada petunjuk dan/atau informasi 
pengisian data pada masing-masing field

Terdapat fitur proteksi password: (1) 
autentifikasi, (2) enkripsi menggunakan 
basis/standar enkripsi tertentu 
(ditampilkan metode/merk nya), (3) 
notifikasi penggunaan password, (4) 
notifikasi penggantian password
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas  
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas  
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas  

1 -  3 item data pribadi pengguna untuk 
autentifikasi
4 - 5 item data pribadi pengguna untuk 
autentifikasi
6 sampai 7 item data pribadi pengguna 
untuk autentifikasi

Lebih dari 7 data item data pribadi 
pengguna untuk autentifikasi

URLdan screenshoot kolom 
isian pada situs

URL dan screen shoot 
halaman login, hasil 
percobaan register, create 
username dan password, 
ganti username dan 
password

URL dan screen shoot 
Kolom isian permintaan 
data saat register dan login 
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Keamanan data terjamin karena adanya: 
(1) komitmen/pernyataan tertulis dari 
organisasi pengelola/penanggung jawab 
situs/mobile app yang dapat 
dibaca/diketahui oleh pengguna dengan 
jelas (2) Terdapat jaminan sistem 
enkripsi, (3) autentifikasi menggunakan 
digital signature atau biometrik  (4) fitur 
notifikasi/restorasi user name & password  
dan (5) memiliki sistem pemblokiran

Situs/mobile app memiliki 4-5 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas

Kriteria: (1) Terdapat pernyataan resmi 
dalam situs bahwa data tidak akan 
digunakan untuk keperluan lain. (2) 
Memiliki fitur menu privacy policy untuk 
data pribadi pengguna (3) Data dapat 
dikendalikan oleh pengguna (ubah, 
tampilkan, ditutup, dan fitur lainnya)

Situs/mobile app memiliki 2 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 
kurang dari 1 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 1 
sampai 5 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 5 
sampai 10 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 
lebih dari 10 menit

(1). Screen shoot 
Pernyataan tentang 
kemanan data pengguna 
dalam situs dan bukti 
fiturlain, (2).  berita acara 
percobaan 

(1) Pernyataan resmi 
penggunaan data dalam 
situs (2) menu privacy 
policy

Berita acara pengunduhan 
form atau file dengan bukti 

Page 19



INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Situs/mobile app selalu aktif dan dapat 
digunakan 24 jam sehari

Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1- 3 bulan sekali
Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1 minggu – 1 bulan 
sekali
Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1-6 hari sekali

Situs/mobile app ketika dievaluasi 
memiliki kriteria sebagai berikut: (1)  
waktu loading dan unduh cepat ke menu 
utama  (2) Situs/mobile app berjalan 
dengan baik di semua perangkat,(3) text 
mudah dibaca, (4) responsif

Situs/mobile app memilki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memilki 1 kriteria di atas

Situs/mobile app tidak memilki kriteria di 
atas

Kriteria evaluasi: (1) chat dan mail respon 
tidak lebih dari 24 jam (2) ada 
penyelesaian masalah/pertanyaan user 
(3) pengumuman yang masih dalam 
rentang waktunya (4) kerterbaruan 
berita/artikel
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat   5-10 detik

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat  11 sampai 30 detik

Jadwal dan sop 
maintenance, lampiran up 
dan down sistem, screeshot 
akses/evaluasi situs pada 
waktu yang berbeda

Berita acara percobaan 
menjalankan situs

(1) chat dan mail respon 
tidak lebih dari 24 jam (2) 
bukti penyelesaian 
masalah/pertanyaan user 
(3) bukti pengunggahan 
pengumuman (4) 
kerterbaruan berita

Berita acara percobaan 
membuka halaman situs  
(halaman situs yang baik 
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Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat  31 sampai 60 detik

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat lebih dari 60 detik

Semua browser dapat digunakan 
(minimal 4 jenis browser)

Hanya 3 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Hanya 2 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Hanya 1 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Kriteria kesan tulus staf sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, (1) 
kecepatan respon (2) isi respon (3) 
penyelesaian masalah (4) bahasa yang 
baik

Situs/mobile app memilki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memilki 1 kriteria di atas

Situs/mobile app tidak memilki kriteria di 
atas

Respon terhadap pertanyaan pengguna 
dilakukan kurang dari 60 menit

Respon terhadap pertanyaan dilakukan 
dalam waktu 61 menit  sampai 5 jam

Respon terhadap pertanyaan dilakukan 
dalam 5 jam 1 menit sampai 24 jam

Respon terhadap pertanyaan pengguna 
dilakukan lebh dari 24 jam

   
    

(halaman situs yang baik 
adalah situs yang tidak 
berat dan cepat dibuka)

Berita acara percobaan  
dan screenshoot membuka 
situs dengan berbagai 
browser

Bukti tentang (1) kecepatan 
respon (2) isi respon (3) 
penyelesaian masalah (4) 
standar bahasa yang baik

Bukti sampel respon pada  
pertanyaan user
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Kriteria pengetahuan dan respon dari 
staff e-service terkait pertanyaan 
pengguna atas layanan: (1)  menjawab 
setiap pertanyaan pengguna sesuai 
konteksnya, (2) menjawab dengan cepat 
kurang dari 24 jam (3) menyelesaikan 
masalah/pertanyaan pengguna atau 
menjawab secara tepat (4) 
berkomunikasi dengan bahasa yang baik

Staff e-service memiliki 2-3 kriteria di atas

Staff e-service memiliki 1 kriteria di atas

Staff e-service tidak memiliki kriteria di 
atas

Kriteria penyampaian layanan dari staf e-
service: (1) dapat dipercaya dengan baik 
dan menjalankan tugasnya dengan (2) 
tanggung jawab,  (3) profesional dan (4) 
percaya diri

Staff e-service memiliki 2-3 kriteria di atas

Staff e-service memiliki 1 kriteria di atas

Staff e-service tidak memiliki kriteria di 
atas

Situs/mobile app menyediakan: (1) 
manual penggunaan; (2) fitur Help, (3) 
Video tutorial, dan (4)  Fitur Customer 
Service online (live chat)
Tersedia manual penggunaan, fitur Help 
dan video tutorial

Tersedia manual penggunaan dan fitur 
Help

(1) Bukti berita acara 
penilaian staf e-service (2) 
persepsi penilai terhadap 
jawaban atas pertanyaan 
user (disertai bukti)

(1) Bukti berita acara 
penilaian staf e-service (2) 
persepsi penilai terhadap 
jawaban atas pertanyaan 
user (disertasi bukti)

URL
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Tersedia manual penggunaan (pdf, 
diagram, dokumen lainnya)

Kriteria interaksi pengguna dengan e-
services: (1) Memiliki form interaksi; (2) 
Memiliki fitur Helpdesk/instant messaging 
dengan admin; (3) Informasi yang 
ditampilkan dalam situs dapat diakses 
per halaman per informasi; (4) memiliki 
fitur multibahasa

Interaksi hanya memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Interaksi hanya memiliki 1 kriteria di atas

Interaksi hanya tidak memiliki kriteria di 
atas

Kriteria navigasi situs/mobile app: (1) 
Tersedia peta situs navigasi; (2) Jumlah 
link navigasi yang minimal (maksimal 7 
menu item); (3) Konsisten (posisi 
navigasi situs selalu sama di tiap 
halaman); (4) Logo me-Link ke halaman 
utama

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas

URL

Berita acara percobaan dan 
URL
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Kriteria kemudahan penggunaan 
situs/mobile app: (1) Dapat diakses oleh 
siapapun termasuk (2)disabilitas (tuna 
netra) atau (3) manula; (4) Kompatibel 
dengan perangkat mobile (smartphone, 
tablet, dll); (5) Memungkinkan membaca 
konten secara cepat (skims); (6) Memiliki 
fitur multibahasa; dan (7) perubahan 
layout (misal perubahan ukuran font)

Memiliki 4-6 kriteria diatas

Memiliki 1-3 kriteria diatas

Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria tampilan situs/mobile app yang 
menarik: (1) Desain dengan komposisi 
padanan warna yang baik dan tidak 
berlebihan:  setidaknya memiliki 2 atau 3 
warna utama yang berpadu (maksimal 5 
warna); (2) teks mudah dibaca, biasanya 
teks warna hitam dengan latar warna 
puith/cerah & ukuran font 10-12 di tiap 
paragraf; (3) memiliki gambar yang 
relevan dengan konteks/konten dengan 
kualitas/resolusi yang baik dan jumlah 3-
4 gambar setiap halamannya (tidak 
lebih); (4) layout yang sederhan & 
ringkas (simple)  tidak banyak 
mengandung elemen pengalih fokus 
(misal animasi, gambar berkedip-
kedip/blink  dll)
Memiliki 2-3 kriteria di atas

Memiliki 1 kriteria di atas

Tidak memiliki  kriteria di atas

Berita acara percobaan dan 
URL
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(1) Layout situs sederhana tidak 
berlebihan hanya menyampaikan konten 
yang relevan dengan informasi 
pemerintahan; (2) judul konten memiliki 
tema/label yang jelas dan isi dibagi 
menjadi paragraf kecil; (3) desain layout 
dan konten jelas, ringkas dan menarik; 
(4) kurang dari 10 detik pengunjung 
dapat mengetahui jenis situs dan isi 
konten yang disampaikan

Memiliki 2-3 kriteria di atas
Memiliki 1 kriteria di atas
Tidak memiliki  kriteria di atas

Kriteria kesan kompeten/profesional dari 
situs/mobile app: (1) Tata letak/layout 
sederhana, ringkas, minim fitur pengalih 
topik ; (2) Minimal link navigasi dan scroll 
(menggulung layar) untuk setiap halaman 
dan informasi/konten ; (3) Konten 
diperbarui secara reguler/berkala; (4) 
Konten yang deskriptif, dan penggunaan 
bahasa sederhana dan standar atas 
konten situs/mobile app (yang ada 
seakan ditulis yang profesional, misal: 
editor/wartawan)
Memiliki 2-3 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Tidak memiliki  kriteria diatas

 Kriteria standar pengalaman positif: (1) 
Layout situs sederhana & ringkas 
(simple), tampilan menarik dan 
pengelolaan yang baik; (2) Loading 
halaman cepat, situs memuat (loading) 
halaman 1- 20 detik; (3) Minimal link & 
scroll & layout, serta konsiten tiap 
halamannya; (4) Fokus pada hal yang 
penting/utama, (5) Menu selalu berada di 
bagian atas disetiap halaman (6) item 
menu dibatasi kurang dari 7 item (untuk 
tidak membuat orang berlama-lama 
dalam mencari satu informasi yang 
diinginkan), (6) Memiliki fitur/tombol 
Memiliki 4-5 kriteria diatas
Memiliki 1-3 kriteria diatas
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Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria umum informasi akurat: (1) 
didukung oleh referensi atau dokumen 
fakta yang jelas serta sesuai dengan 
kebutuhan  pengguna. (2) informasi yang 
disampaikan dengan bahasa Indonesia 
yang jelas (tata bahasa, pengejaan, dan 
komposisi) (3)  menampilkan 
keterangan/info tentang penulis (4) 
Informasi dapat dibandingkan dengan 
situs lainnya dengan topik yang sama

Screen shoot : (1) informasi 
yang ditampilkan di Web, 
(2) bagan , (3) dokumen 
pendukung

Memiliki 2-3 kriteria diatas

Memiliki 1 kriteria diatas

Tidak memiliki kriteria diatas

Tersedia daftar dan deskripsi informasi 
yang dilengkapi dengan  peraturan 
perundang-undangan/dasar hukum 
terkait pelayanan yang diberikan
Tersedia deskripsi informasi yang 
dilengkapi dengan peraturan perundang-
undangan/dasar hukum terkait pelayanan 
yang diberikan

Tersedia daftar informasi yang dilengkapi 
peraturan perundang-undangan/dasar 
hukum terkait pelayanan yang diberikan

Tidak tersedia daftar dan deskripsi 
informasi yang dilengkapi dengan 
peraturan perundang-undangan/dasar 
hukum terkait pelayanan yang diberikan 

Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 7 hari kerja dari berita 
/informasi terakhir
Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 8 hari kerja – 30 hari kerja 
dari berita /informasi terakhir

Screen shoot :  (1) Daftar 
informasi ; (2) Deskripsi 
informasi ; (3) Peraturan 
hukum/dasar hukum 

Screen shoot : (1) Berita 
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Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 31 hari kerja – 90 hari kerja 
dari berita /informasi terakhir
Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala lebih dari  90 hari kerja dari berita 
/informasi terakhir

Terdapat integrasi informasi antara 
informasi pelayanan dengan link  
informasi lainnya yang saling terkait
Terdapat integrasi informasi, yang 
membutuhkan pencarian dari link yang 
lain
Terdapat integrasi informasi tanpa 
panduan link lainnya.
Tidak terdapat integrasi informasi

Kriteria informasi yang mudah dimengerti, 
memiliki: (1) penggunaan bahasa yang 
baik dan benar, langsung/tidak bertele-
tele, tidak banyak terminologi tidak 
awam/asing; (2) audio visual, (3) tabel 
dan/atau grafik, (4) link atau dokumen 
Memiliki 2-3 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria tingkat kerincian informasi: (1) 
Author/Penulis; (2) Tanggal Publikasi, (3) 
Memiliki Gambar/Video/Dokumen dan 
tautan dengan informasi lain yang 
sejenis/relevan dalam situs/mobile app 
dan  yang relevan dan (4) Memiliki 
kategorisasi dan kata kunci yang sesuai
Situs/mobile app memiliki  2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki  1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Screen shoot : (1) Berita 
yang terbaru 

Screen shoot : (1) 
penjelasan integrasi 
informasi (2) alamat link 
yang terkait

URL link dan screenshoot 
mengenai: Author; 
DD/MM/YYYY, Link Tautan 
dan 
Gambar/Video/Dokumen 
yang relevan dan Memiliki 
kategorisasi dan kata kunci 
yang sesuai serta Memiliki 
tautan dengan informasi 
lain yang sejenis/relevan 
dalam situs

Screen shoot  dan file 
penggunaan layanan dalam 
bentuk : (1) audiovisiual, (2) 
gambar ; (3) narasi 
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Kriteria format penyajian informasi yang 
layak/pas: (1) Menggunakan bahasa 
yang umum, (2) mengandung penekanan 
(cetak tebal (bold), atau cetak miring 
(italic), pointer, tabel dan atau  yang 
sesungguhnya atau kontekstual (3) 
Mengandung  keyword (4) Menggunakan 
hyperlink yang aktif (dapat diklik 
langsung) (5) jumlah paragraf yang tidak 
banyak (maksimum tiga paragraf) dalam 
satu informasi
Situs/mobile app memiliki  3-4 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki  1-2 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki (1) privacy 
policy, (2) contact information, (3) 
terdapat testimoni positif dari pengguna, 
(4) memiliki statistik jumlah pengunjung 
dan pengguna situs/mobile app yang 
meningkat

Situs/mobile app memiliki 2-3 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki 1 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app tidak memiliki  macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki mekanisme 
transaksi yang jelas dengan ditandai (1) 
tersedia petunjuk yang user friendly (2) 
fitur pengamanan transaksi (3) fasilitas 
pelacakan transaksi (4) riwayat transaksi

Situs/mobile app memiliki 2-3 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki 1 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app tidak memiliki  macam 
kriteria tersebut

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria

Screen shoot  skema yang 
menampilkan informasi 
kebutuhan pengguna pada 
satu skema (informasi 
dengan kategorisasi yang 
jelas sesuai fungsi dan 
organisasi)

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria
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Kriteria keamanan bagi pengguna: (1) 
Untuk akses ke akun pengguna 
dibutuhkan user id, Passwords, (2) kode 
autentifikasi  (3) pengguna memberikan 
hanya data yang dibutuhkan (4) Terdapat 
pernyataan resmi perlindungan data

Situs/app memiliki 2-3 macam 
perlindungan data pengguna diatas
Situs/app  memiliki 1 macam 
perlindungan data pengguna diatas
Situs/app tidak/ memiliki  macam 
perlindungan data pengguna diatas

Situs/app memiliki (1) halaman personal 
yang sesuai dengan karakteristik atau 
preferensi pengguna, (2) memiliki 
pengaman/passwords untuk masuk dan 
(3) memiliki kemudahan untuk mengubah 
atau mengupdate data personal.

Situs/app  memiliki 2 kriteria personalisasi 
pengguna diatas
Situs/app memiliki 1 kriteria personalisasi 
pengguna diatas

Situs/app  tidak memiliki  kriteria 
personalisasi pengguna diatas

Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang berfungsi optimal 
sebagai tempat berdiskusi dan 
memberikan solusi yang dipertimbangkan 
oleh organisasi
Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang berfungsi dengan baik
Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang kadang-kadang 
digunakan
Situs/mobile app tidak memiliki 
forum/kanal pengguna atau memiliki tapi 
tidak digunakan

Situs memiliki fitur diskusi langsung (live) 
dan informasi kontak yang lengkap 
(alamat email, alamat fisik, nomor 
telepon) yang berfungsi dengan baik.

URL dan Screenshoot 
ketiga kriteria

    
  

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria

URL dan Screenshoot 
forum pengguna
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Situs memiliki informasi kontak yang 
lengkap (alamat email, alamat fisik, 
nomor telepon) yang berfungsi dengan 
baik.
Situs memiliki informasi kontak yang 
kurang lengkap yang kurang berfungsi 
dengan baik.
Situs tidak memiliki informasi kontak

Kriteria yang dimaksud, situs/mobile app 
memiliki:  (1) FAQ dan atau petunjuk 
yang lengkap, (2) kontak/fasilitas 
diskusi/chat yang berfungsi untuk 
bertanya (3) terdapat testimoni pengguna  
yang baik, (4) memiliki alur 
kerja/transaksi transparan yang dapat 
dipantau pengguna.

Situs/app  memiliki 2-3 kriteria diatas
Situs/app  memiliki 1 kriteria diatas
Situs/app  tidak memiliki kriteria diatas

URL dan Screenshoot live 
chat dan contact

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria
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Pernyataan untuk end user

Situs mudah diingat, memiliki 
struktur yang jelas dan mudah 
diikuti, untuk model layanan 
berjenis INFORMASI piramida 
SESUAI struktur organisasi, dan 
untuk model layanan berjenis 
WORKFLOW piramida SESUAI 
layanan yang diberikan

Situs memiliki mesin pencari yang 
mudah ditemukan dalam situs, mudah 
digunakan dan memberikan hasil yang 
baik dan sesuai

Situs terorganisasi dengan baik, 
memiliki peta navigasi, tidak 
memiliki halaman kosong, tata letak 
(layout ) konsisten, 
transisi/perpindahan antar halaman 
situs terasa halus dan lancar.
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Situs memiliki fitur penyesuaian 
pengguna seperti multi bahasa, 
frequently acces, top search, FAQ, fitur 
pengingat & saran, dan fitur yang 
ramah pengguna disabilitas?

Jumlah halaman yang diperlukan untuk 
menampilkan Informasi pada 
situs/mobile app e-gov 

Selang waktu kejadian sesungguhnya 
dengan publikasi berita/informasi di 
situs/mobile apps
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Informasi atau petunjuk pengisian data 
pada masing-masing field mudah 
dimengerti dan informatif, disertai 
diagram dan contoh. Proses pengisian 
data hanya membutuhkan sedikit 
halaman petunjuk

Terdapat proteksi password: 
autentifikasi, enkripsi, notifikasi 
penggunaan password, notifikasi 
penggantian password

Autentifikasi hanya menggunakan data 
yang diperlukan (data sesedikit 
mungkin)
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Keamanan data terjamin baik dari 
keamanan sistem maupun komitmen 
tertulis dari organisasi yang dapat 
dibaca oleh pengguna dengan jelas. 
Terdapat enkripsi dan autentifikasi 
menggunakan digital signature, 
biometrik, notifikasi dan password.

Situs menampilkan pernyataan resmi 
bahwa data tidak akan digunakan 
untuk keperluan lain dan memiliki fitur 
menu privacy policy untuk data pribadi 
pengguna yang dapat dikendalikan 
oleh pengguna (ubah, tampilkan, 
ditutup, dll)

Form atau file dokumen yang tersedia 
dalam situs dapat diunduh dengan 
cepat, kurang dari 1 menit
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Situs dapat digunakan dalam 24 jam 
sehari

Situs berjalan dengan baik di semua 
perangkat atau semua operating 
system , waktu loading  cepat, text 
mudah dibaca, responsif

Informasi dan pelayanan disediakan 
tepat waktu dan up to date sesuai 
dengan kebutuhan pengguna

Halaman situs terunduh/terbuka 
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dengan cepat, kurang dari 2 detik

Situs dapat beroperasi pada semua 
browser yang umum digunakan 
masyarakat (MicIE, Mozilla, Google 
Chrome, Safari, Opera dll)

Kesan tulus staf/admin sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, 
cepat  merespon, isi respon yang baik, 
dapat menyelesaikan masalah dan 
menggunakan bahasa yang baik

Respon terhadap pertanyaan 
pengguna dilakukan kurang dari 1 jam
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Pengetahuan staff e-service sangat 
baik, mengetahui dan memahami 
organisasi, seluruh proses bisnis terkait 
pelayanan dari awal sampai akhir yang 
sehingga dapat menjawab pertanyaan 
pengguna secara memuaskan

Staf/admin e-service terkesan baik, 
bertanggungjawab merespon dengan 
cepat, memiliki kemampuan yang 
mencukupi dan profesional

Situs memiliki petunjuk penggunaan, 
fitur Help, Video tutorial dan Fitur 
Customer Service online sehingga 
memudahkan pengguna untuk 
menggunakan situs
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Situs memiliki format interaksi 
dengan admin (messaging ), 
menyediakan informasi dalam satu 
halaman dan  fitur multibahasa 
sehingga pengguna dapat 
berinteraksi dengan situs e-service 
secara jelas dan mudah dimengerti

Tersedia peta navigasi situs dengan 
tahapan yang tidak panjang serta 
kompatibel dengan berbagai browser 
sehingga pengguna mudah untuk 
menggunakan situs.
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Situs mudah digunakan karena dapat 
diakses oleh disabilitas, manula, dari 
smartphone, dan memiliki fitur 
multibahasa serta fitur perubahan 
layout/ukuran font

Situs terlihat menarik dengan 
penggunaan warna yang tidak 
berlebihan, teks berwarna hitam 
dengan warna latar putih, warna dan 
resolusi gambar yang baik, ukuran font 
dan jumlah baris kalimat yang ringkas 
sehingga mudah dibaca.

Page 39



INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Situs memiliki desain yang sesuai 
dengan jenis layanannya mempunyai 
layout yang simpel, dan berisi informasi 
yang ringkas dan menarik serta mudah 
dipahami oleh pengguna

Situs terlihat kompeten untuk 
penyampaian informasi dengan layout 
yang baik, mempunyai fasilitas scroll 
layar, pemilihan bahasa yang baku 
serta konten diperbaharui secara 
berkala

Situs memberikan kesan yang positif 
dengan adanya layout yang ringkas 
namun informatif, waktu loading yang 
cepat, pemberian penekanan pada hal 
penting, tersedia menu yang berisi item 
yang ringkas dan tepat.
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Informasi yang ditampilkan oleh situs 
menggunakan bahasa Indonesia yang 
benar, dengan mekanisme yang runtut, 
tanpa menggunakan banyak istilah 
serta didukung oleh dokumen yang 
tepat sesuai dengan kebutuhan 
pengguna

Informasi yang ditampilkan pada situs 
dilengkapi dengan penjelasan meliputi 
dasar hukum, pelaksanaan kegiatan 
dan gambar yang mendukung

Situs menyediakan informasi yang 
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diperbaharui secara berkala dan up 
to date

Situs menyediakan integrasi informasi 
dengan penyediaan sumber atau link 
yang terkait untuk memperjelas 
informasi relevan yang dibutuhkan 
pengguna

Situs memberikan informasi yang jelas 
sesuai dengan kebutuhan pengguna 
dalam bentuk audiovisual, gambar dan 
narasi.

Situs menyediakan informasi yang 
detail, lengkap dan relevan
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Keamanan dalam bertransaksi 
dirasakan pengguna dengan adanya 
mekanisme transaksi yang jelas, 
tersedia fitur pengamanan transaksi, 
fasilitas pelacakan transaksi dan 
riwayat transaksi

Situs menyediakan informasi yang 
sesuai dengan kebutuhan pengguna 
pada satu skema secara rinci dalam 
format yang baik

Situs memiliki reputasi yang baik 
karena memiliki privacy policy, contact 
informatian, testimoni dan informasi 
jumlah pengunjung.
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Sistem menyediakan halaman pribadi 
untuk pengguna dengan pengaman 
dan memiliki kemudahan untuk 
melakukan pembaharuan data pribadi 
dan memiliki kesan personalisasi 
pengguna

Situs menyediakan media komunikasi 
     
      

    
   

Sistem menyediakan perlindingan 
terhadap informasi pribadi dengan  
penggunaan user id, passwords, kode 
autentifikasi, pernyataan resmi 
perlindungan data sehingga pengguna 
merasa aman.

Situs memiliki forum pengguna dengan 
fasilitas interaksi antara anggotanya 
sehingga menimbulkan rasa 
kebersamaan
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seperti fasilitas live chat, informasi 
kontak, alamat emai dan nomer telepon 
yang dapat dihubungi yang 
memudahkan komunikasi dengan 
institusi

Sistem menyediakan fasilitas informasi 
untuk mengetahui alur atau tahapan 
kerja dan transaksi yang dilakukan oleh 
pengguna sehingga memberi 
keyakinan bahwa jasa akan 
tersampaikan dengan baik sesuai janji
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Dimensi Code Indikator Penilaian Pertanyaan N

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

      

E1
Struktur situs/mobile app e-
gov ini jelas dan mudah 
diikuti

Apakah situs/mobile app 
menggunakan alamat/nama 
mobile apps yang mudah 
diingat, berekstensi go.id 
(untuk situs)/nama formil (untuk 
mobile app), tampilan antar 
muka (interface ) menarik  dan 
mudah untuk diikuti /ditelusuri?

E2
Mesin pencari (fitur 
search) dalam situs/mobile 
app e-gov ini efektif

Apakah situs/mobile app 
menyediakan fitur mesin 
pencari (search) yang mudah 
ditemukan posisinya, 
digunakan dan memberikan 
tampilan hasil yang mudah 
dibaca/dipahami?

E3
Peta situs/mobile app e-
gov ini terorganisir dengan 
baik

Apakah situs/mobile app 
memiliki peta navigasi, tidak 
mengandung halaman kosong, 
tata letak (layout) halaman 
yang konsisten dan transisi 
antar halaman terasa halus 
(smooth) dan lancar? 
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1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

      Efficiency

   
    

   
    

   
    
    
    

   

E4

Situs/mobile app e-gov ini 
disesuaikan dengan 
kebutuhan khusus masing-
masing pengguna

Apakah situs/mobile app 
memiliki fitur penyesuaian 
terkait karakteristik dan pola 
kebutuhan khusus pengguna 
seperti multi bahasa, 
Sumarisasi (frequently acces, 
top search, FAQ, dlsb), fitur 
pengingat & saran, dan fitur 
yang ramah pengguna 
disabilitas?

E5
Informasi yang ditampilkan 
pada situs/mobile app e-
gov ini rinci dan sesuai 

Apakah informasi yang 
ditampilkan dalam situs/mobile 
app memiliki keterangan yang 
rinci dan sesuai dengan 
efisiensi? 

E6

Lama Informasi yang 
ditampilkan di situs e-gov 
setelah kejadian/peristiwa 
berlangsung

Seberapa lama informasi 
ditampilkan dari waktu kejadian  
berlangsung?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

      

E7

Petunjuk dan/atau  
Informasi pengisian data 
dalam situs/mobile app e-
govt ini sudah memadai

Apakah petunjuk dan/atau 
informasi mengenai pengisian 
data dalam situs/mobile app ini 
sudah cukup 
memadai/informatif? 

T1 Penggunaan pasword dan 
username aman

Apakah keamanan 
penggunaan username dan 
password pada situs/mobile 
app ini terjamin? 

T2
Autentifikasi hanya 
menggunakan data yang 
diperlukan

Berapa jumlah item data 
pribadi pengguna yang harus 
dimasukkan untuk autentifikasi 
akses dalam situs/mobile app 
ini ? (Contoh data pribadi yang 
tidak perlu: Nomor Kartu 
Keluarga, NIK, nomor Kartu 
kredit, dlsb yang tidak 
diperlukan dalam akses situs )
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

Trust

T3

Data yang diberikan oleh 
pengguna tersimpan 
dalam situs/mobile app 
dengan aman

Apakah data yang diberikankan 
pengguna dan tersimpan 
dalam sistem e-service ini 
aman?

T4

Data yang disediakan 
untuk e-service digunakan 
hanya untuk alasan yang 
dimaksudkan 

Apakah data pengguna yang 
disimpan dalam e-service ini 
hanya digunakan untuk alasan 
yg dimaksudkan oleh 
pengguna?

R1

Form dalam situs/mobile 
app e-service dapat 
diunduh/di-submit dengan 
cepat

Apakah form atau file dalam 
situs/mobile app ini dapat 
diunduh atau disubmit dengan 
cepat ?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

Reliability

R2
Situs/mobile app e-service 
dapat diakses dan tersedia 
kapan pun diperlukan

Apakah situs/mobile app ini 
dapat diakses kapan saja 
diperlukan?

R3
Situs/mobile app dapat 
beroperasi dengan baik 
sejak dibuka

Apakah situs/mobile app dapat 
beroperasi dengan baik dan 
responsif sejak dibuka?

R4
Situs/mobile app 
menyediakan layanan 
tepat waktu

Apakah layanan disediakan 
tepat waktu sesuai dengan 
kebutuhan?

R5
Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat dengan 

Apakah halaman situs/mobile 
app terunduh/termuat  dengan 
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2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

R5
   

terunduh/termuat dengan 
cepat

   
app terunduh/termuat  dengan 
cepat?

R6

Situs e-service berjalan 
dengan baik 
menggunakan browser 
yang tersedia

Apakah semua browser  
umum/populer yang tersedia 
dapat digunakan untuk 
membuka situs ini?

 

CS1

Staf e-service 
menunjukkan minat yang 
tulus dalam memecahkan 
masalah pengguna, staf 
yang dimasukan adalah 
adanya HELP DESK utk 
eService.

Apakah staf e-service 
memberikan layanan yang 
tulus dalam menjawab 
pertanyaan dan penyelesaiaan 
masalah?

CS2

Staff e-service 
memberikan balasan 
secepatnya ke pertanyaan 
pengguna.

Apakah respon admin cepat 
dalam menjawab pertanyaan 
pengguna?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

Citizen Support

CS3

Staf e-service memiliki 
pengetahuan untuk 
menjawab pertanyaan 
pengguna.

Apakah staf memiliki 
pengetahuan untuk menjawab 
pertanyaan pengguna secara 
memuaskan?

CS4

Staf e-service memiliki 
kemampuan untuk 
menyampaikan 
kepercayaan dan 
keyakinan

Apakah kesan terpercaya 
terlihat pada staf e-service 
sehingga dapat meyakinkan 
pengguna?

U1 Mudah dipelajari untuk 
mengoperasikan

Apakah situs/mobile app dapat 
dengan mudah dipelajari dan 
dioperasikan saat 1 s/d 3 kali 
mengakses dengan dukungan 
fitur-fitur berikut?
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1

4

3

2

1

4

3

2

1

   

    
    

      
   

 

U2

Interaksi dengan 
situs/mobile app eservice 
jelas dan mudah 
dimengerti

Apakah interaksi anda sebagai 
pengguna situs/mobile app 
jelas dan mudah untuk 
memahami/mengerti dengan 
tersedianya form interaksi 
dengan fitur-fitur berikut?

U3 Navigasi situs/mobile app 
cukup jelas dan mudah

Apakah situs/mobile app 
mudah dinavigasikan dari 
menu ke menu, dari halaman 
ke halaman, dan dari konten ke 
konten nya?
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4

3

2

1

4

3

2

1

Usability

U4 Situs/mobile app mudah 
digunakan

Apakah mudah dalam 
penggunaan situs/mobile app 
baik konten, menu, dan fitur 
lainnya ?

U5 Tampilan situs/mobile app 
eservice menarik

Apakah tampilan situs/mobile 
app menarik sehingga anda 
nyaman, senang dan tidak 
bosan melihat situs lebih lama 
atau sering?
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4

3
2
1

4

3
2
1

4

3
2

U6
Desain situs/mobile app 
eService layak dan sesuai 
dengan tipe situs

Apakah desain situs sesuai 
/relevan dengan 
jenis/kategori/konten yang 
dikandung/fungsi layanan nya?

U7
Situs/mobile app Eservice 
menimbulkan kesan 
kompeten/profesional

Apakah situs/mobile app 
nampak kompeten/profesional 
dalam penyampaian kontennya 
dan pengelolaannya?

U8

Situs/mobile app Eservice 
memberikan 
pengalaman/kesan positif 
bagi pengguna

Apakah Anda mendapatkan 
pengalaman/kesan positif saat 
mengakses dan menggunakan 
situs/mobile app ini?
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1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

   
 

  
 

   
   

   
  

I1 Menyediakan informasi 
akurat

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs dengan 
bahasa Indonesia yang jelas, 
sistematis dan bermanfaat bagi 
pengguna?

I2 Menyediakan informasi 
yang terpercaya

Apakah Informasi yang 
ditampilkan dalam situs//mobile 
app disertai dengan daftar, 
deskripsi informasi serta dasar 
hukum dari pelayanan yang 
diberikan ?

Menyediakan informasi 
   

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs/mobile 
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2

1

4

3

2

1

4

3
2
1

4

3

2

I3 Menyediakan informasi 
tepat dan sesuai waktu

   
ditampilkan pada Situs/mobile 
app merupakan informasi yang 
ter up date  secara teratur ?

I4 Menyediakan informasi 
relevan

Apakah informasi yang 
disampaikan mempunyai 
penjelasan dengan integrasi 
informasi dari link lainnya ?

I6
Menyediakan informasi 
dengan tingkat kerincian 
yang tepat

Apakah informasi yang 
ditampilkan dalam situs/mobile 
app memiliki keterangan yang 
lengkap mengenai: 
Author/Penulis, Tanggal 
Publikasi, Link sumber 
referensi , disertai dengan 
gambar/video/dokumen 
relevan, memiliki kategorisai & 
kata kunci yang sesuai dan 
memliki link/tautan dengan 
informasi lain yang sejenis 

 

I5 Menyediakan informasi 
yang mudah dimengerti

Apakah informasi yang 
ditampilkan dilengkapi dengan 
tutorial penggunaan layanan ?

Information
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1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

  
   

 

   
   

    
  

  
   

    
 

    
     

   
informasi lain yang sejenis 
dalam situs?

 

SI1 Memiliki reputasi yang baik Apakah situs memiliki reputasi 
yang baik?

I7 Menyediakan informasi  
dalam format yang layak

Apakah informasi disajikan 
dengan format yang sesuai, 
tepat dan cocok?

SI2
Pengguna merasa aman 
dalam  menyelesaikan 
transaksi

Apakah situs memiliki  
keamanan untuk melakukan 
transaksi secara penuh?
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1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

Service Interaction SI4 Menciptakan rasa 
personalisasi

Apakah Situs menyediakan 
kemudahan untuk mempunyai 
halaman pribadi dan 
kemudahan untuk mengubah 
atau meng-update-nya ?

   
   

    
   

  

SI3
Pengguna merasa aman 
terhadap informasi 
pribadinya

Apakah informasi pribadi 
pengguna terlindungi dengan 
baik ?

SI5 Menimbulkan rasa 
kebersamaan

Apakah pengguna merasakan 
komunitas yang menghargai 
keberadaannya dan 
kebersamaan sesama 
pengguna?
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4

3

2

1

4

3
2
1

 

SI6 Memudahkan komunikasi 
dengan institusi

Apakah Situs memiliki fitur 
diskusi langsung (live) dan 
informasi kontak yang lengkap 
dan berfungsi baik? (Berfokus 
pada interaksi dari pengguna 
terhadap penyedia layanan 
bukan live chat)

SI7

Memberi keyakinan bahwa 
jasa akan tersampaikan 
dengan baik sesuai 
janji/aturan

Apakah Situs memberi 
keyakinan bahwa jasa akan 
tersampaikan dengan baik 
sesuai janji/aturan? 
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Breakdown Bobot Evidence
Menggunakan (1) nama/alamat mudah 
diingat dan ditelusuri, (2) berakhiran 
ekstensi go.id (untuk situs)/nama formal 
yang menunjukan nama daerah atau 
layanan spesifik (untuk mobile app), (3) 
tampilan antar muka nya menarik 
(komposisi Menu, Logo Lembaga, dan 
font (jenis dan ukuran) yang konsisten, 
(4) struktur  situs/mobile apps  berbentuk 
piramida i. Beranda; ii. Kategori; iv. 
Subkategori

4

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app, mudah digunakan dan memberikan 
tampilan hasil yang mudah 
dibaca/pahami
Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app dan mudah digunakan
Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app

Tidak ditemukan mesin pencari dalam 
situs/mobile app 1

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur, tidak memiliki halaman 
kosong dan tata letak (layout) konsisten, 
transisi/perpindahan antar 
halaman/windows situs/mobile app terasa 
halus dan lancar tanpa jeda/lag.

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur, tidak memiliki halaman 
kosong dan tata letak (layout) konsisten

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur dan tidak memiliki halaman 
kosong

www.lubuklinggau.go.id

http://e-
sakip.lubuklinggaukota.go.i
d/cgi-
sys/suspendedpage.cgi, 
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Tidak memiliki atau hanya memiliki peta 
navigasi saja 1

Memiliki  fitur  pilihan (1) multi bahasa, (2) 
fitur sumarisasi (frequently acces, top 
search, top question, FAQ) dan (3) fitur 
pengingat & pemberi saran serta (4) fitur 
ramah pengguna disabilitas (text to 
speech, speech to text, dlsb)
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas

Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

0
Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam satu halaman situs/mobile app 1

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam dua halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam tiga halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam lebihh dari tiga halaman 
situs/mobile app

Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 1-4 hari setelah kejadian 
berlangsung 4
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 5-7 hari setelah kejadian 
berlangsung
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 8-14 hari setelah kejadian 
berlangsung
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang lebih dari 14 hari setelah 
kejadian berlangsung

 

http://lubuklinggaukota.go.id
/public/detilberita/683/Asiste
n%20III%20Lepas%20Konti
ngen%20Judo%20ke%20J

akarta

http://lubuklinggaukota.go.id
/public/beranda
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Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field mudah dimengerti dan 
informatif disertai diagram dan contoh. 
Proses pengisian data hanya 
membutuhkan 1 halaman
Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field mudah dimengerti dan 
informatif disertai diagram dan contoh. 
Proses pengisian data hanya 
membutuhkan 2-3 halaman

Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field tidak mudah dimengerti dan 
kurang  informatif tanpa disertai diagram 
dan contoh. Proses pengisian data hanya 
membutuhkan lebih dari 3 halaman

Tidak ada petunjuk dan/atau informasi 
pengisian data pada masing-masing field 1

Terdapat fitur proteksi password: (1) 
autentifikasi, (2) enkripsi menggunakan 
basis/standar enkripsi tertentu 
(ditampilkan metode/merk nya), (3) 
notifikasi penggunaan password, (4) 
notifikasi penggantian password

4

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas  
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas  
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas  

1 -  3 item data pribadi pengguna untuk 
autentifikasi
4 - 5 item data pribadi pengguna untuk 
autentifikasi
6 sampai 7 item data pribadi pengguna 
untuk autentifikasi

Lebih dari 7 data item data pribadi 
pengguna untuk autentifikasi

0

http://lubuklinggaukota.go.id
/public/login
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Keamanan data terjamin karena adanya: 
(1) komitmen/pernyataan tertulis dari 
organisasi pengelola/penanggung jawab 
situs/mobile app yang dapat 
dibaca/diketahui oleh pengguna dengan 
jelas (2) Terdapat jaminan sistem 
enkripsi, (3) autentifikasi menggunakan 
digital signature atau biometrik  (4) fitur 
notifikasi/restorasi user name & password  
dan (5) memiliki sistem pemblokiran

Situs/mobile app memiliki 4-5 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas

0

Kriteria: (1) Terdapat pernyataan resmi 
dalam situs bahwa data tidak akan 
digunakan untuk keperluan lain. (2) 
Memiliki fitur menu privacy policy untuk 
data pribadi pengguna (3) Data dapat 
dikendalikan oleh pengguna (ubah, 
tampilkan, ditutup, dan fitur lainnya)

Situs/mobile app memiliki 2 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas 1

Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 
kurang dari 1 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 1 
sampai 5 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 5 
sampai 10 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 
lebih dari 10 menit

0
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Situs/mobile app selalu aktif dan dapat 
digunakan 24 jam sehari 4

Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1- 3 bulan sekali
Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1 minggu – 1 bulan 
sekali
Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1-6 hari sekali

Situs/mobile app ketika dievaluasi 
memiliki kriteria sebagai berikut: (1)  
waktu loading dan unduh cepat ke menu 
utama  (2) Situs/mobile app berjalan 
dengan baik di semua perangkat,(3) text 
mudah dibaca, (4) responsif

4

Situs/mobile app memilki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memilki 1 kriteria di atas

Situs/mobile app tidak memilki kriteria di 
atas

Kriteria evaluasi: (1) chat dan mail respon 
tidak lebih dari 24 jam (2) ada 
penyelesaian masalah/pertanyaan user 
(3) pengumuman yang masih dalam 
rentang waktunya (4) kerterbaruan 
berita/artikel
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas 3

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat   5-10 detik 4

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat  11 sampai 30 detik

www.lubuklinggau.go.id

www.lubuklinggau.go.id

www.lubuklinggau.go.id

www lubuklinggau go id
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Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat  31 sampai 60 detik

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat lebih dari 60 detik

Semua browser dapat digunakan 
(minimal 4 jenis browser) 4

Hanya 3 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Hanya 2 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Hanya 1 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Kriteria kesan tulus staf sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, (1) 
kecepatan respon (2) isi respon (3) 
penyelesaian masalah (4) bahasa yang 
baik

Situs/mobile app memilki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memilki 1 kriteria di atas

Situs/mobile app tidak memilki kriteria di 
atas 1

Respon terhadap pertanyaan pengguna 
dilakukan kurang dari 60 menit

Respon terhadap pertanyaan dilakukan 
dalam waktu 61 menit  sampai 5 jam

Respon terhadap pertanyaan dilakukan 
dalam 5 jam 1 menit sampai 24 jam

Respon terhadap pertanyaan pengguna 
dilakukan lebh dari 24 jam

www.lubuklinggau.go.id

www.lubuklinggau.go.id
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0

Kriteria pengetahuan dan respon dari 
staff e-service terkait pertanyaan 
pengguna atas layanan: (1)  menjawab 
setiap pertanyaan pengguna sesuai 
konteksnya, (2) menjawab dengan cepat 
kurang dari 24 jam (3) menyelesaikan 
masalah/pertanyaan pengguna atau 
menjawab secara tepat (4) 
berkomunikasi dengan bahasa yang baik

Staff e-service memiliki 2-3 kriteria di atas

Staff e-service memiliki 1 kriteria di atas

Staff e-service tidak memiliki kriteria di 
atas

0

Kriteria penyampaian layanan dari staf e-
service: (1) dapat dipercaya dengan baik 
dan menjalankan tugasnya dengan (2) 
tanggung jawab,  (3) profesional dan (4) 
percaya diri

Staff e-service memiliki 2-3 kriteria di atas

Staff e-service memiliki 1 kriteria di atas

Staff e-service tidak memiliki kriteria di 
atas

0

Situs/mobile app menyediakan: (1) 
manual penggunaan; (2) fitur Help, (3) 
Video tutorial, dan (4)  Fitur Customer 
Service online (live chat)
Tersedia manual penggunaan, fitur Help 
dan video tutorial

Tersedia manual penggunaan dan fitur 
Help
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Tersedia manual penggunaan (pdf, 
diagram, dokumen lainnya)

0

Kriteria interaksi pengguna dengan e-
services: (1) Memiliki form interaksi; (2) 
Memiliki fitur Helpdesk/instant messaging 
dengan admin; (3) Informasi yang 
ditampilkan dalam situs dapat diakses 
per halaman per informasi; (4) memiliki 
fitur multibahasa

Interaksi hanya memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Interaksi hanya memiliki 1 kriteria di atas 2

Interaksi hanya tidak memiliki kriteria di 
atas

Kriteria navigasi situs/mobile app: (1) 
Tersedia peta situs navigasi; (2) Jumlah 
link navigasi yang minimal (maksimal 7 
menu item); (3) Konsisten (posisi 
navigasi situs selalu sama di tiap 
halaman); (4) Logo me-Link ke halaman 
utama

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas 3

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas

www.lubuklinggau.go.id

www.lubuklinggau.go.id
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Kriteria kemudahan penggunaan 
situs/mobile app: (1) Dapat diakses oleh 
siapapun termasuk (2)disabilitas (tuna 
netra) atau (3) manula; (4) Kompatibel 
dengan perangkat mobile (smartphone, 
tablet, dll); (5) Memungkinkan membaca 
konten secara cepat (skims); (6) Memiliki 
fitur multibahasa; dan (7) perubahan 
layout (misal perubahan ukuran font)

Memiliki 4-6 kriteria diatas

Memiliki 1-3 kriteria diatas 2

Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria tampilan situs/mobile app yang 
menarik: (1) Desain dengan komposisi 
padanan warna yang baik dan tidak 
berlebihan:  setidaknya memiliki 2 atau 3 
warna utama yang berpadu (maksimal 5 
warna); (2) teks mudah dibaca, biasanya 
teks warna hitam dengan latar warna 
puith/cerah & ukuran font 10-12 di tiap 
paragraf; (3) memiliki gambar yang 
relevan dengan konteks/konten dengan 
kualitas/resolusi yang baik dan jumlah 3-
4 gambar setiap halamannya (tidak 
lebih); (4) layout yang sederhan & 
ringkas (simple)  tidak banyak 
mengandung elemen pengalih fokus 
(misal animasi, gambar berkedip-
kedip/blink  dll)

4

Memiliki 2-3 kriteria di atas

Memiliki 1 kriteria di atas

Tidak memiliki  kriteria di atas

www.lubuklinggau.go.id

www.lubuklinggau.go.id
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(1) Layout situs sederhana tidak 
berlebihan hanya menyampaikan konten 
yang relevan dengan informasi 
pemerintahan; (2) judul konten memiliki 
tema/label yang jelas dan isi dibagi 
menjadi paragraf kecil; (3) desain layout 
dan konten jelas, ringkas dan menarik; 
(4) kurang dari 10 detik pengunjung 
dapat mengetahui jenis situs dan isi 
konten yang disampaikan

4

Memiliki 2-3 kriteria di atas
Memiliki 1 kriteria di atas
Tidak memiliki  kriteria di atas

Kriteria kesan kompeten/profesional dari 
situs/mobile app: (1) Tata letak/layout 
sederhana, ringkas, minim fitur pengalih 
topik ; (2) Minimal link navigasi dan scroll 
(menggulung layar) untuk setiap halaman 
dan informasi/konten ; (3) Konten 
diperbarui secara reguler/berkala; (4) 
Konten yang deskriptif, dan penggunaan 
bahasa sederhana dan standar atas 
konten situs/mobile app (yang ada 
seakan ditulis yang profesional, misal: 
editor/wartawan)

4

Memiliki 2-3 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Tidak memiliki  kriteria diatas

 Kriteria standar pengalaman positif: (1) 
Layout situs sederhana & ringkas 
(simple), tampilan menarik dan 
pengelolaan yang baik; (2) Loading 
halaman cepat, situs memuat (loading) 
halaman 1- 20 detik; (3) Minimal link & 
scroll & layout, serta konsiten tiap 
halamannya; (4) Fokus pada hal yang 
penting/utama, (5) Menu selalu berada di 
bagian atas disetiap halaman (6) item 
menu dibatasi kurang dari 7 item (untuk 
tidak membuat orang berlama-lama 
dalam mencari satu informasi yang 
diinginkan), (6) Memiliki fitur/tombol 
Memiliki 4-5 kriteria diatas 3
Memiliki 1-3 kriteria diatas

www.lubuklinggau.go.id
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Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria umum informasi akurat: (1) 
didukung oleh referensi atau dokumen 
fakta yang jelas serta sesuai dengan 
kebutuhan  pengguna. (2) informasi yang 
disampaikan dengan bahasa Indonesia 
yang jelas (tata bahasa, pengejaan, dan 
komposisi) (3)  menampilkan 
keterangan/info tentang penulis (4) 
Informasi dapat dibandingkan dengan 
situs lainnya dengan topik yang sama

4 www.lubuklinggau.go.id

Memiliki 2-3 kriteria diatas

Memiliki 1 kriteria diatas

Tidak memiliki kriteria diatas

Tersedia daftar dan deskripsi informasi 
yang dilengkapi dengan  peraturan 
perundang-undangan/dasar hukum 
terkait pelayanan yang diberikan

4

Tersedia deskripsi informasi yang 
dilengkapi dengan peraturan perundang-
undangan/dasar hukum terkait pelayanan 
yang diberikan

Tersedia daftar informasi yang dilengkapi 
peraturan perundang-undangan/dasar 
hukum terkait pelayanan yang diberikan

Tidak tersedia daftar dan deskripsi 
informasi yang dilengkapi dengan 
peraturan perundang-undangan/dasar 
hukum terkait pelayanan yang diberikan 

Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 7 hari kerja dari berita 
/informasi terakhir

4

Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 8 hari kerja – 30 hari kerja 
dari berita /informasi terakhir

www.lubuklinggau.go.id
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Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 31 hari kerja – 90 hari kerja 
dari berita /informasi terakhir
Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala lebih dari  90 hari kerja dari berita 
/informasi terakhir

Terdapat integrasi informasi antara 
informasi pelayanan dengan link  
informasi lainnya yang saling terkait

4

Terdapat integrasi informasi, yang 
membutuhkan pencarian dari link yang 
lain
Terdapat integrasi informasi tanpa 
panduan link lainnya.
Tidak terdapat integrasi informasi

Kriteria informasi yang mudah dimengerti, 
memiliki: (1) penggunaan bahasa yang 
baik dan benar, langsung/tidak bertele-
tele, tidak banyak terminologi tidak 
awam/asing; (2) audio visual, (3) tabel 
dan/atau grafik, (4) link atau dokumen 
lainnya sebagai referensi atau penguat, 
dan 

4

Memiliki 2-3 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria tingkat kerincian informasi: (1) 
Author/Penulis; (2) Tanggal Publikasi, (3) 
Memiliki Gambar/Video/Dokumen dan 
tautan dengan informasi lain yang 
sejenis/relevan dalam situs/mobile app 
dan  yang relevan dan (4) Memiliki 
kategorisasi dan kata kunci yang sesuai
Situs/mobile app memiliki  2-3 kriteria di 
atas 3

Situs/mobile app memiliki  1 kriteria di 
atas

www.lubuklinggau.go.id

www.lubuklinggau.go.id

www.lubuklinggau.go.id

www.lubuklinggau.go.id
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Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Kriteria format penyajian informasi yang 
layak/pas: (1) Menggunakan bahasa 
yang umum, (2) mengandung penekanan 
(cetak tebal (bold), atau cetak miring 
(italic), pointer, tabel dan atau  yang 
sesungguhnya atau kontekstual (3) 
Mengandung  keyword (4) Menggunakan 
hyperlink yang aktif (dapat diklik 
langsung) (5) jumlah paragraf yang tidak 
banyak (maksimum tiga paragraf) dalam 
satu informasi

4

Situs/mobile app memiliki  3-4 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki  1-2 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki (1) privacy 
policy, (2) contact information, (3) 
terdapat testimoni positif dari pengguna, 
(4) memiliki statistik jumlah pengunjung 
dan pengguna situs/mobile app yang 
meningkat

Situs/mobile app memiliki 2-3 macam 
kriteria tersebut

3

Situs/mobile app memiliki 1 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app tidak memiliki  macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki mekanisme 
transaksi yang jelas dengan ditandai (1) 
tersedia petunjuk yang user friendly (2) 
fitur pengamanan transaksi (3) fasilitas 
pelacakan transaksi (4) riwayat transaksi

Situs/mobile app memiliki 2-3 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki 1 macam 
kriteria tersebut

www.lubuklinggau.go.id

www.lubuklinggau.go.id
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INDIKATOR eService_Jenis WORKFL

Situs/mobile app tidak memiliki  macam 
kriteria tersebut

0

Kriteria keamanan bagi pengguna: (1) 
Untuk akses ke akun pengguna 
dibutuhkan user id, Passwords, (2) kode 
autentifikasi  (3) pengguna memberikan 
hanya data yang dibutuhkan (4) Terdapat 
pernyataan resmi perlindungan data

Situs/app memiliki 2-3 macam 
perlindungan data pengguna diatas
Situs/app  memiliki 1 macam 
perlindungan data pengguna diatas
Situs/app tidak/ memiliki  macam 
perlindungan data pengguna diatas

0

Situs/app memiliki (1) halaman personal 
yang sesuai dengan karakteristik atau 
preferensi pengguna, (2) memiliki 
pengaman/passwords untuk masuk dan 
(3) memiliki kemudahan untuk mengubah 
atau mengupdate data personal.

Situs/app  memiliki 2 kriteria personalisasi 
pengguna diatas
Situs/app memiliki 1 kriteria personalisasi 
pengguna diatas

Situs/app  tidak memiliki  kriteria 
personalisasi pengguna diatas

0

Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang berfungsi optimal 
sebagai tempat berdiskusi dan 
memberikan solusi yang dipertimbangkan 
oleh organisasi
Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang berfungsi dengan baik
Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang kadang-kadang 
digunakan
Situs/mobile app tidak memiliki 
forum/kanal pengguna atau memiliki tapi 
tidak digunakan

1
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Situs memiliki fitur diskusi langsung (live) 
dan informasi kontak yang lengkap 
(alamat email, alamat fisik, nomor 
telepon) yang berfungsi dengan baik.
Situs memiliki informasi kontak yang 
lengkap (alamat email, alamat fisik, 
nomor telepon) yang berfungsi dengan 
baik.
Situs memiliki informasi kontak yang 
kurang lengkap yang kurang berfungsi 
dengan baik.
Situs tidak memiliki informasi kontak 1

Kriteria yang dimaksud, situs/mobile app 
memiliki:  (1) FAQ dan atau petunjuk 
yang lengkap, (2) kontak/fasilitas 
diskusi/chat yang berfungsi untuk 
bertanya (3) terdapat testimoni pengguna  
yang baik, (4) memiliki alur 
kerja/transaksi transparan yang dapat 
dipantau pengguna.

Situs/app  memiliki 2-3 kriteria diatas
Situs/app  memiliki 1 kriteria diatas
Situs/app  tidak memiliki kriteria diatas 1
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Pernyataan untuk end user

Situs mudah diingat, memiliki 
struktur yang jelas dan mudah 
diikuti, untuk model layanan 
berjenis INFORMASI piramida 
SESUAI struktur organisasi, dan 
untuk model layanan berjenis 
WORKFLOW piramida SESUAI 
layanan yang diberikan

Tidak tersedianya kolom pencarian 
pada situs lubuklinggau.go.id

Situs memiliki peta navigasi, situs 
belum terorganisasi dengan baik, 
masih memiliki halaman-halaman 
kosong, tata letak yang belum 
konsisten/belum dinamis, 
perpindahan halaman masih terasa 
berat
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Situs belum menyediakan menu-menu 
pilihan

Situs menampilkan informasi dalam 
satu halaman

Lama informasi yang ditampilkan dari 
waktu kejadian berlangsung berselang 
1-4 hari
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Tidak ada petunjuk dan/atau informasi 
mengenai pengisian data dalam 
situs/mobile app ini sudah cukup 
memadai/informatif? 

Terdapat proteksi password: 
autentifikasi, enkripsi, notifikasi 
penggunaan password, notifikasi 
penggantian password

data tidak bisa di akses
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Pengguna tidak memasukkan data

Pengguna tidak memasukkan data

Tidak ada form pada situs 
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Situs dapat digunakan dalam 24 jam 
sehari

Situs berjalan dengan baik di 
semua perangkat atau semua 
operating system , waktu loading 
cepat, text mudah dibaca, 
responsif

informasi pada situs selalu terbarukan, 
pengumuman masih dalam rentang 
waktunya

Halaman situs terunduh/terbuka 
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dengan cepat, kurang dari 10 detik

Situs dapat beroperasi pada semua 
browser yang umum digunakan 
masyarakat (MicIE, Mozilla, Google 
Chrome, Safari, Opera dll)

situs tidak memiliki helpdesk

situs tidak memiliki help desk
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situs tidak memiliki helpdesk

situs tidak memiliki helpdesk

situs tidak menyediakan manual 
penggunaan
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situs hanya memiliki informasi yang 
dapat diakses per hlaamannya

situs memiliki peta navigasi, jumlah 
link lebih dari 7, logo melink 
menggunakan logo rumah, tetapi tidak 
konsisten beberapa posisi navigasi
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situs hanya memiliki dua kriteria yang 
terpenuhi yaitu kompatibel dengan 
perangkat smartphone atau tablet dan 
memungkinkan konten terbaca secara 
cepat

situs memenuhi semua kriteria
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situs memenuhi semua kriteria

situs memenuhi semua kriteria

situs memenuhi empat sampai lima 
kriteria saja
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situs memenuhi lebih dari 3 kriteria

situs memiliki daftar perundang-
undangan

situs memberikan update berita 
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situs memberikan update berita 
berkala secara rutin

situs menyedia informasi yang relevan 
dan saling terkait

situs memenuhi lebih dari 3 kriteria

situs memenuhi lebih dari 3 kriteria
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situs tidak memiliki fasilitas transaksi

situs memenuhi lebih dari 4 kriteria

situs memiliki 3 kriteria saja
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situs tidak memiliki fasilitas transaksi

situs tidak memiliki fasilitas transaksi

situs tidak memiliki forum
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situs tidak memiliki informasi kontak

situs tidak memiliki seluruh kriteria

Page 90



INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Dimensi Code Indikator Penilaian Pertanyaan N

4

3

2

1

4

3

2

1

4

E2
Mesin pencari (fitur search) 
dalam situs/mobile app e-
gov ini efektif

Apakah situs/mobile app 
menyediakan fitur mesin 
pencari (search) yang mudah 
ditemukan posisinya, 
digunakan dan memberikan 
tampilan hasil yang mudah 
dibaca/dipahami?

E3 Peta situs/mobile app e-gov 
   

Apakah situs/mobile app 
memiliki peta navigasi, tidak 
mengandung halaman kosong, 
tata letak (layout) halaman 

    
    

   

E1
Struktur situs/mobile app e-
gov ini jelas dan mudah 
diikuti

Apakah situs/mobile app 
menggunakan alamat/nama 
mobile apps yang mudah 
diingat, berekstensi go.id 
(untuk situs)/nama formil (untuk 
mobile app), tampilan antar 
muka (interface ) menarik  dan 
mudah untuk diikuti /ditelusuri?
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3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

E4

Situs/mobile app e-gov ini 
disesuaikan dengan 
kebutuhan khusus masing-
masing pengguna

Apakah situs/mobile app 
memiliki fitur penyesuaian 
terkait karakteristik dan pola 
kebutuhan khusus pengguna 
seperti multi bahasa, 
Sumarisasi (frequently acces, 
top search, FAQ, dlsb), fitur 
pengingat & saran, dan fitur 
yang ramah pengguna 
disabilitas?

E5
Informasi yang ditampilkan 
pada situs/mobile app e-gov 
ini rinci dan sesuai 

Apakah informasi yang 
ditampilkan dalam situs/mobile 
app memiliki keterangan yang 
rinci dan sesuai dengan 
efisiensi? 

E6

E3     
ini terorganisir dengan baik

   
    

   
tata letak (layout) halaman 
yang konsisten dan transisi 
antar halaman terasa halus 
(smooth) dan lancar? 

Efficiency

Lama Informasi yang 
ditampilkan di situs e-gov 
setelah kejadian/peristiwa 
berlangsung

Seberapa lama informasi 
ditampilkan dari waktu kejadian  
berlangsung?
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1

4

3

2

1

4

3

2

1

T1 Penggunaan pasword dan 
username aman

Apakah keamanan 
penggunaan username dan 
password pada situs/mobile 
app ini terjamin? 

E7

Petunjuk dan/atau  
Informasi pengisian data 
dalam situs/mobile app e-
govt ini sudah memadai

Apakah petunjuk dan/atau 
informasi mengenai pengisian 
data dalam situs/mobile app ini 
sudah cukup 
memadai/informatif? 
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

T4

Data yang disediakan untuk 
e-service digunakan hanya 
untuk alasan yang 
dimaksudkan 

Apakah data pengguna yang 
disimpan dalam e-service ini 
hanya digunakan untuk alasan 
yg dimaksudkan oleh 
pengguna?

T2
Autentifikasi hanya 
menggunakan data yang 
diperlukan

Berapa jumlah item data 
pribadi pengguna yang harus 
dimasukkan untuk autentifikasi 
akses dalam situs/mobile app 
ini ? (Contoh data pribadi yang 
tidak perlu: Nomor Kartu 
Keluarga, NIK, nomor Kartu 
kredit, dlsb yang tidak 
diperlukan dalam akses situs )

Trust

T3

Data yang diberikan oleh 
pengguna tersimpan dalam 
situs/mobile app dengan 
aman

Apakah data yang diberikankan 
pengguna dan tersimpan 
dalam sistem e-service ini 
aman?
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2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

R3
Situs/mobile app dapat 
beroperasi dengan baik 
sejak dibuka

Apakah situs/mobile app dapat 
beroperasi dengan baik dan 
responsif sejak dibuka?

Reliability

R1

Form dalam situs/mobile 
app e-service dapat 
diunduh/di-submit dengan 
cepat

Apakah form atau file dalam 
situs/mobile app ini dapat 
diunduh atau disubmit dengan 
cepat ?

R2
Situs/mobile app e-service 
dapat diakses dan tersedia 
kapan pun diperlukan

Apakah situs/mobile app ini 
dapat diakses kapan saja 
diperlukan?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

 

CS1

Staf e-service menunjukkan 
minat yang tulus dalam 
memecahkan masalah 
pengguna  staf yang 

   
   

Apakah staf e-service 
memberikan layanan yang 
tulus dalam menjawab 

   

R5
Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat dengan 
cepat

Apakah halaman situs/mobile 
app terunduh/termuat  dengan 
cepat?

R6
Situs e-service berjalan 
dengan baik menggunakan 
browser yang tersedia

Apakah semua browser  
umum/populer yang tersedia 
dapat digunakan untuk 
membuka situs ini?

R4
Situs/mobile app 
menyediakan layanan tepat 
waktu

Apakah layanan disediakan 
tepat waktu sesuai dengan 
kebutuhan?
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2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

   
  

 
  

   
    

   

CS3

Staf e-service memiliki 
pengetahuan untuk 
menjawab pertanyaan 
pengguna.

Apakah staf memiliki 
pengetahuan untuk menjawab 
pertanyaan pengguna secara 
memuaskan?

Citizen Support

   
    

  
pengguna, staf yang 
dimasukan adalah adanya 
HELP DESK utk eService.

   
   

   
pertanyaan dan penyelesaiaan 
masalah?

CS2
Staff e-service memberikan 
balasan secepatnya ke 
pertanyaan pengguna.

Apakah respon admin cepat 
dalam menjawab pertanyaan 
pengguna?
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3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

U2
Interaksi dengan 
situs/mobile app eservice 
jelas dan mudah dimengerti

Apakah interaksi anda sebagai 
pengguna situs/mobile app 
jelas dan mudah untuk 
memahami/mengerti dengan 
tersedianya form interaksi 
dengan fitur-fitur berikut?

CS4

Staf e-service memiliki 
kemampuan untuk 
menyampaikan 
kepercayaan dan keyakinan

Apakah kesan terpercaya 
terlihat pada staf e-service 
sehingga dapat meyakinkan 
pengguna?

U1 Mudah dipelajari untuk 
mengoperasikan

Apakah situs/mobile app dapat 
dengan mudah dipelajari dan 
dioperasikan saat 1 s/d 3 kali 
mengakses dengan dukungan 
fitur-fitur berikut?
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4

3

2

1

4

3

2

1

U3 Navigasi situs/mobile app 
cukup jelas dan mudah

Apakah situs/mobile app 
mudah dinavigasikan dari 
menu ke menu, dari halaman 
ke halaman, dan dari konten ke 
konten nya?

U4 Situs/mobile app mudah 
digunakan

Apakah mudah dalam 
penggunaan situs/mobile app 
baik konten, menu, dan fitur 
lainnya ?
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4

3

2

1

4

3
2
1

U5 Tampilan situs/mobile app 
eservice menarik

Apakah tampilan situs/mobile 
app menarik sehingga anda 
nyaman, senang dan tidak 
bosan melihat situs lebih lama 
atau sering?

U6
Desain situs/mobile app 
eService layak dan sesuai 
dengan tipe situs

Apakah desain situs sesuai 
/relevan dengan 
jenis/kategori/konten yang 
dikandung/fungsi layanan nya?

Usability
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4

3
2
1

4

3
2
1

4

3

I1 Menyediakan informasi 
akurat

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs dengan 
bahasa Indonesia yang jelas, 
sistematis dan bermanfaat bagi 
pengguna?

U7
Situs/mobile app Eservice 
menimbulkan kesan 
kompeten/profesional

Apakah situs/mobile app 
nampak kompeten/profesional 
dalam penyampaian kontennya 
dan pengelolaannya?

U8

Situs/mobile app Eservice 
memberikan 
pengalaman/kesan positif 
bagi pengguna

Apakah Anda mendapatkan 
pengalaman/kesan positif saat 
mengakses dan menggunakan 
situs/mobile app ini?
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2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

Information

I3 Menyediakan informasi 
tepat dan sesuai waktu

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs/mobile 
app merupakan informasi yang 
ter up date  secara teratur ?

  
Apakah informasi yang 

  
   

    

  

   
    

    
    

I2 Menyediakan informasi yang 
terpercaya

Apakah Informasi yang 
ditampilkan dalam situs//mobile 
app disertai dengan daftar, 
deskripsi informasi serta dasar 
hukum dari pelayanan yang 
diberikan ?
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3

2

1

4

3
2
1

4

3

2

1

4

3

2

1

I7 Menyediakan informasi  
dalam format yang layak

Apakah informasi disajikan 
dengan format yang sesuai, 
tepat dan cocok?

I5 Menyediakan informasi yang 
mudah dimengerti

Apakah informasi yang 
ditampilkan dilengkapi dengan 
tutorial penggunaan layanan ?

I6
Menyediakan informasi 
dengan tingkat kerincian 
yang tepat

Apakah informasi yang 
ditampilkan dalam situs/mobile 
app memiliki keterangan yang 
lengkap mengenai: 
Author/Penulis, Tanggal 
Publikasi, Link sumber 
referensi , disertai dengan 
gambar/video/dokumen 
relevan, memiliki kategorisai & 
kata kunci yang sesuai dan 
memliki link/tautan dengan 
informasi lain yang sejenis 
dalam situs?

I4 Menyediakan informasi 
relevan

Apakah informasi yang 
disampaikan mempunyai 
penjelasan dengan integrasi 
informasi dari link lainnya ?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

SI3
Pengguna merasa aman 
terhadap informasi 
pribadinya

Apakah informasi pribadi 
pengguna terlindungi dengan 
baik ?

SI2
Pengguna merasa aman 
dalam  menyelesaikan 
transaksi

Apakah situs memiliki  
keamanan untuk melakukan 
transaksi secara penuh?

 

SI1 Memiliki reputasi yang baik Apakah situs memiliki reputasi 
yang baik?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

SI5 Menimbulkan rasa 
kebersamaan

Apakah pengguna merasakan 
komunitas yang menghargai 
keberadaannya dan 
kebersamaan sesama 
pengguna?

SI6 Memudahkan komunikasi 
dengan institusi

Apakah Situs memiliki fitur 
diskusi langsung (live) dan 
informasi kontak yang lengkap 
dan berfungsi baik? (Berfokus 
pada interaksi dari pengguna 
terhadap penyedia layanan 
bukan live chat)

SI4 Menciptakan rasa 
personalisasi

Apakah Situs menyediakan 
kemudahan untuk mempunyai 
halaman pribadi dan 
kemudahan untuk mengubah 
atau meng-update-nya ?

Service Interaction
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4

3
2
1

SI7

Memberi keyakinan bahwa 
jasa akan tersampaikan 
dengan baik sesuai 
janji/aturan

Apakah Situs memberi 
keyakinan bahwa jasa akan 
tersampaikan dengan baik 
sesuai janji/aturan? 
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Breakdown

Menggunakan (1) nama/alamat mudah 
diingat dan ditelusuri, (2) berakhiran 
ekstensi go.id (untuk situs)/nama formal 
yang menunjukan nama daerah atau 
layanan spesifik (untuk mobile app), (3) 
tampilan antar muka nya menarik 
(komposisi Menu, Logo Lembaga, dan 
font (jenis dan ukuran) yang konsisten, 
(4) struktur  situs/mobile apps  berbentuk 
piramida i. Beranda; ii. Kategori; iv. 
Subkategori

4

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app, mudah digunakan dan memberikan 
tampilan hasil yang mudah 
dibaca/pahami
Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app dan mudah digunakan
Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app

2

Tidak ditemukan mesin pencari dalam 
situs/mobile app

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur, tidak memiliki halaman 
kosong dan tata letak (layout) konsisten, 
transisi/perpindahan antar 
halaman/windows situs/mobile app terasa 
halus dan lancar tanpa jeda/lag.
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Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur, tidak memiliki halaman 
kosong dan tata letak (layout) konsisten

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur dan tidak memiliki halaman 
kosong
Tidak memiliki atau hanya memiliki peta 
navigasi saja 1

Memiliki  fitur  pilihan (1) multi bahasa, (2) 
fitur sumarisasi (frequently acces, top 
search, top question, FAQ) dan (3) fitur 
pengingat & pemberi saran serta (4) fitur 
ramah pengguna disabilitas (text to 
speech, speech to text, dlsb)
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas 2

Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam satu halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam dua halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam tiga halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam lebihh dari tiga halaman 
situs/mobile app

Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 1-4 hari setelah kejadian 
berlangsung

4

Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 5-7 hari setelah kejadian 
berlangsung
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 8-14 hari setelah kejadian 
berlangsung
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Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang lebih dari 14 hari setelah 
kejadian berlangsung

Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field mudah dimengerti dan 
informatif disertai diagram dan contoh. 
Proses pengisian data hanya 
membutuhkan 1 halaman

Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field mudah dimengerti dan 
informatif disertai diagram dan contoh. 
Proses pengisian data hanya 
membutuhkan 2-3 halaman

Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field tidak mudah dimengerti dan 
kurang  informatif tanpa disertai diagram 
dan contoh. Proses pengisian data hanya 
membutuhkan lebih dari 3 halaman

Tidak ada petunjuk dan/atau informasi 
pengisian data pada masing-masing field 1

Terdapat fitur proteksi password: (1) 
autentifikasi, (2) enkripsi menggunakan 
basis/standar enkripsi tertentu 
(ditampilkan metode/merk nya), (3) 
notifikasi penggunaan password, (4) 
notifikasi penggantian password

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas  
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas  
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas  1
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1 -  3 item data pribadi pengguna untuk 
autentifikasi
4 - 5 item data pribadi pengguna untuk 
autentifikasi
6 sampai 7 item data pribadi pengguna 
untuk autentifikasi

Lebih dari 7 data item data pribadi 
pengguna untuk autentifikasi

Keamanan data terjamin karena adanya: 
(1) komitmen/pernyataan tertulis dari 
organisasi pengelola/penanggung jawab 
situs/mobile app yang dapat 
dibaca/diketahui oleh pengguna dengan 
jelas (2) Terdapat jaminan sistem 
enkripsi, (3) autentifikasi menggunakan 
digital signature atau biometrik  (4) fitur 
notifikasi/restorasi user name & password  
dan (5) memiliki sistem pemblokiran

Situs/mobile app memiliki 4-5 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas

Kriteria: (1) Terdapat pernyataan resmi 
dalam situs bahwa data tidak akan 
digunakan untuk keperluan lain. (2) 
Memiliki fitur menu privacy policy untuk 
data pribadi pengguna (3) Data dapat 
dikendalikan oleh pengguna (ubah, 
tampilkan, ditutup, dan fitur lainnya)

Situs/mobile app memiliki 2 kriteria di 
atas
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Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas 1

Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 
kurang dari 1 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 1 
sampai 5 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 5 
sampai 10 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 
lebih dari 10 menit

Situs/mobile app selalu aktif dan dapat 
digunakan 24 jam sehari 4

Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1- 3 bulan sekali
Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1 minggu – 1 bulan 
sekali
Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1-6 hari sekali

Situs/mobile app ketika dievaluasi 
memiliki kriteria sebagai berikut: (1)  
waktu loading dan unduh cepat ke menu 
utama  (2) Situs/mobile app berjalan 
dengan baik di semua perangkat,(3) text 
mudah dibaca, (4) responsif

4

Situs/mobile app memilki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memilki 1 kriteria di atas

Situs/mobile app tidak memilki kriteria di 
atas
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Kriteria evaluasi: (1) chat dan mail respon 
tidak lebih dari 24 jam (2) ada 
penyelesaian masalah/pertanyaan user 
(3) pengumuman yang masih dalam 
rentang waktunya (4) kerterbaruan 
berita/artikel

4

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat   5-10 detik 4

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat  11 sampai 30 detik

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat  31 sampai 60 detik

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat lebih dari 60 detik

Semua browser dapat digunakan 
(minimal 4 jenis browser) 4

Hanya 3 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Hanya 2 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Hanya 1 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Kriteria kesan tulus staf sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, (1) 
kecepatan respon (2) isi respon (3) 
penyelesaian masalah (4) bahasa yang 
baik

4

Situs/mobile app memilki 2-3 kriteria di 
atas
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Situs/mobile app memilki 1 kriteria di atas

Situs/mobile app tidak memilki kriteria di 
atas

Respon terhadap pertanyaan pengguna 
dilakukan kurang dari 60 menit 4

Respon terhadap pertanyaan dilakukan 
dalam waktu 61 menit  sampai 5 jam

Respon terhadap pertanyaan dilakukan 
dalam 5 jam 1 menit sampai 24 jam

Respon terhadap pertanyaan pengguna 
dilakukan lebh dari 24 jam

Kriteria pengetahuan dan respon dari 
staff e-service terkait pertanyaan 
pengguna atas layanan: (1)  menjawab 
setiap pertanyaan pengguna sesuai 
konteksnya, (2) menjawab dengan cepat 
kurang dari 24 jam (3) menyelesaikan 
masalah/pertanyaan pengguna atau 
menjawab secara tepat (4) 
berkomunikasi dengan bahasa yang baik

4

Staff e-service memiliki 2-3 kriteria di atas

Staff e-service memiliki 1 kriteria di atas

Staff e-service tidak memiliki kriteria di 
atas

Kriteria penyampaian layanan dari staf e-
service: (1) dapat dipercaya dengan baik 
dan menjalankan tugasnya dengan (2) 
tanggung jawab,  (3) profesional dan (4) 
percaya diri

4
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Staff e-service memiliki 2-3 kriteria di atas

Staff e-service memiliki 1 kriteria di atas

Staff e-service tidak memiliki kriteria di 
atas

Situs/mobile app menyediakan: (1) 
manual penggunaan; (2) fitur Help, (3) 
Video tutorial, dan (4)  Fitur Customer 
Service online (live chat)

4

Tersedia manual penggunaan, fitur Help 
dan video tutorial

Tersedia manual penggunaan dan fitur 
Help

Tersedia manual penggunaan (pdf, 
diagram, dokumen lainnya)

Kriteria interaksi pengguna dengan e-
services: (1) Memiliki form interaksi; (2) 
Memiliki fitur Helpdesk/instant messaging 
dengan admin; (3) Informasi yang 
ditampilkan dalam situs dapat diakses 
per halaman per informasi; (4) memiliki 
fitur multibahasa

Interaksi hanya memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Interaksi hanya memiliki 1 kriteria di atas 2

Interaksi hanya tidak memiliki kriteria di 
atas
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Kriteria navigasi situs/mobile app: (1) 
Tersedia peta situs navigasi; (2) Jumlah 
link navigasi yang minimal (maksimal 7 
menu item); (3) Konsisten (posisi 
navigasi situs selalu sama di tiap 
halaman); (4) Logo me-Link ke halaman 
utama

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas 1

Kriteria kemudahan penggunaan 
situs/mobile app: (1) Dapat diakses oleh 
siapapun termasuk (2)disabilitas (tuna 
netra) atau (3) manula; (4) Kompatibel 
dengan perangkat mobile (smartphone, 
tablet, dll); (5) Memungkinkan membaca 
konten secara cepat (skims); (6) Memiliki 
fitur multibahasa; dan (7) perubahan 
layout (misal perubahan ukuran font)

Memiliki 4-6 kriteria diatas

Memiliki 1-3 kriteria diatas 2

Tidak memiliki kriteria diatas
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Kriteria tampilan situs/mobile app yang 
menarik: (1) Desain dengan komposisi 
padanan warna yang baik dan tidak 
berlebihan:  setidaknya memiliki 2 atau 3 
warna utama yang berpadu (maksimal 5 
warna); (2) teks mudah dibaca, biasanya 
teks warna hitam dengan latar warna 
puith/cerah & ukuran font 10-12 di tiap 
paragraf; (3) memiliki gambar yang 
relevan dengan konteks/konten dengan 
kualitas/resolusi yang baik dan jumlah 3-
4 gambar setiap halamannya (tidak 
lebih); (4) layout yang sederhan & 
ringkas (simple)  tidak banyak 
mengandung elemen pengalih fokus 
(misal animasi, gambar berkedip-
kedip/blink  dll)

4

Memiliki 2-3 kriteria di atas

Memiliki 1 kriteria di atas

Tidak memiliki  kriteria di atas

(1) Layout situs sederhana tidak 
berlebihan hanya menyampaikan konten 
yang relevan dengan informasi 
pemerintahan; (2) judul konten memiliki 
tema/label yang jelas dan isi dibagi 
menjadi paragraf kecil; (3) desain layout 
dan konten jelas, ringkas dan menarik; 
(4) kurang dari 10 detik pengunjung 
dapat mengetahui jenis situs dan isi 
konten yang disampaikan

Memiliki 2-3 kriteria di atas
Memiliki 1 kriteria di atas
Tidak memiliki  kriteria di atas
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Kriteria kesan kompeten/profesional dari 
situs/mobile app: (1) Tata letak/layout 
sederhana, ringkas, minim fitur pengalih 
topik ; (2) Minimal link navigasi dan scroll 
(menggulung layar) untuk setiap halaman 
dan informasi/konten ; (3) Konten 
diperbarui secara reguler/berkala; (4) 
Konten yang deskriptif, dan penggunaan 
bahasa sederhana dan standar atas 
konten situs/mobile app (yang ada 
seakan ditulis yang profesional, misal: 
editor/wartawan)

4

Memiliki 2-3 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Tidak memiliki  kriteria diatas

 Kriteria standar pengalaman positif: (1) 
Layout situs sederhana & ringkas 
(simple), tampilan menarik dan 
pengelolaan yang baik; (2) Loading 
halaman cepat, situs memuat (loading) 
halaman 1- 20 detik; (3) Minimal link & 
scroll & layout, serta konsiten tiap 
halamannya; (4) Fokus pada hal yang 
penting/utama, (5) Menu selalu berada di 
bagian atas disetiap halaman (6) item 
menu dibatasi kurang dari 7 item (untuk 
tidak membuat orang berlama-lama 
dalam mencari satu informasi yang 
diinginkan), (6) Memiliki fitur/tombol 

4

Memiliki 4-5 kriteria diatas
Memiliki 1-3 kriteria diatas
Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria umum informasi akurat: (1) 
didukung oleh referensi atau dokumen 
fakta yang jelas serta sesuai dengan 
kebutuhan  pengguna. (2) informasi yang 
disampaikan dengan bahasa Indonesia 
yang jelas (tata bahasa, pengejaan, dan 
komposisi) (3)  menampilkan 
keterangan/info tentang penulis (4) 
Informasi dapat dibandingkan dengan 
situs lainnya dengan topik yang sama

Memiliki 2-3 kriteria diatas
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Memiliki 1 kriteria diatas

Tidak memiliki kriteria diatas 1

Tersedia daftar dan deskripsi informasi 
yang dilengkapi dengan  peraturan 
perundang-undangan/dasar hukum 
terkait pelayanan yang diberikan
Tersedia deskripsi informasi yang 
dilengkapi dengan peraturan perundang-
undangan/dasar hukum terkait pelayanan 
yang diberikan

Tersedia daftar informasi yang dilengkapi 
peraturan perundang-undangan/dasar 
hukum terkait pelayanan yang diberikan

Tidak tersedia daftar dan deskripsi 
informasi yang dilengkapi dengan 
peraturan perundang-undangan/dasar 
hukum terkait pelayanan yang diberikan 

1

Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 7 hari kerja dari berita 
/informasi terakhir
Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 8 hari kerja – 30 hari kerja 
dari berita /informasi terakhir

Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 31 hari kerja – 90 hari kerja 
dari berita /informasi terakhir
Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala lebih dari  90 hari kerja dari berita 
/informasi terakhir

Terdapat integrasi informasi antara 
informasi pelayanan dengan link  
informasi lainnya yang saling terkait

4
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Terdapat integrasi informasi, yang 
membutuhkan pencarian dari link yang 
lain
Terdapat integrasi informasi tanpa 
panduan link lainnya.
Tidak terdapat integrasi informasi

Kriteria informasi yang mudah dimengerti, 
memiliki: (1) penggunaan bahasa yang 
baik dan benar, langsung/tidak bertele-
tele, tidak banyak terminologi tidak 
awam/asing; (2) audio visual, (3) tabel 
dan/atau grafik, (4) link atau dokumen 
Memiliki 2-3 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas 2
Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria tingkat kerincian informasi: (1) 
Author/Penulis; (2) Tanggal Publikasi, (3) 
Memiliki Gambar/Video/Dokumen dan 
tautan dengan informasi lain yang 
sejenis/relevan dalam situs/mobile app 
dan  yang relevan dan (4) Memiliki 
kategorisasi dan kata kunci yang sesuai
Situs/mobile app memiliki  2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki  1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas 1

Kriteria format penyajian informasi yang 
layak/pas: (1) Menggunakan bahasa 
yang umum, (2) mengandung penekanan 
(cetak tebal (bold), atau cetak miring 
(italic), pointer, tabel dan atau  yang 
sesungguhnya atau kontekstual (3) 
Mengandung  keyword (4) Menggunakan 
hyperlink yang aktif (dapat diklik 
langsung) (5) jumlah paragraf yang tidak 
banyak (maksimum tiga paragraf) dalam 
satu informasi

4

Situs/mobile app memiliki  3-4 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki  1-2 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas
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Situs/mobile app memiliki (1) privacy 
policy, (2) contact information, (3) 
terdapat testimoni positif dari pengguna, 
(4) memiliki statistik jumlah pengunjung 
dan pengguna situs/mobile app yang 
meningkat

Situs/mobile app memiliki 2-3 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki 1 macam 
kriteria tersebut

2

Situs/mobile app tidak memiliki  macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki mekanisme 
transaksi yang jelas dengan ditandai (1) 
tersedia petunjuk yang user friendly (2) 
fitur pengamanan transaksi (3) fasilitas 
pelacakan transaksi (4) riwayat transaksi

Situs/mobile app memiliki 2-3 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki 1 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app tidak memiliki  macam 
kriteria tersebut

1

Kriteria keamanan bagi pengguna: (1) 
Untuk akses ke akun pengguna 
dibutuhkan user id, Passwords, (2) kode 
autentifikasi  (3) pengguna memberikan 
hanya data yang dibutuhkan (4) Terdapat 
pernyataan resmi perlindungan data

Situs/app memiliki 2-3 macam 
perlindungan data pengguna diatas
Situs/app  memiliki 1 macam 
perlindungan data pengguna diatas
Situs/app tidak/ memiliki  macam 
perlindungan data pengguna diatas 1
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Situs/app memiliki (1) halaman personal 
yang sesuai dengan karakteristik atau 
preferensi pengguna, (2) memiliki 
pengaman/passwords untuk masuk dan 
(3) memiliki kemudahan untuk mengubah 
atau mengupdate data personal.

Situs/app  memiliki 2 kriteria personalisasi 
pengguna diatas
Situs/app memiliki 1 kriteria personalisasi 
pengguna diatas

Situs/app  tidak memiliki  kriteria 
personalisasi pengguna diatas 1

Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang berfungsi optimal 
sebagai tempat berdiskusi dan 
memberikan solusi yang dipertimbangkan 
oleh organisasi
Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang berfungsi dengan baik
Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang kadang-kadang 
digunakan
Situs/mobile app tidak memiliki 
forum/kanal pengguna atau memiliki tapi 
tidak digunakan

1

Situs memiliki fitur diskusi langsung (live) 
dan informasi kontak yang lengkap 
(alamat email, alamat fisik, nomor 
telepon) yang berfungsi dengan baik.
Situs memiliki informasi kontak yang 
lengkap (alamat email, alamat fisik, 
nomor telepon) yang berfungsi dengan 
baik.
Situs memiliki informasi kontak yang 
kurang lengkap yang kurang berfungsi 
dengan baik.

2

Situs tidak memiliki informasi kontak

Page 31



INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Kriteria yang dimaksud, situs/mobile app 
memiliki:  (1) FAQ dan atau petunjuk 
yang lengkap, (2) kontak/fasilitas 
diskusi/chat yang berfungsi untuk 
bertanya (3) terdapat testimoni pengguna  
yang baik, (4) memiliki alur 
kerja/transaksi transparan yang dapat 
dipantau pengguna.

Situs/app  memiliki 2-3 kriteria diatas
Situs/app  memiliki 1 kriteria diatas
Situs/app  tidak memiliki kriteria diatas 1
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Evidence

terdapat mesin pencari

url : cilegon.go.id, nama/alamat mudah diingat, ekstensi menggunakan go.id, tampilan menarik dan 
simple, ada logo pemerintahan, font-size berukuran 14pt, struktur berbentuk linear

website tidak ada peta navigasi
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ada salah satu website yang terhubung dengan url cilegon.go.id yaitu website PPID Kota Cilegon url 
http://ppid.cilegon.go.id/ yang informasi/berita/artikel yang ditampilkan satu hari sesudah kejadian 

berlangsung.

tidak ada informasi dalam halaman, hal ini dikarenakan pada website tersebut langsung terhubung ke 
url website lainnya.

hanya terdapat sebuah form chat untuk bantuan

website tidak ada peta navigasi
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tidak ada kriteria tersebut karena website ini tidak membutuhkan username dan password

hanya ada keterangan dari masing-masing field tanpa tahu diagram alur proses pengisian datanya
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tidak ada kriteria tersebut

tidak ada kriteria tersebut

tidak ada kriteria tersebut
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tidak ada kriteria tersebut
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http://cilegon.go.id/

http://cilegon.go.id/
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tidak ada kriteria tersebut
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tidak ada kriteria tersebut
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tidak ada kriteria tersebut

tidak ada kriteria tersebut
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tidak ada kriteria di atas
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tidak ada kriteria tersebut

tidak ada kriteria tersebut

hanya ada contact information

Page 46



INDIKATOR eService_Jenis INFORM

 tidak ada kriteria tersebut

 tidak ada kriteria tersebut

Page 47



INDIKATOR eService_Jenis INFORM

 tidak ada kriteria tersebut
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Pernyataan untuk end user

Situs mudah diingat, memiliki 
struktur yang jelas dan mudah 
diikuti, untuk model layanan 
berjenis INFORMASI piramida 
SESUAI struktur organisasi, dan 
untuk model layanan berjenis 
WORKFLOW piramida SESUAI 
layanan yang diberikan

Situs memiliki mesin pencari yang 
mudah ditemukan dalam situs, mudah 
digunakan dan memberikan hasil yang 
baik dan sesuai

Situs terorganisasi dengan baik, 
memiliki peta navigasi, tidak 
memiliki halaman kosong, tata letak 
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Selang waktu kejadian sesungguhnya 
dengan publikasi berita/informasi di 
situs/mobile apps

Situs memiliki fitur penyesuaian 
pengguna seperti multi bahasa, 
frequently acces, top search, FAQ, fitur 
pengingat & saran, dan fitur yang 
ramah pengguna disabilitas?

Jumlah halaman yang diperlukan untuk 
menampilkan Informasi pada 
situs/mobile app e-gov 

    
    
     

(layout ) konsisten, 
transisi/perpindahan antar halaman 
situs terasa halus dan lancar.
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Terdapat proteksi password: 
autentifikasi, enkripsi, notifikasi 
penggunaan password, notifikasi 
penggantian password

    
    

 

Informasi atau petunjuk pengisian data 
pada masing-masing field mudah 
dimengerti dan informatif, disertai 
diagram dan contoh. Proses pengisian 
data hanya membutuhkan sedikit 
halaman petunjuk
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Keamanan data terjamin baik dari 
keamanan sistem maupun komitmen 
tertulis dari organisasi yang dapat 
dibaca oleh pengguna dengan jelas. 
Terdapat enkripsi dan autentifikasi 
menggunakan digital signature, 
biometrik, notifikasi dan password.

Situs menampilkan pernyataan resmi 
bahwa data tidak akan digunakan 
untuk keperluan lain dan memiliki fitur 
menu privacy policy untuk data pribadi 
pengguna yang dapat dikendalikan 
oleh pengguna (ubah, tampilkan, 
ditutup, dll)

Autentifikasi hanya menggunakan data 
yang diperlukan (data sesedikit 
mungkin)
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Situs dapat digunakan dalam 24 jam 
sehari

Situs berjalan dengan baik di semua 
perangkat atau semua operating 
system , waktu loading  cepat, text 
mudah dibaca, responsif

Form atau file dokumen yang tersedia 
dalam situs dapat diunduh dengan 
cepat, kurang dari 1 menit
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Kesan tulus staf/admin sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, 
cepat  merespon, isi respon yang baik, 

    
   

Halaman situs terunduh/terbuka 
dengan cepat, kurang dari 2 detik

Situs dapat beroperasi pada semua 
browser yang umum digunakan 
masyarakat (MicIE, Mozilla, Google 
Chrome, Safari, Opera dll)

Informasi dan pelayanan disediakan 
tepat waktu dan up to date sesuai 
dengan kebutuhan pengguna
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Respon terhadap pertanyaan 
pengguna dilakukan kurang dari 1 jam

Pengetahuan staff e-service sangat 
baik, mengetahui dan memahami 
organisasi, seluruh proses bisnis terkait 
pelayanan dari awal sampai akhir yang 
sehingga dapat menjawab pertanyaan 
pengguna secara memuaskan

     
    

       
dapat menyelesaikan masalah dan 
menggunakan bahasa yang baik
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Situs memiliki petunjuk penggunaan, 
fitur Help, Video tutorial dan Fitur 
Customer Service online sehingga 
memudahkan pengguna untuk 
menggunakan situs

Situs memiliki format interaksi 
dengan admin (messaging ), 
menyediakan informasi dalam satu 
halaman dan  fitur multibahasa 
sehingga pengguna dapat 
berinteraksi dengan situs e-service 
secara jelas dan mudah dimengerti

Staf/admin e-service terkesan baik, 
bertanggungjawab merespon dengan 
cepat, memiliki kemampuan yang 
mencukupi dan profesional
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Tersedia peta navigasi situs dengan 
tahapan yang tidak panjang serta 
kompatibel dengan berbagai browser 
sehingga pengguna mudah untuk 
menggunakan situs.

Situs mudah digunakan karena dapat 
diakses oleh disabilitas, manula, dari 
smartphone, dan memiliki fitur 
multibahasa serta fitur perubahan 
layout/ukuran font
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Situs terlihat menarik dengan 
penggunaan warna yang tidak 
berlebihan, teks berwarna hitam 
dengan warna latar putih, warna dan 
resolusi gambar yang baik, ukuran font 
dan jumlah baris kalimat yang ringkas 
sehingga mudah dibaca.

Situs memiliki desain yang sesuai 
dengan jenis layanannya mempunyai 
layout yang simpel, dan berisi informasi 
yang ringkas dan menarik serta mudah 
dipahami oleh pengguna
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Informasi yang ditampilkan oleh situs 
menggunakan bahasa Indonesia yang 
benar, dengan mekanisme yang runtut, 
tanpa menggunakan banyak istilah 
serta didukung oleh dokumen yang 
tepat sesuai dengan kebutuhan 
pengguna

Situs terlihat kompeten untuk 
penyampaian informasi dengan layout 
yang baik, mempunyai fasilitas scroll 
layar, pemilihan bahasa yang baku 
serta konten diperbaharui secara 
berkala

Situs memberikan kesan yang positif 
dengan adanya layout yang ringkas 
namun informatif, waktu loading yang 
cepat, pemberian penekanan pada hal 
penting, tersedia menu yang berisi item 
yang ringkas dan tepat.
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Situs menyediakan informasi yang 
diperbaharui secara berkala dan up 
to date

Situs menyediakan integrasi informasi 
     

    
    

     
    

     
    

     
    

Informasi yang ditampilkan pada situs 
dilengkapi dengan penjelasan meliputi 
dasar hukum, pelaksanaan kegiatan 
dan gambar yang mendukung
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Situs menyediakan informasi yang 
sesuai dengan kebutuhan pengguna 
pada satu skema secara rinci dalam 
format yang baik

Situs memberikan informasi yang jelas 
sesuai dengan kebutuhan pengguna 
dalam bentuk audiovisual, gambar dan 
narasi.

Situs menyediakan informasi yang 
detail, lengkap dan relevan

    
dengan penyediaan sumber atau link 
yang terkait untuk memperjelas 
informasi relevan yang dibutuhkan 
pengguna
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Sistem menyediakan perlindingan 
terhadap informasi pribadi dengan  
penggunaan user id, passwords, kode 
autentifikasi, pernyataan resmi 
perlindungan data sehingga pengguna 
merasa aman.

Situs memiliki reputasi yang baik 
karena memiliki privacy policy, contact 
informatian, testimoni dan informasi 
jumlah pengunjung.

Keamanan dalam bertransaksi 
dirasakan pengguna dengan adanya 
mekanisme transaksi yang jelas, 
tersedia fitur pengamanan transaksi, 
fasilitas pelacakan transaksi dan 
riwayat transaksi
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Situs memiliki forum pengguna dengan 
fasilitas interaksi antara anggotanya 
sehingga menimbulkan rasa 
kebersamaan

Situs menyediakan media komunikasi 
seperti fasilitas live chat, informasi 
kontak, alamat emai dan nomer telepon 
yang dapat dihubungi yang 
memudahkan komunikasi dengan 
institusi

Sistem menyediakan halaman pribadi 
untuk pengguna dengan pengaman 
dan memiliki kemudahan untuk 
melakukan pembaharuan data pribadi 
dan memiliki kesan personalisasi 
pengguna
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Sistem menyediakan fasilitas informasi 
untuk mengetahui alur atau tahapan 
kerja dan transaksi yang dilakukan oleh 
pengguna sehingga memberi 
keyakinan bahwa jasa akan 
tersampaikan dengan baik sesuai janji

Page 80



INDIKATOR eService_Jenis WORKFL

Dimensi Code Indikator Penilaian Pertanyaan N

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

E3
Peta situs/mobile app e-
gov ini terorganisir dengan 
baik

Apakah situs/mobile app 
memiliki peta navigasi, tidak 
mengandung halaman kosong, 
tata letak (layout) halaman 
yang konsisten dan transisi 
antar halaman terasa halus 
(smooth) dan lancar? 

      

E1
Struktur situs/mobile app e-
gov ini jelas dan mudah 
diikuti

Apakah situs/mobile app 
menggunakan alamat/nama 
mobile apps yang mudah 
diingat, berekstensi go.id 
(untuk situs)/nama formil (untuk 
mobile app), tampilan antar 
muka (interface ) menarik  dan 
mudah untuk diikuti /ditelusuri?

E2
Mesin pencari (fitur 
search) dalam situs/mobile 
app e-gov ini efektif

Apakah situs/mobile app 
menyediakan fitur mesin 
pencari (search) yang mudah 
ditemukan posisinya, 
digunakan dan memberikan 
tampilan hasil yang mudah 
dibaca/dipahami?
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1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

E5
Informasi yang ditampilkan 
pada situs/mobile app e-
gov ini rinci dan sesuai 

Apakah informasi yang 
ditampilkan dalam situs/mobile 
app memiliki keterangan yang 
rinci dan sesuai dengan 
efisiensi? 

E6

Lama Informasi yang 
ditampilkan di situs e-gov 
setelah kejadian/peristiwa 
berlangsung

Seberapa lama informasi 
ditampilkan dari waktu kejadian  
berlangsung?

   
    

   
    

   
    
    
    

   

E4

Situs/mobile app e-gov ini 
disesuaikan dengan 
kebutuhan khusus masing-
masing pengguna

Apakah situs/mobile app 
memiliki fitur penyesuaian 
terkait karakteristik dan pola 
kebutuhan khusus pengguna 
seperti multi bahasa, 
Sumarisasi (frequently acces, 
top search, FAQ, dlsb), fitur 
pengingat & saran, dan fitur 
yang ramah pengguna 
disabilitas?

      Efficiency
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

Berapa jumlah item data 
pribadi pengguna yang harus 
dimasukkan untuk autentifikasi 
akses dalam situs/mobile app 
ini ? (Contoh data pribadi yang 
tidak perlu: Nomor Kartu 
Keluarga, NIK, nomor Kartu 
kredit, dlsb yang tidak 
diperlukan dalam akses situs )

T2
Autentifikasi hanya 
menggunakan data yang 
diperlukan

E7

Petunjuk dan/atau  
Informasi pengisian data 
dalam situs/mobile app e-
govt ini sudah memadai

Apakah petunjuk dan/atau 
informasi mengenai pengisian 
data dalam situs/mobile app ini 
sudah cukup 
memadai/informatif? 

T1 Penggunaan pasword dan 
username aman

Apakah keamanan 
penggunaan username dan 
password pada situs/mobile 
app ini terjamin? 
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

R1

Form dalam situs/mobile 
app e-service dapat 
diunduh/di-submit dengan 
cepat

Apakah form atau file dalam 
situs/mobile app ini dapat 
diunduh atau disubmit dengan 
cepat ?

T4

Data yang disediakan 
untuk e-service digunakan 
hanya untuk alasan yang 
dimaksudkan 

Apakah data pengguna yang 
disimpan dalam e-service ini 
hanya digunakan untuk alasan 
yg dimaksudkan oleh 
pengguna?

T3

Data yang diberikan oleh 
pengguna tersimpan 
dalam situs/mobile app 
dengan aman

Apakah data yang diberikankan 
pengguna dan tersimpan 
dalam sistem e-service ini 
aman?

Trust
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3
R5

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat dengan 

Apakah halaman situs/mobile 
app terunduh/termuat  dengan 

R4
Situs/mobile app 
menyediakan layanan 
tepat waktu

Apakah layanan disediakan 
tepat waktu sesuai dengan 
kebutuhan?

R3
Situs/mobile app dapat 
beroperasi dengan baik 
sejak dibuka

Apakah situs/mobile app dapat 
beroperasi dengan baik dan 
responsif sejak dibuka?

Reliability

R2
Situs/mobile app e-service 
dapat diakses dan tersedia 
kapan pun diperlukan

Apakah situs/mobile app ini 
dapat diakses kapan saja 
diperlukan?
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2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

 

CS1

Staf e-service 
menunjukkan minat yang 
tulus dalam memecahkan 
masalah pengguna, staf 
yang dimasukan adalah 
adanya HELP DESK utk 
eService.

Apakah staf e-service 
memberikan layanan yang 
tulus dalam menjawab 
pertanyaan dan penyelesaiaan 
masalah?

CS2

Staff e-service 
memberikan balasan 
secepatnya ke pertanyaan 
pengguna.

Apakah respon admin cepat 
dalam menjawab pertanyaan 
pengguna?

R5
   

terunduh/termuat dengan 
cepat

   
app terunduh/termuat  dengan 
cepat?

R6

Situs e-service berjalan 
dengan baik 
menggunakan browser 
yang tersedia

Apakah semua browser  
umum/populer yang tersedia 
dapat digunakan untuk 
membuka situs ini?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

CS4

Staf e-service memiliki 
kemampuan untuk 
menyampaikan 
kepercayaan dan 
keyakinan

Apakah kesan terpercaya 
terlihat pada staf e-service 
sehingga dapat meyakinkan 
pengguna?

U1 Mudah dipelajari untuk 
mengoperasikan

Apakah situs/mobile app dapat 
dengan mudah dipelajari dan 
dioperasikan saat 1 s/d 3 kali 
mengakses dengan dukungan 
fitur-fitur berikut?

CS3

Staf e-service memiliki 
pengetahuan untuk 
menjawab pertanyaan 
pengguna.

Apakah staf memiliki 
pengetahuan untuk menjawab 
pertanyaan pengguna secara 
memuaskan?

Citizen Support
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1

4

3

2

1

4

3

2

1

U3 Navigasi situs/mobile app 
cukup jelas dan mudah

Apakah situs/mobile app 
mudah dinavigasikan dari 
menu ke menu, dari halaman 
ke halaman, dan dari konten ke 
konten nya?

U2

Interaksi dengan 
situs/mobile app eservice 
jelas dan mudah 
dimengerti

Apakah interaksi anda sebagai 
pengguna situs/mobile app 
jelas dan mudah untuk 
memahami/mengerti dengan 
tersedianya form interaksi 
dengan fitur-fitur berikut?
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4

3

2

1

4

3

2

1

U5 Tampilan situs/mobile app 
eservice menarik

Apakah tampilan situs/mobile 
app menarik sehingga anda 
nyaman, senang dan tidak 
bosan melihat situs lebih lama 
atau sering?

U4 Situs/mobile app mudah 
digunakan

Apakah mudah dalam 
penggunaan situs/mobile app 
baik konten, menu, dan fitur 
lainnya ?

Usability
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4

3
2
1

4

3
2
1

4

3
2

U7
Situs/mobile app Eservice 
menimbulkan kesan 
kompeten/profesional

Apakah situs/mobile app 
nampak kompeten/profesional 
dalam penyampaian kontennya 
dan pengelolaannya?

U8

Situs/mobile app Eservice 
memberikan 
pengalaman/kesan positif 
bagi pengguna

Apakah Anda mendapatkan 
pengalaman/kesan positif saat 
mengakses dan menggunakan 
situs/mobile app ini?

U6
Desain situs/mobile app 
eService layak dan sesuai 
dengan tipe situs

Apakah desain situs sesuai 
/relevan dengan 
jenis/kategori/konten yang 
dikandung/fungsi layanan nya?
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1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

Menyediakan informasi 
   

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs/mobile 

    
     

I1 Menyediakan informasi 
akurat

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs dengan 
bahasa Indonesia yang jelas, 
sistematis dan bermanfaat bagi 
pengguna?

I2 Menyediakan informasi 
yang terpercaya

Apakah Informasi yang 
ditampilkan dalam situs//mobile 
app disertai dengan daftar, 
deskripsi informasi serta dasar 
hukum dari pelayanan yang 
diberikan ?

   
 

  
 

   
   

   
  

Page 91



INDIKATOR eService_Jenis WORKFL

2

1

4

3

2

1

4

3
2
1

4

3

2

1

I5 Menyediakan informasi 
yang mudah dimengerti

Apakah informasi yang 
ditampilkan dilengkapi dengan 
tutorial penggunaan layanan ?

Information

I6
Menyediakan informasi 
dengan tingkat kerincian 
yang tepat

Apakah informasi yang 
ditampilkan dalam situs/mobile 
app memiliki keterangan yang 
lengkap mengenai: 
Author/Penulis, Tanggal 
Publikasi, Link sumber 
referensi , disertai dengan 
gambar/video/dokumen 
relevan, memiliki kategorisai & 
kata kunci yang sesuai dan 
memliki link/tautan dengan 
informasi lain yang sejenis 
dalam situs?

I3 Menyediakan informasi 
tepat dan sesuai waktu

   
ditampilkan pada Situs/mobile 
app merupakan informasi yang 
ter up date  secara teratur ?

I4 Menyediakan informasi 
relevan

Apakah informasi yang 
disampaikan mempunyai 
penjelasan dengan integrasi 
informasi dari link lainnya ?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

SI2
Pengguna merasa aman 
dalam  menyelesaikan 
transaksi

Apakah situs memiliki  
keamanan untuk melakukan 
transaksi secara penuh?

I7 Menyediakan informasi  
dalam format yang layak

Apakah informasi disajikan 
dengan format yang sesuai, 
tepat dan cocok?

 

SI1 Memiliki reputasi yang baik Apakah situs memiliki reputasi 
yang baik?

Page 93



INDIKATOR eService_Jenis WORKFL

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

SI5 Menimbulkan rasa 
kebersamaan

Apakah pengguna merasakan 
komunitas yang menghargai 
keberadaannya dan 
kebersamaan sesama 
pengguna?

  
 

Apakah Situs memiliki fitur 
diskusi langsung (live) dan 

    
    

    
   

  

SI3
Pengguna merasa aman 
terhadap informasi 
pribadinya

Apakah informasi pribadi 
pengguna terlindungi dengan 
baik ?

SI4 Menciptakan rasa 
personalisasi

Apakah Situs menyediakan 
kemudahan untuk mempunyai 
halaman pribadi dan 
kemudahan untuk mengubah 
atau meng-update-nya ?

Service Interaction
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3

2

1

4

3
2
1

SI7

Memberi keyakinan bahwa 
jasa akan tersampaikan 
dengan baik sesuai 
janji/aturan

Apakah Situs memberi 
keyakinan bahwa jasa akan 
tersampaikan dengan baik 
sesuai janji/aturan? 

SI6 Memudahkan komunikasi 
dengan institusi

    
diskusi langsung (live) dan 
informasi kontak yang lengkap 
dan berfungsi baik? (Berfokus 
pada interaksi dari pengguna 
terhadap penyedia layanan 
bukan live chat)
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Breakdown Bobot Evidence
Menggunakan (1) nama/alamat mudah 
diingat dan ditelusuri, (2) berakhiran 
ekstensi go.id (untuk situs)/nama formal 
yang menunjukan nama daerah atau 
layanan spesifik (untuk mobile app), (3) 
tampilan antar muka nya menarik 
(komposisi Menu, Logo Lembaga, dan 
font (jenis dan ukuran) yang konsisten, 
(4) struktur  situs/mobile apps  berbentuk 
piramida i. Beranda; ii. Kategori; iv. 
Subkategori
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app, mudah digunakan dan memberikan 
tampilan hasil yang mudah 
dibaca/pahami

URL link dan screenshoot 
mengenai: mesin pencari, 
fungsi dan tata letak

Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app dan mudah digunakan
Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app

Tidak ditemukan mesin pencari dalam 
situs/mobile app

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur, tidak memiliki halaman 
kosong dan tata letak (layout) konsisten, 
transisi/perpindahan antar 
halaman/windows situs/mobile app terasa 
halus dan lancar tanpa jeda/lag.
Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur, tidak memiliki halaman 
kosong dan tata letak (layout) konsisten

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur dan tidak memiliki halaman 
kosong

URL link dan screenshoot 
mengenai: Site Map

URL link dan screenshoot 
mengenai: nama 
situs/aplikasi, hasil 
pencarian situs pada 
browser, layout situs untuk 
menunjukkan struktur
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Tidak memiliki atau hanya memiliki peta 
navigasi saja 

Memiliki  fitur  pilihan (1) multi bahasa, (2) 
fitur sumarisasi (frequently acces, top 
search, top question, FAQ) dan (3) fitur 
pengingat & pemberi saran serta (4) fitur 
ramah pengguna disabilitas (text to 
speech, speech to text, dlsb)
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas

Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam satu halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam dua halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam tiga halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam lebihh dari tiga halaman 
situs/mobile app

Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 1-4 hari setelah kejadian 
berlangsung
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 5-7 hari setelah kejadian 
berlangsung
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 8-14 hari setelah kejadian 
berlangsung
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang lebih dari 14 hari setelah 
kejadian berlangsung

Screen shoot  halaman 
(halaman) situs/mobile app

Jadwal update tersedia dan 
dilakukan dengan baik, 
dibuktikan dengan fisik situs 
terbarukan dapat berupa 
link url dan atau 
screenshoot

    
  

URL link dan screenshoot 
mengenai: fitur  pilihan multi 
bahasa, fitur sumarisasi 
(frequently acces, top 
search, top question, FAQ) 
dan fitur pengingat & 
pemberi saran serta fitur 
ramah pengguna disabilitas 
(text to speech, speech to 
text, dlsb)
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Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field mudah dimengerti dan 
informatif disertai diagram dan contoh. 
Proses pengisian data hanya 
membutuhkan 1 halaman
Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field mudah dimengerti dan 
informatif disertai diagram dan contoh. 
Proses pengisian data hanya 
membutuhkan 2-3 halaman

Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field tidak mudah dimengerti dan 
kurang  informatif tanpa disertai diagram 
dan contoh. Proses pengisian data hanya 
membutuhkan lebih dari 3 halaman

Tidak ada petunjuk dan/atau informasi 
pengisian data pada masing-masing field

Terdapat fitur proteksi password: (1) 
autentifikasi, (2) enkripsi menggunakan 
basis/standar enkripsi tertentu 
(ditampilkan metode/merk nya), (3) 
notifikasi penggunaan password, (4) 
notifikasi penggantian password
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas  
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas  
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas  

1 -  3 item data pribadi pengguna untuk 
autentifikasi
4 - 5 item data pribadi pengguna untuk 
autentifikasi
6 sampai 7 item data pribadi pengguna 
untuk autentifikasi

Lebih dari 7 data item data pribadi 
pengguna untuk autentifikasi

URL dan screen shoot 
Kolom isian permintaan 
data saat register dan login 

URLdan screenshoot kolom 
isian pada situs

URL dan screen shoot 
halaman login, hasil 
percobaan register, create 
username dan password, 
ganti username dan 
password
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Keamanan data terjamin karena adanya: 
(1) komitmen/pernyataan tertulis dari 
organisasi pengelola/penanggung jawab 
situs/mobile app yang dapat 
dibaca/diketahui oleh pengguna dengan 
jelas (2) Terdapat jaminan sistem 
enkripsi, (3) autentifikasi menggunakan 
digital signature atau biometrik  (4) fitur 
notifikasi/restorasi user name & password  
dan (5) memiliki sistem pemblokiran

Situs/mobile app memiliki 4-5 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas

Kriteria: (1) Terdapat pernyataan resmi 
dalam situs bahwa data tidak akan 
digunakan untuk keperluan lain. (2) 
Memiliki fitur menu privacy policy untuk 
data pribadi pengguna (3) Data dapat 
dikendalikan oleh pengguna (ubah, 
tampilkan, ditutup, dan fitur lainnya)

Situs/mobile app memiliki 2 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 
kurang dari 1 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 1 
sampai 5 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 5 
sampai 10 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 
lebih dari 10 menit

Berita acara pengunduhan 
form atau file dengan bukti 

(1) Pernyataan resmi 
penggunaan data dalam 
situs (2) menu privacy 
policy

(1). Screen shoot 
Pernyataan tentang 
kemanan data pengguna 
dalam situs dan bukti 
fiturlain, (2).  berita acara 
percobaan 
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Situs/mobile app selalu aktif dan dapat 
digunakan 24 jam sehari

Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1- 3 bulan sekali
Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1 minggu – 1 bulan 
sekali
Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1-6 hari sekali

Situs/mobile app ketika dievaluasi 
memiliki kriteria sebagai berikut: (1)  
waktu loading dan unduh cepat ke menu 
utama  (2) Situs/mobile app berjalan 
dengan baik di semua perangkat,(3) text 
mudah dibaca, (4) responsif

Situs/mobile app memilki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memilki 1 kriteria di atas

Situs/mobile app tidak memilki kriteria di 
atas

Kriteria evaluasi: (1) chat dan mail respon 
tidak lebih dari 24 jam (2) ada 
penyelesaian masalah/pertanyaan user 
(3) pengumuman yang masih dalam 
rentang waktunya (4) kerterbaruan 
berita/artikel
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat   5-10 detik

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat  11 sampai 30 detik

Berita acara percobaan 
membuka halaman situs  
(halaman situs yang baik 

    
   

(1) chat dan mail respon 
tidak lebih dari 24 jam (2) 
bukti penyelesaian 
masalah/pertanyaan user 
(3) bukti pengunggahan 
pengumuman (4) 
kerterbaruan berita

Berita acara percobaan 
menjalankan situs

Jadwal dan sop 
maintenance, lampiran up 
dan down sistem, screeshot 
akses/evaluasi situs pada 
waktu yang berbeda
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Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat  31 sampai 60 detik

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat lebih dari 60 detik

Semua browser dapat digunakan 
(minimal 4 jenis browser)

Hanya 3 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Hanya 2 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Hanya 1 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Kriteria kesan tulus staf sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, (1) 
kecepatan respon (2) isi respon (3) 
penyelesaian masalah (4) bahasa yang 
baik

Situs/mobile app memilki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memilki 1 kriteria di atas

Situs/mobile app tidak memilki kriteria di 
atas

Respon terhadap pertanyaan pengguna 
dilakukan kurang dari 60 menit

Respon terhadap pertanyaan dilakukan 
dalam waktu 61 menit  sampai 5 jam

Respon terhadap pertanyaan dilakukan 
dalam 5 jam 1 menit sampai 24 jam

Respon terhadap pertanyaan pengguna 
dilakukan lebh dari 24 jam

Bukti tentang (1) kecepatan 
respon (2) isi respon (3) 
penyelesaian masalah (4) 
standar bahasa yang baik

Bukti sampel respon pada  
pertanyaan user

   
    

(halaman situs yang baik 
adalah situs yang tidak 
berat dan cepat dibuka)

Berita acara percobaan  
dan screenshoot membuka 
situs dengan berbagai 
browser

Page 101



INDIKATOR eService_Jenis WORKFL

Kriteria pengetahuan dan respon dari 
staff e-service terkait pertanyaan 
pengguna atas layanan: (1)  menjawab 
setiap pertanyaan pengguna sesuai 
konteksnya, (2) menjawab dengan cepat 
kurang dari 24 jam (3) menyelesaikan 
masalah/pertanyaan pengguna atau 
menjawab secara tepat (4) 
berkomunikasi dengan bahasa yang baik

Staff e-service memiliki 2-3 kriteria di atas

Staff e-service memiliki 1 kriteria di atas

Staff e-service tidak memiliki kriteria di 
atas

Kriteria penyampaian layanan dari staf e-
service: (1) dapat dipercaya dengan baik 
dan menjalankan tugasnya dengan (2) 
tanggung jawab,  (3) profesional dan (4) 
percaya diri

Staff e-service memiliki 2-3 kriteria di atas

Staff e-service memiliki 1 kriteria di atas

Staff e-service tidak memiliki kriteria di 
atas

Situs/mobile app menyediakan: (1) 
manual penggunaan; (2) fitur Help, (3) 
Video tutorial, dan (4)  Fitur Customer 
Service online (live chat)
Tersedia manual penggunaan, fitur Help 
dan video tutorial

Tersedia manual penggunaan dan fitur 
Help

(1) Bukti berita acara 
penilaian staf e-service (2) 
persepsi penilai terhadap 
jawaban atas pertanyaan 
user (disertasi bukti)

URL

(1) Bukti berita acara 
penilaian staf e-service (2) 
persepsi penilai terhadap 
jawaban atas pertanyaan 
user (disertai bukti)
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Tersedia manual penggunaan (pdf, 
diagram, dokumen lainnya)

Kriteria interaksi pengguna dengan e-
services: (1) Memiliki form interaksi; (2) 
Memiliki fitur Helpdesk/instant messaging 
dengan admin; (3) Informasi yang 
ditampilkan dalam situs dapat diakses 
per halaman per informasi; (4) memiliki 
fitur multibahasa

Interaksi hanya memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Interaksi hanya memiliki 1 kriteria di atas

Interaksi hanya tidak memiliki kriteria di 
atas

Kriteria navigasi situs/mobile app: (1) 
Tersedia peta situs navigasi; (2) Jumlah 
link navigasi yang minimal (maksimal 7 
menu item); (3) Konsisten (posisi 
navigasi situs selalu sama di tiap 
halaman); (4) Logo me-Link ke halaman 
utama

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas

Berita acara percobaan dan 
URL

URL
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Kriteria kemudahan penggunaan 
situs/mobile app: (1) Dapat diakses oleh 
siapapun termasuk (2)disabilitas (tuna 
netra) atau (3) manula; (4) Kompatibel 
dengan perangkat mobile (smartphone, 
tablet, dll); (5) Memungkinkan membaca 
konten secara cepat (skims); (6) Memiliki 
fitur multibahasa; dan (7) perubahan 
layout (misal perubahan ukuran font)

Memiliki 4-6 kriteria diatas

Memiliki 1-3 kriteria diatas

Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria tampilan situs/mobile app yang 
menarik: (1) Desain dengan komposisi 
padanan warna yang baik dan tidak 
berlebihan:  setidaknya memiliki 2 atau 3 
warna utama yang berpadu (maksimal 5 
warna); (2) teks mudah dibaca, biasanya 
teks warna hitam dengan latar warna 
puith/cerah & ukuran font 10-12 di tiap 
paragraf; (3) memiliki gambar yang 
relevan dengan konteks/konten dengan 
kualitas/resolusi yang baik dan jumlah 3-
4 gambar setiap halamannya (tidak 
lebih); (4) layout yang sederhan & 
ringkas (simple)  tidak banyak 
mengandung elemen pengalih fokus 
(misal animasi, gambar berkedip-
kedip/blink  dll)
Memiliki 2-3 kriteria di atas

Memiliki 1 kriteria di atas

Tidak memiliki  kriteria di atas

Berita acara percobaan dan 
URL
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(1) Layout situs sederhana tidak 
berlebihan hanya menyampaikan konten 
yang relevan dengan informasi 
pemerintahan; (2) judul konten memiliki 
tema/label yang jelas dan isi dibagi 
menjadi paragraf kecil; (3) desain layout 
dan konten jelas, ringkas dan menarik; 
(4) kurang dari 10 detik pengunjung 
dapat mengetahui jenis situs dan isi 
konten yang disampaikan

Memiliki 2-3 kriteria di atas
Memiliki 1 kriteria di atas
Tidak memiliki  kriteria di atas

Kriteria kesan kompeten/profesional dari 
situs/mobile app: (1) Tata letak/layout 
sederhana, ringkas, minim fitur pengalih 
topik ; (2) Minimal link navigasi dan scroll 
(menggulung layar) untuk setiap halaman 
dan informasi/konten ; (3) Konten 
diperbarui secara reguler/berkala; (4) 
Konten yang deskriptif, dan penggunaan 
bahasa sederhana dan standar atas 
konten situs/mobile app (yang ada 
seakan ditulis yang profesional, misal: 
editor/wartawan)
Memiliki 2-3 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Tidak memiliki  kriteria diatas

 Kriteria standar pengalaman positif: (1) 
Layout situs sederhana & ringkas 
(simple), tampilan menarik dan 
pengelolaan yang baik; (2) Loading 
halaman cepat, situs memuat (loading) 
halaman 1- 20 detik; (3) Minimal link & 
scroll & layout, serta konsiten tiap 
halamannya; (4) Fokus pada hal yang 
penting/utama, (5) Menu selalu berada di 
bagian atas disetiap halaman (6) item 
menu dibatasi kurang dari 7 item (untuk 
tidak membuat orang berlama-lama 
dalam mencari satu informasi yang 
diinginkan), (6) Memiliki fitur/tombol 
Memiliki 4-5 kriteria diatas
Memiliki 1-3 kriteria diatas
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Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria umum informasi akurat: (1) 
didukung oleh referensi atau dokumen 
fakta yang jelas serta sesuai dengan 
kebutuhan  pengguna. (2) informasi yang 
disampaikan dengan bahasa Indonesia 
yang jelas (tata bahasa, pengejaan, dan 
komposisi) (3)  menampilkan 
keterangan/info tentang penulis (4) 
Informasi dapat dibandingkan dengan 
situs lainnya dengan topik yang sama

Screen shoot : (1) informasi 
yang ditampilkan di Web, 
(2) bagan , (3) dokumen 
pendukung

Memiliki 2-3 kriteria diatas

Memiliki 1 kriteria diatas

Tidak memiliki kriteria diatas

Tersedia daftar dan deskripsi informasi 
yang dilengkapi dengan  peraturan 
perundang-undangan/dasar hukum 
terkait pelayanan yang diberikan
Tersedia deskripsi informasi yang 
dilengkapi dengan peraturan perundang-
undangan/dasar hukum terkait pelayanan 
yang diberikan

Tersedia daftar informasi yang dilengkapi 
peraturan perundang-undangan/dasar 
hukum terkait pelayanan yang diberikan

Tidak tersedia daftar dan deskripsi 
informasi yang dilengkapi dengan 
peraturan perundang-undangan/dasar 
hukum terkait pelayanan yang diberikan 

Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 7 hari kerja dari berita 
/informasi terakhir
Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 8 hari kerja – 30 hari kerja 
dari berita /informasi terakhir

Screen shoot : (1) Berita 
  

Screen shoot :  (1) Daftar 
informasi ; (2) Deskripsi 
informasi ; (3) Peraturan 
hukum/dasar hukum 
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Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 31 hari kerja – 90 hari kerja 
dari berita /informasi terakhir
Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala lebih dari  90 hari kerja dari berita 
/informasi terakhir

Terdapat integrasi informasi antara 
informasi pelayanan dengan link  
informasi lainnya yang saling terkait
Terdapat integrasi informasi, yang 
membutuhkan pencarian dari link yang 
lain
Terdapat integrasi informasi tanpa 
panduan link lainnya.
Tidak terdapat integrasi informasi

Kriteria informasi yang mudah dimengerti, 
memiliki: (1) penggunaan bahasa yang 
baik dan benar, langsung/tidak bertele-
tele, tidak banyak terminologi tidak 
awam/asing; (2) audio visual, (3) tabel 
dan/atau grafik, (4) link atau dokumen 
Memiliki 2-3 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria tingkat kerincian informasi: (1) 
Author/Penulis; (2) Tanggal Publikasi, (3) 
Memiliki Gambar/Video/Dokumen dan 
tautan dengan informasi lain yang 
sejenis/relevan dalam situs/mobile app 
dan  yang relevan dan (4) Memiliki 
kategorisasi dan kata kunci yang sesuai
Situs/mobile app memiliki  2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki  1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Screen shoot  dan file 
penggunaan layanan dalam 
bentuk : (1) audiovisiual, (2) 
gambar ; (3) narasi 

URL link dan screenshoot 
mengenai: Author; 
DD/MM/YYYY, Link Tautan 
dan 
Gambar/Video/Dokumen 
yang relevan dan Memiliki 
kategorisasi dan kata kunci 
yang sesuai serta Memiliki 
tautan dengan informasi 
lain yang sejenis/relevan 
dalam situs

Screen shoot : (1) Berita 
yang terbaru 

Screen shoot : (1) 
penjelasan integrasi 
informasi (2) alamat link 
yang terkait
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Kriteria format penyajian informasi yang 
layak/pas: (1) Menggunakan bahasa 
yang umum, (2) mengandung penekanan 
(cetak tebal (bold), atau cetak miring 
(italic), pointer, tabel dan atau  yang 
sesungguhnya atau kontekstual (3) 
Mengandung  keyword (4) Menggunakan 
hyperlink yang aktif (dapat diklik 
langsung) (5) jumlah paragraf yang tidak 
banyak (maksimum tiga paragraf) dalam 
satu informasi
Situs/mobile app memiliki  3-4 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki  1-2 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki (1) privacy 
policy, (2) contact information, (3) 
terdapat testimoni positif dari pengguna, 
(4) memiliki statistik jumlah pengunjung 
dan pengguna situs/mobile app yang 
meningkat

Situs/mobile app memiliki 2-3 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki 1 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app tidak memiliki  macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki mekanisme 
transaksi yang jelas dengan ditandai (1) 
tersedia petunjuk yang user friendly (2) 
fitur pengamanan transaksi (3) fasilitas 
pelacakan transaksi (4) riwayat transaksi

Situs/mobile app memiliki 2-3 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki 1 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app tidak memiliki  macam 
kriteria tersebut

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria

Screen shoot  skema yang 
menampilkan informasi 
kebutuhan pengguna pada 
satu skema (informasi 
dengan kategorisasi yang 
jelas sesuai fungsi dan 
organisasi)

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria
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Kriteria keamanan bagi pengguna: (1) 
Untuk akses ke akun pengguna 
dibutuhkan user id, Passwords, (2) kode 
autentifikasi  (3) pengguna memberikan 
hanya data yang dibutuhkan (4) Terdapat 
pernyataan resmi perlindungan data

Situs/app memiliki 2-3 macam 
perlindungan data pengguna diatas
Situs/app  memiliki 1 macam 
perlindungan data pengguna diatas
Situs/app tidak/ memiliki  macam 
perlindungan data pengguna diatas

Situs/app memiliki (1) halaman personal 
yang sesuai dengan karakteristik atau 
preferensi pengguna, (2) memiliki 
pengaman/passwords untuk masuk dan 
(3) memiliki kemudahan untuk mengubah 
atau mengupdate data personal.

Situs/app  memiliki 2 kriteria personalisasi 
pengguna diatas
Situs/app memiliki 1 kriteria personalisasi 
pengguna diatas

Situs/app  tidak memiliki  kriteria 
personalisasi pengguna diatas

Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang berfungsi optimal 
sebagai tempat berdiskusi dan 
memberikan solusi yang dipertimbangkan 
oleh organisasi
Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang berfungsi dengan baik
Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang kadang-kadang 
digunakan
Situs/mobile app tidak memiliki 
forum/kanal pengguna atau memiliki tapi 
tidak digunakan

Situs memiliki fitur diskusi langsung (live) 
dan informasi kontak yang lengkap 
(alamat email, alamat fisik, nomor 
telepon) yang berfungsi dengan baik.

URL dan Screenshoot 
forum pengguna

    
  

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria

URL dan Screenshoot 
ketiga kriteria
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Situs memiliki informasi kontak yang 
lengkap (alamat email, alamat fisik, 
nomor telepon) yang berfungsi dengan 
baik.
Situs memiliki informasi kontak yang 
kurang lengkap yang kurang berfungsi 
dengan baik.
Situs tidak memiliki informasi kontak

Kriteria yang dimaksud, situs/mobile app 
memiliki:  (1) FAQ dan atau petunjuk 
yang lengkap, (2) kontak/fasilitas 
diskusi/chat yang berfungsi untuk 
bertanya (3) terdapat testimoni pengguna  
yang baik, (4) memiliki alur 
kerja/transaksi transparan yang dapat 
dipantau pengguna.

Situs/app  memiliki 2-3 kriteria diatas
Situs/app  memiliki 1 kriteria diatas
Situs/app  tidak memiliki kriteria diatas

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria

URL dan Screenshoot live 
chat dan contact
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Pernyataan untuk end user

Situs terorganisasi dengan baik, 
memiliki peta navigasi, tidak 
memiliki halaman kosong, tata 
letak (layout ) konsisten, 
transisi/perpindahan antar 
halaman situs terasa halus dan 
lancar.

Situs mudah diingat, memiliki 
struktur yang jelas dan mudah 
diikuti, untuk model layanan 
berjenis INFORMASI piramida 
SESUAI struktur organisasi, dan 
untuk model layanan berjenis 
WORKFLOW piramida SESUAI 
layanan yang diberikan

Situs memiliki mesin pencari yang 
mudah ditemukan dalam situs, mudah 
digunakan dan memberikan hasil yang 
baik dan sesuai
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Jumlah halaman yang diperlukan 
untuk menampilkan Informasi pada 
situs/mobile app e-gov 

Selang waktu kejadian sesungguhnya 
dengan publikasi berita/informasi di 
situs/mobile apps

    
    
    

   
  

     

Situs memiliki fitur penyesuaian 
pengguna seperti multi bahasa, 
frequently acces, top search, FAQ, 
fitur pengingat & saran, dan fitur yang 
ramah pengguna disabilitas?
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Terdapat proteksi password: 
autentifikasi, enkripsi, notifikasi 
penggunaan password, notifikasi 
penggantian password

Autentifikasi hanya menggunakan 
data yang diperlukan (data sesedikit 
mungkin)

Informasi atau petunjuk pengisian data 
pada masing-masing field mudah 
dimengerti dan informatif, disertai 
diagram dan contoh. Proses pengisian 
data hanya membutuhkan sedikit 
halaman petunjuk
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Form atau file dokumen yang tersedia 
dalam situs dapat diunduh dengan 
cepat, kurang dari 1 menit

Keamanan data terjamin baik dari 
keamanan sistem maupun komitmen 
tertulis dari organisasi yang dapat 
dibaca oleh pengguna dengan jelas. 
Terdapat enkripsi dan autentifikasi 
menggunakan digital signature, 
biometrik, notifikasi dan password.

Situs menampilkan pernyataan resmi 
bahwa data tidak akan digunakan 
untuk keperluan lain dan memiliki fitur 
menu privacy policy untuk data pribadi 
pengguna yang dapat dikendalikan 
oleh pengguna (ubah, tampilkan, 
ditutup, dll)
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Halaman situs terunduh/terbuka 
     

Informasi dan pelayanan disediakan 
tepat waktu dan up to date sesuai 
dengan kebutuhan pengguna

Situs dapat digunakan dalam 24 jam 
sehari

Situs berjalan dengan baik di 
semua perangkat atau semua 
operating system , waktu loading 
cepat, text mudah dibaca, 
responsif
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Respon terhadap pertanyaan 
pengguna dilakukan kurang dari 1 jam

Kesan tulus staf/admin sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, 
cepat  merespon, isi respon yang baik, 
dapat menyelesaikan masalah dan 
menggunakan bahasa yang baik

   
dengan cepat, kurang dari 2 detik

Situs dapat beroperasi pada semua 
browser yang umum digunakan 
masyarakat (MicIE, Mozilla, Google 
Chrome, Safari, Opera dll)
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Situs memiliki petunjuk penggunaan, 
fitur Help, Video tutorial dan Fitur 
Customer Service online sehingga 
memudahkan pengguna untuk 
menggunakan situs

Staf/admin e-service terkesan baik, 
bertanggungjawab merespon dengan 
cepat, memiliki kemampuan yang 
mencukupi dan profesional

Pengetahuan staff e-service sangat 
baik, mengetahui dan memahami 
organisasi, seluruh proses bisnis 
terkait pelayanan dari awal sampai 
akhir yang sehingga dapat menjawab 
pertanyaan pengguna secara 
memuaskan
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Tersedia peta navigasi situs dengan 
tahapan yang tidak panjang serta 
kompatibel dengan berbagai browser 
sehingga pengguna mudah untuk 
menggunakan situs.

    
      

    
   
 

Situs memiliki format interaksi 
dengan admin (messaging ), 
menyediakan informasi dalam satu 
halaman dan  fitur multibahasa 
sehingga pengguna dapat 
berinteraksi dengan situs e-service 
secara jelas dan mudah dimengerti
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Situs terlihat menarik dengan 
penggunaan warna yang tidak 
berlebihan, teks berwarna hitam 
dengan warna latar putih, warna dan 
resolusi gambar yang baik, ukuran 
font dan jumlah baris kalimat yang 
ringkas sehingga mudah dibaca.

Situs mudah digunakan karena dapat 
diakses oleh disabilitas, manula, dari 
smartphone, dan memiliki fitur 
multibahasa serta fitur perubahan 
layout/ukuran font
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Situs terlihat kompeten untuk 
penyampaian informasi dengan layout 
yang baik, mempunyai fasilitas scroll 
layar, pemilihan bahasa yang baku 
serta konten diperbaharui secara 
berkala

Situs memberikan kesan yang positif 
dengan adanya layout yang ringkas 
namun informatif, waktu loading yang 
cepat, pemberian penekanan pada hal 
penting, tersedia menu yang berisi 
item yang ringkas dan tepat.

Situs memiliki desain yang sesuai 
dengan jenis layanannya mempunyai 
layout yang simpel, dan berisi 
informasi yang ringkas dan menarik 
serta mudah dipahami oleh pengguna
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Situs menyediakan informasi yang 
     

 

Informasi yang ditampilkan oleh situs 
menggunakan bahasa Indonesia yang 
benar, dengan mekanisme yang 
runtut, tanpa menggunakan banyak 
istilah serta didukung oleh dokumen 
yang tepat sesuai dengan kebutuhan 
pengguna

Informasi yang ditampilkan pada situs 
dilengkapi dengan penjelasan meliputi 
dasar hukum, pelaksanaan kegiatan 
dan gambar yang mendukung
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Situs memberikan informasi yang jelas 
sesuai dengan kebutuhan pengguna 
dalam bentuk audiovisual, gambar 
dan narasi.

Situs menyediakan informasi yang 
detail, lengkap dan relevan

    
diperbaharui secara berkala dan up 
to date

Situs menyediakan integrasi informasi 
dengan penyediaan sumber atau link 
yang terkait untuk memperjelas 
informasi relevan yang dibutuhkan 
pengguna
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Situs memiliki reputasi yang baik 
karena memiliki privacy policy, contact 
informatian, testimoni dan informasi 
jumlah pengunjung.

Keamanan dalam bertransaksi 
dirasakan pengguna dengan adanya 
mekanisme transaksi yang jelas, 
tersedia fitur pengamanan transaksi, 
fasilitas pelacakan transaksi dan 
riwayat transaksi

Situs menyediakan informasi yang 
sesuai dengan kebutuhan pengguna 
pada satu skema secara rinci dalam 
format yang baik
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Situs memiliki forum pengguna 
dengan fasilitas interaksi antara 
anggotanya sehingga menimbulkan 
rasa kebersamaan

Situs menyediakan media komunikasi 
     
     
     

   

Sistem menyediakan perlindingan 
terhadap informasi pribadi dengan  
penggunaan user id, passwords, kode 
autentifikasi, pernyataan resmi 
perlindungan data sehingga pengguna 
merasa aman.

Sistem menyediakan halaman pribadi 
untuk pengguna dengan pengaman 
dan memiliki kemudahan untuk 
melakukan pembaharuan data pribadi 
dan memiliki kesan personalisasi 
pengguna
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Sistem menyediakan fasilitas informasi 
untuk mengetahui alur atau tahapan 
kerja dan transaksi yang dilakukan 
oleh pengguna sehingga memberi 
keyakinan bahwa jasa akan 
tersampaikan dengan baik sesuai janji

    
seperti fasilitas live chat, informasi 
kontak, alamat emai dan nomer 
telepon yang dapat dihubungi yang 
memudahkan komunikasi dengan 
institusi
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Dimensi Code Indikator Penilaian Pertanyaan N

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

E3 Peta situs/mobile app e-gov 
ini terorganisir dengan baik

Apakah situs/mobile app 
memiliki peta navigasi, tidak 
mengandung halaman kosong, 
tata letak (layout) halaman 
yang konsisten dan transisi 
antar halaman terasa halus 
(smooth) dan lancar? 

E1
Struktur situs/mobile app e-
gov ini jelas dan mudah 
diikuti

Apakah situs/mobile app 
menggunakan alamat/nama 
mobile apps yang mudah 
diingat, berekstensi go.id 
(untuk situs)/nama formil (untuk 
mobile app), tampilan antar 
muka (interface ) menarik  dan 
mudah untuk diikuti /ditelusuri?

E2
Mesin pencari (fitur search) 
dalam situs/mobile app e-
gov ini efektif

Apakah situs/mobile app 
menyediakan fitur mesin 
pencari (search) yang mudah 
ditemukan posisinya, 
digunakan dan memberikan 
tampilan hasil yang mudah 
dibaca/dipahami?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

E6

Lama Informasi yang 
ditampilkan di situs e-gov 
setelah kejadian/peristiwa 
berlangsung

Seberapa lama informasi 
ditampilkan dari waktu kejadian  
berlangsung?

   
   

   
   

   
   

     
  

 

E4

Situs/mobile app e-gov ini 
disesuaikan dengan 
kebutuhan khusus masing-
masing pengguna

Apakah situs/mobile app 
memiliki fitur penyesuaian 
terkait karakteristik dan pola 
kebutuhan khusus pengguna 
seperti multi bahasa, 
Sumarisasi (frequently acces, 
top search, FAQ, dlsb), fitur 
pengingat & saran, dan fitur 
yang ramah pengguna 
disabilitas?

E5
Informasi yang ditampilkan 
pada situs/mobile app e-gov 
ini rinci dan sesuai 

Apakah informasi yang 
ditampilkan dalam situs/mobile 
app memiliki keterangan yang 
rinci dan sesuai dengan 
efisiensi? 

Efficiency
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3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

T2
Autentifikasi hanya 
menggunakan data yang 
diperlukan

Berapa jumlah item data 
pribadi pengguna yang harus 
dimasukkan untuk autentifikasi 
akses dalam situs/mobile app 
ini ? (Contoh data pribadi yang 
tidak perlu: Nomor Kartu 
Keluarga, NIK, nomor Kartu 
kredit, dlsb yang tidak 
diperlukan dalam akses situs )

T1 Penggunaan pasword dan 
username aman

Apakah keamanan 
penggunaan username dan 
password pada situs/mobile 
app ini terjamin? 

E7

Petunjuk dan/atau  
Informasi pengisian data 
dalam situs/mobile app e-
govt ini sudah memadai

Apakah petunjuk dan/atau 
informasi mengenai pengisian 
data dalam situs/mobile app ini 
sudah cukup 
memadai/informatif? 

Page 3



INDIKATOR eService_Jenis INFORM

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

R1

Form dalam situs/mobile 
app e-service dapat 
diunduh/di-submit dengan 
cepat

Apakah form atau file dalam 
situs/mobile app ini dapat 
diunduh atau disubmit dengan 
cepat ?

T4

Data yang disediakan untuk 
e-service digunakan hanya 
untuk alasan yang 
dimaksudkan 

Apakah data pengguna yang 
disimpan dalam e-service ini 
hanya digunakan untuk alasan 
yg dimaksudkan oleh 
pengguna?

Trust

T3

Data yang diberikan oleh 
pengguna tersimpan dalam 
situs/mobile app dengan 
aman

Apakah data yang diberikankan 
pengguna dan tersimpan 
dalam sistem e-service ini 
aman?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3
R5

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat dengan 

Apakah halaman situs/mobile 
app terunduh/termuat  dengan 

R4
Situs/mobile app 
menyediakan layanan tepat 
waktu

Apakah layanan disediakan 
tepat waktu sesuai dengan 
kebutuhan?

R3
Situs/mobile app dapat 
beroperasi dengan baik 
sejak dibuka

Apakah situs/mobile app dapat 
beroperasi dengan baik dan 
responsif sejak dibuka?

Reliability

R2
Situs/mobile app e-service 
dapat diakses dan tersedia 
kapan pun diperlukan

Apakah situs/mobile app ini 
dapat diakses kapan saja 
diperlukan?
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2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

 

CS1

Staf e-service menunjukkan 
minat yang tulus dalam 
memecahkan masalah 
pengguna, staf yang 
dimasukan adalah adanya 
HELP DESK utk eService.

Apakah staf e-service 
memberikan layanan yang 
tulus dalam menjawab 
pertanyaan dan penyelesaiaan 
masalah?

CS2
Staff e-service memberikan 
balasan secepatnya ke 
pertanyaan pengguna.

Apakah respon admin cepat 
dalam menjawab pertanyaan 
pengguna?

R5
   

terunduh/termuat dengan 
cepat

   
app terunduh/termuat  dengan 
cepat?

R6
Situs e-service berjalan 
dengan baik menggunakan 
browser yang tersedia

Apakah semua browser  
umum/populer yang tersedia 
dapat digunakan untuk 
membuka situs ini?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

CS4

Staf e-service memiliki 
kemampuan untuk 
menyampaikan 
kepercayaan dan keyakinan

Apakah kesan terpercaya 
terlihat pada staf e-service 
sehingga dapat meyakinkan 
pengguna?

U1 Mudah dipelajari untuk 
mengoperasikan

Apakah situs/mobile app dapat 
dengan mudah dipelajari dan 
dioperasikan saat 1 s/d 3 kali 
mengakses dengan dukungan 
fitur-fitur berikut?

CS3

Staf e-service memiliki 
pengetahuan untuk 
menjawab pertanyaan 
pengguna.

Apakah staf memiliki 
pengetahuan untuk menjawab 
pertanyaan pengguna secara 
memuaskan?

Citizen Support
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1

4

3

2

1

4

3

2

1

U3 Navigasi situs/mobile app 
cukup jelas dan mudah

Apakah situs/mobile app 
mudah dinavigasikan dari 
menu ke menu, dari halaman 
ke halaman, dan dari konten ke 
konten nya?

U2
Interaksi dengan 
situs/mobile app eservice 
jelas dan mudah dimengerti

Apakah interaksi anda sebagai 
pengguna situs/mobile app 
jelas dan mudah untuk 
memahami/mengerti dengan 
tersedianya form interaksi 
dengan fitur-fitur berikut?
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4

3

2

1

4

3

2

1

U5 Tampilan situs/mobile app 
eservice menarik

Apakah tampilan situs/mobile 
app menarik sehingga anda 
nyaman, senang dan tidak 
bosan melihat situs lebih lama 
atau sering?

U4 Situs/mobile app mudah 
digunakan

Apakah mudah dalam 
penggunaan situs/mobile app 
baik konten, menu, dan fitur 
lainnya ?

Usability

Page 9



INDIKATOR eService_Jenis INFORM

4

3
2
1

4

3
2
1

4

3
2

U7
Situs/mobile app Eservice 
menimbulkan kesan 
kompeten/profesional

Apakah situs/mobile app 
nampak kompeten/profesional 
dalam penyampaian kontennya 
dan pengelolaannya?

U8

Situs/mobile app Eservice 
memberikan 
pengalaman/kesan positif 
bagi pengguna

Apakah Anda mendapatkan 
pengalaman/kesan positif saat 
mengakses dan menggunakan 
situs/mobile app ini?

U6
Desain situs/mobile app 
eService layak dan sesuai 
dengan tipe situs

Apakah desain situs sesuai 
/relevan dengan 
jenis/kategori/konten yang 
dikandung/fungsi layanan nya?
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1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

Menyediakan informasi 
   

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs/mobile 

    
     

I1 Menyediakan informasi 
akurat

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs dengan 
bahasa Indonesia yang jelas, 
sistematis dan bermanfaat bagi 
pengguna?

I2 Menyediakan informasi yang 
terpercaya

Apakah Informasi yang 
ditampilkan dalam situs//mobile 
app disertai dengan daftar, 
deskripsi informasi serta dasar 
hukum dari pelayanan yang 
diberikan ?
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2

1

4

3

2

1

4

3
2
1

4

3

2

1

I5 Menyediakan informasi yang 
mudah dimengerti

Apakah informasi yang 
ditampilkan dilengkapi dengan 
tutorial penggunaan layanan ?

Information

I6
Menyediakan informasi 
dengan tingkat kerincian 
yang tepat

Apakah informasi yang 
ditampilkan dalam situs/mobile 
app memiliki keterangan yang 
lengkap mengenai: 
Author/Penulis, Tanggal 
Publikasi, Link sumber 
referensi , disertai dengan 
gambar/video/dokumen 
relevan, memiliki kategorisai & 
kata kunci yang sesuai dan 
memliki link/tautan dengan 
informasi lain yang sejenis 
dalam situs?

I3 Menyediakan informasi 
tepat dan sesuai waktu

   
ditampilkan pada Situs/mobile 
app merupakan informasi yang 
ter up date  secara teratur ?

I4 Menyediakan informasi 
relevan

Apakah informasi yang 
disampaikan mempunyai 
penjelasan dengan integrasi 
informasi dari link lainnya ?

Page 12



INDIKATOR eService_Jenis INFORM

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

SI2
Pengguna merasa aman 
dalam  menyelesaikan 
transaksi

Apakah situs memiliki  
keamanan untuk melakukan 
transaksi secara penuh?

I7 Menyediakan informasi  
dalam format yang layak

Apakah informasi disajikan 
dengan format yang sesuai, 
tepat dan cocok?

 

SI1 Memiliki reputasi yang baik Apakah situs memiliki reputasi 
yang baik?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

SI5 Menimbulkan rasa 
kebersamaan

Apakah pengguna merasakan 
komunitas yang menghargai 
keberadaannya dan 
kebersamaan sesama 
pengguna?

  
 

Apakah Situs memiliki fitur 
diskusi langsung (live) dan 

    
    

    
   

  

SI3
Pengguna merasa aman 
terhadap informasi 
pribadinya

Apakah informasi pribadi 
pengguna terlindungi dengan 
baik ?

SI4 Menciptakan rasa 
personalisasi

Apakah Situs menyediakan 
kemudahan untuk mempunyai 
halaman pribadi dan 
kemudahan untuk mengubah 
atau meng-update-nya ?

Service Interaction

Page 14



INDIKATOR eService_Jenis INFORM

3

2

1

4

3
2

1

SI7

Memberi keyakinan bahwa 
jasa akan tersampaikan 
dengan baik sesuai 
janji/aturan

Apakah Situs memberi 
keyakinan bahwa jasa akan 
tersampaikan dengan baik 
sesuai janji/aturan? 

SI6 Memudahkan komunikasi 
dengan institusi

    
diskusi langsung (live) dan 
informasi kontak yang lengkap 
dan berfungsi baik? (Berfokus 
pada interaksi dari pengguna 
terhadap penyedia layanan 
bukan live chat)
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Breakdown Bobot Evidence
Menggunakan (1) nama/alamat mudah 
diingat dan ditelusuri, (2) berakhiran 
ekstensi go.id (untuk situs)/nama formal 
yang menunjukan nama daerah atau 
layanan spesifik (untuk mobile app), (3) 
tampilan antar muka nya menarik 
(komposisi Menu, Logo Lembaga, dan 
font (jenis dan ukuran) yang konsisten, 
(4) struktur  situs/mobile apps  berbentuk 
piramida i. Beranda; ii. Kategori; iv. 
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app, mudah digunakan dan memberikan 
tampilan hasil yang mudah 
dibaca/pahami
Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app dan mudah digunakan
Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app

Tidak ditemukan mesin pencari dalam 
situs/mobile app

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur, tidak memiliki halaman 
kosong dan tata letak (layout) konsisten, 
transisi/perpindahan antar 
halaman/windows situs/mobile app terasa 
halus dan lancar tanpa jeda/lag
Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur, tidak memiliki halaman 
kosong dan tata letak (layout) konsisten

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur dan tidak memiliki halaman 
kosong
Tidak memiliki atau hanya memiliki peta 
navigasi saja 

URL link dan screenshoot 
mengenai: Site Map

URL link dan screenshoot 
mengenai: nama 
situs/aplikasi, hasil 
pencarian situs pada 
browser, layout situs untuk 
menunjukkan struktur

URL link dan screenshoot 
mengenai: mesin pencari, 
fungsi dan tata letak
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Memiliki  fitur  pilihan (1) multi bahasa, (2) 
fitur sumarisasi (frequently acces, top 
search, top question, FAQ) dan (3) fitur 
pengingat & pemberi saran serta (4) fitur 
ramah pengguna disabilitas (text to 
speech, speech to text, dlsb)
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas

Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam satu halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam dua halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam tiga halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam lebihh dari tiga halaman 
situs/mobile app

Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 1-4 hari setelah kejadian 
berlangsung
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 5-7 hari setelah kejadian 
berlangsung
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 8-14 hari setelah kejadian 
berlangsung
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang lebih dari 14 hari setelah 
kejadian berlangsung

Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field mudah dimengerti dan 
informatif disertai diagram dan contoh. 
Proses pengisian data hanya 
membutuhkan 1 halaman

Jadwal update tersedia dan 
dilakukan dengan baik, 
dibuktikan dengan fisik situs 
terbarukan dapat berupa 
link url dan atau 
screenshoot

   
  

URL link dan screenshoot 
mengenai: fitur  pilihan multi 
bahasa, fitur sumarisasi 
(frequently acces, top 
search, top question, FAQ) 
dan fitur pengingat & 
pemberi saran serta fitur 
ramah pengguna disabilitas 
(text to speech, speech to 
text, dlsb)

Screen shoot  halaman 
(halaman) situs/mobile app
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field mudah dimengerti dan 
informatif disertai diagram dan contoh. 
Proses pengisian data hanya 
membutuhkan 2-3 halaman

Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field tidak mudah dimengerti dan 
kurang  informatif tanpa disertai diagram 
dan contoh. Proses pengisian data hanya 
membutuhkan lebih dari 3 halaman

Tidak ada petunjuk dan/atau informasi 
pengisian data pada masing-masing field

Terdapat fitur proteksi password: (1) 
autentifikasi, (2) enkripsi menggunakan 
basis/standar enkripsi tertentu 
(ditampilkan metode/merk nya), (3) 
notifikasi penggunaan password, (4) 
notifikasi penggantian password
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas  
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas  
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas  

1 -  3 item data pribadi pengguna untuk 
autentifikasi
4 - 5 item data pribadi pengguna untuk 
autentifikasi
6 sampai 7 item data pribadi pengguna 
untuk autentifikasi

Lebih dari 7 data item data pribadi 
pengguna untuk autentifikasi

URL dan screen shoot 
Kolom isian permintaan 
data saat register dan login 

URL dan screen shoot 
halaman login, hasil 
percobaan register, create 
username dan password, 
ganti username dan 
password

URLdan screenshoot kolom 
isian pada situs
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Keamanan data terjamin karena adanya: 
(1) komitmen/pernyataan tertulis dari 
organisasi pengelola/penanggung jawab 
situs/mobile app yang dapat 
dibaca/diketahui oleh pengguna dengan 
jelas (2) Terdapat jaminan sistem 
enkripsi, (3) autentifikasi menggunakan 
digital signature atau biometrik  (4) fitur 
notifikasi/restorasi user name & password  
dan (5) memiliki sistem pemblokiran

Situs/mobile app memiliki 4-5 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas

Kriteria: (1) Terdapat pernyataan resmi 
dalam situs bahwa data tidak akan 
digunakan untuk keperluan lain. (2) 
Memiliki fitur menu privacy policy untuk 
data pribadi pengguna (3) Data dapat 
dikendalikan oleh pengguna (ubah, 
tampilkan, ditutup, dan fitur lainnya)

Situs/mobile app memiliki 2 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 
kurang dari 1 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 1 
sampai 5 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 5 
sampai 10 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 
lebih dari 10 menit

Berita acara pengunduhan 
form atau file dengan bukti 

(1) Pernyataan resmi 
penggunaan data dalam 
situs (2) menu privacy 
policy

(1). Screen shoot 
Pernyataan tentang 
kemanan data pengguna 
dalam situs dan bukti 
fiturlain, (2).  berita acara 
percobaan 
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Situs/mobile app selalu aktif dan dapat 
digunakan 24 jam sehari

Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1- 3 bulan sekali
Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1 minggu – 1 bulan 
sekali
Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1-6 hari sekali

Situs/mobile app ketika dievaluasi 
memiliki kriteria sebagai berikut: (1)  
waktu loading dan unduh cepat ke menu 
utama  (2) Situs/mobile app berjalan 
dengan baik di semua perangkat,(3) text 
mudah dibaca, (4) responsif

Situs/mobile app memilki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memilki 1 kriteria di atas

Situs/mobile app tidak memilki kriteria di 
atas

Kriteria evaluasi: (1) chat dan mail respon 
tidak lebih dari 24 jam (2) ada 
penyelesaian masalah/pertanyaan user 
(3) pengumuman yang masih dalam 
rentang waktunya (4) kerterbaruan 
berita/artikel
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat   5-10 detik

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat  11 sampai 30 detik

Berita acara percobaan 
membuka halaman situs  
(halaman situs yang baik 

    
   

(1) chat dan mail respon 
tidak lebih dari 24 jam (2) 
bukti penyelesaian 
masalah/pertanyaan user 
(3) bukti pengunggahan 
pengumuman (4) 
kerterbaruan berita

Berita acara percobaan 
menjalankan situs

Jadwal dan sop 
maintenance, lampiran up 
dan down sistem, screeshot 
akses/evaluasi situs pada 
waktu yang berbeda
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Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat  31 sampai 60 detik

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat lebih dari 60 detik

Semua browser dapat digunakan 
(minimal 4 jenis browser)

Hanya 3 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Hanya 2 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Hanya 1 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Kriteria kesan tulus staf sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, (1) 
kecepatan respon (2) isi respon (3) 
penyelesaian masalah (4) bahasa yang 
baik

Situs/mobile app memilki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memilki 1 kriteria di atas

Situs/mobile app tidak memilki kriteria di 
atas

Respon terhadap pertanyaan pengguna 
dilakukan kurang dari 60 menit

Respon terhadap pertanyaan dilakukan 
dalam waktu 61 menit  sampai 5 jam

Respon terhadap pertanyaan dilakukan 
dalam 5 jam 1 menit sampai 24 jam

Respon terhadap pertanyaan pengguna 
dilakukan lebh dari 24 jam

Bukti tentang (1) kecepatan 
respon (2) isi respon (3) 
penyelesaian masalah (4) 
standar bahasa yang baik

Bukti sampel respon pada  
pertanyaan user

   
    

(halaman situs yang baik 
adalah situs yang tidak 
berat dan cepat dibuka)

Berita acara percobaan  
dan screenshoot membuka 
situs dengan berbagai 
browser
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Kriteria pengetahuan dan respon dari 
staff e-service terkait pertanyaan 
pengguna atas layanan: (1)  menjawab 
setiap pertanyaan pengguna sesuai 
konteksnya, (2) menjawab dengan cepat 
kurang dari 24 jam (3) menyelesaikan 
masalah/pertanyaan pengguna atau 
menjawab secara tepat (4) 
berkomunikasi dengan bahasa yang baik

Staff e-service memiliki 2-3 kriteria di atas

Staff e-service memiliki 1 kriteria di atas

Staff e-service tidak memiliki kriteria di 
atas

Kriteria penyampaian layanan dari staf e-
service: (1) dapat dipercaya dengan baik 
dan menjalankan tugasnya dengan (2) 
tanggung jawab,  (3) profesional dan (4) 
percaya diri

Staff e-service memiliki 2-3 kriteria di atas

Staff e-service memiliki 1 kriteria di atas

Staff e-service tidak memiliki kriteria di 
atas

Situs/mobile app menyediakan: (1) 
manual penggunaan; (2) fitur Help, (3) 
Video tutorial, dan (4)  Fitur Customer 
Service online (live chat)
Tersedia manual penggunaan, fitur Help 
dan video tutorial

Tersedia manual penggunaan dan fitur 
Help

(1) Bukti berita acara 
penilaian staf e-service (2) 
persepsi penilai terhadap 
jawaban atas pertanyaan 
user (disertasi bukti)

URL

(1) Bukti berita acara 
penilaian staf e-service (2) 
persepsi penilai terhadap 
jawaban atas pertanyaan 
user (disertai bukti)
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Tersedia manual penggunaan (pdf, 
diagram, dokumen lainnya)

Kriteria interaksi pengguna dengan e-
services: (1) Memiliki form interaksi; (2) 
Memiliki fitur Helpdesk/instant messaging 
dengan admin; (3) Informasi yang 
ditampilkan dalam situs dapat diakses 
per halaman per informasi; (4) memiliki 
fitur multibahasa

Interaksi hanya memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Interaksi hanya memiliki 1 kriteria di atas

Interaksi hanya tidak memiliki kriteria di 
atas

Kriteria navigasi situs/mobile app: (1) 
Tersedia peta situs navigasi; (2) Jumlah 
link navigasi yang minimal (maksimal 7 
menu item); (3) Konsisten (posisi 
navigasi situs selalu sama di tiap 
halaman); (4) Logo me-Link ke halaman 
utama

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas

Berita acara percobaan dan 
URL

URL

Page 23



INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Kriteria kemudahan penggunaan 
situs/mobile app: (1) Dapat diakses oleh 
siapapun termasuk (2)disabilitas (tuna 
netra) atau (3) manula; (4) Kompatibel 
dengan perangkat mobile (smartphone, 
tablet, dll); (5) Memungkinkan membaca 
konten secara cepat (skims); (6) Memiliki 
fitur multibahasa; dan (7) perubahan 
layout (misal perubahan ukuran font)

Memiliki 4-6 kriteria diatas

Memiliki 1-3 kriteria diatas

Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria tampilan situs/mobile app yang 
menarik: (1) Desain dengan komposisi 
padanan warna yang baik dan tidak 
berlebihan:  setidaknya memiliki 2 atau 3 
warna utama yang berpadu (maksimal 5 
warna); (2) teks mudah dibaca, biasanya 
teks warna hitam dengan latar warna 
puith/cerah & ukuran font 10-12 di tiap 
paragraf; (3) memiliki gambar yang 
relevan dengan konteks/konten dengan 
kualitas/resolusi yang baik dan jumlah 3-
4 gambar setiap halamannya (tidak 
lebih); (4) layout yang sederhan & 
ringkas (simple)  tidak banyak 
mengandung elemen pengalih fokus 
(misal animasi, gambar berkedip-
kedip/blink  dll)
Memiliki 2-3 kriteria di atas

Memiliki 1 kriteria di atas

Tidak memiliki  kriteria di atas

Berita acara percobaan dan 
URL
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(1) Layout situs sederhana tidak 
berlebihan hanya menyampaikan konten 
yang relevan dengan informasi 
pemerintahan; (2) judul konten memiliki 
tema/label yang jelas dan isi dibagi 
menjadi paragraf kecil; (3) desain layout 
dan konten jelas, ringkas dan menarik; 
(4) kurang dari 10 detik pengunjung 
dapat mengetahui jenis situs dan isi 
konten yang disampaikan

Memiliki 2-3 kriteria di atas
Memiliki 1 kriteria di atas
Tidak memiliki  kriteria di atas

Kriteria kesan kompeten/profesional dari 
situs/mobile app: (1) Tata letak/layout 
sederhana, ringkas, minim fitur pengalih 
topik ; (2) Minimal link navigasi dan scroll 
(menggulung layar) untuk setiap halaman 
dan informasi/konten ; (3) Konten 
diperbarui secara reguler/berkala; (4) 
Konten yang deskriptif, dan penggunaan 
bahasa sederhana dan standar atas 
konten situs/mobile app (yang ada 
seakan ditulis yang profesional, misal: 
editor/wartawan)
Memiliki 2-3 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Tidak memiliki  kriteria diatas

 Kriteria standar pengalaman positif: (1) 
Layout situs sederhana & ringkas 
(simple), tampilan menarik dan 
pengelolaan yang baik; (2) Loading 
halaman cepat, situs memuat (loading) 
halaman 1- 20 detik; (3) Minimal link & 
scroll & layout, serta konsiten tiap 
halamannya; (4) Fokus pada hal yang 
penting/utama, (5) Menu selalu berada di 
bagian atas disetiap halaman (6) item 
menu dibatasi kurang dari 7 item (untuk 
tidak membuat orang berlama-lama 
dalam mencari satu informasi yang 
diinginkan), (6) Memiliki fitur/tombol 
Memiliki 4-5 kriteria diatas
Memiliki 1-3 kriteria diatas
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Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria umum informasi akurat: (1) 
didukung oleh referensi atau dokumen 
fakta yang jelas serta sesuai dengan 
kebutuhan  pengguna. (2) informasi yang 
disampaikan dengan bahasa Indonesia 
yang jelas (tata bahasa, pengejaan, dan 
komposisi) (3)  menampilkan 
keterangan/info tentang penulis (4) 
Informasi dapat dibandingkan dengan 
situs lainnya dengan topik yang sama

Screen shoot : (1) informasi 
yang ditampilkan di Web, 
(2) bagan , (3) dokumen 
pendukung

Memiliki 2-3 kriteria diatas

Memiliki 1 kriteria diatas

Tidak memiliki kriteria diatas

Tersedia daftar dan deskripsi informasi 
yang dilengkapi dengan  peraturan 
perundang-undangan/dasar hukum 
terkait pelayanan yang diberikan
Tersedia deskripsi informasi yang 
dilengkapi dengan peraturan perundang-
undangan/dasar hukum terkait pelayanan 
yang diberikan

Tersedia daftar informasi yang dilengkapi 
peraturan perundang-undangan/dasar 
hukum terkait pelayanan yang diberikan

Tidak tersedia daftar dan deskripsi 
informasi yang dilengkapi dengan 
peraturan perundang-undangan/dasar 
hukum terkait pelayanan yang diberikan 

Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 7 hari kerja dari berita 
/informasi terakhir
Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 8 hari kerja – 30 hari kerja 
dari berita /informasi terakhir

Screen shoot : (1) Berita 
  

Screen shoot :  (1) Daftar 
informasi ; (2) Deskripsi 
informasi ; (3) Peraturan 
hukum/dasar hukum 

Page 26



INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 31 hari kerja – 90 hari kerja 
dari berita /informasi terakhir
Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala lebih dari  90 hari kerja dari berita 
/informasi terakhir

Terdapat integrasi informasi antara 
informasi pelayanan dengan link  
informasi lainnya yang saling terkait
Terdapat integrasi informasi, yang 
membutuhkan pencarian dari link yang 
lain
Terdapat integrasi informasi tanpa 
panduan link lainnya.
Tidak terdapat integrasi informasi

Kriteria informasi yang mudah dimengerti, 
memiliki: (1) penggunaan bahasa yang 
baik dan benar, langsung/tidak bertele-
tele, tidak banyak terminologi tidak 
awam/asing; (2) audio visual, (3) tabel 
dan/atau grafik, (4) link atau dokumen 
Memiliki 2-3 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria tingkat kerincian informasi: (1) 
Author/Penulis; (2) Tanggal Publikasi, (3) 
Memiliki Gambar/Video/Dokumen dan 
tautan dengan informasi lain yang 
sejenis/relevan dalam situs/mobile app 
dan  yang relevan dan (4) Memiliki 
kategorisasi dan kata kunci yang sesuai
Situs/mobile app memiliki  2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki  1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Screen shoot  dan file 
penggunaan layanan dalam 
bentuk : (1) audiovisiual, (2) 
gambar ; (3) narasi 

URL link dan screenshoot 
mengenai: Author; 
DD/MM/YYYY, Link Tautan 
dan 
Gambar/Video/Dokumen 
yang relevan dan Memiliki 
kategorisasi dan kata kunci 
yang sesuai serta Memiliki 
tautan dengan informasi 
lain yang sejenis/relevan 
dalam situs

Screen shoot : (1) Berita 
yang terbaru 

Screen shoot : (1) 
penjelasan integrasi 
informasi (2) alamat link 
yang terkait
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Kriteria format penyajian informasi yang 
layak/pas: (1) Menggunakan bahasa 
yang umum, (2) mengandung penekanan 
(cetak tebal (bold), atau cetak miring 
(italic), pointer, tabel dan atau  yang 
sesungguhnya atau kontekstual (3) 
Mengandung  keyword (4) Menggunakan 
hyperlink yang aktif (dapat diklik 
langsung) (5) jumlah paragraf yang tidak 
banyak (maksimum tiga paragraf) dalam 
satu informasi
Situs/mobile app memiliki  3-4 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki  1-2 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki (1) privacy 
policy, (2) contact information, (3) 
terdapat testimoni positif dari pengguna, 
(4) memiliki statistik jumlah pengunjung 
dan pengguna situs/mobile app yang 
meningkat

Situs/mobile app memiliki 2-3 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki 1 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app tidak memiliki  macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki mekanisme 
transaksi yang jelas dengan ditandai (1) 
tersedia petunjuk yang user friendly (2) 
fitur pengamanan transaksi (3) fasilitas 
pelacakan transaksi (4) riwayat transaksi

Situs/mobile app memiliki 2-3 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki 1 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app tidak memiliki  macam 
kriteria tersebut

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria

Screen shoot  skema yang 
menampilkan informasi 
kebutuhan pengguna pada 
satu skema (informasi 
dengan kategorisasi yang 
jelas sesuai fungsi dan 
organisasi)

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria
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Kriteria keamanan bagi pengguna: (1) 
Untuk akses ke akun pengguna 
dibutuhkan user id, Passwords, (2) kode 
autentifikasi  (3) pengguna memberikan 
hanya data yang dibutuhkan (4) Terdapat 
pernyataan resmi perlindungan data

Situs/app memiliki 2-3 macam 
perlindungan data pengguna diatas
Situs/app  memiliki 1 macam 
perlindungan data pengguna diatas
Situs/app tidak/ memiliki  macam 
perlindungan data pengguna diatas

Situs/app memiliki (1) halaman personal 
yang sesuai dengan karakteristik atau 
preferensi pengguna, (2) memiliki 
pengaman/passwords untuk masuk dan 
(3) memiliki kemudahan untuk mengubah 
atau mengupdate data personal.

Situs/app  memiliki 2 kriteria personalisasi 
pengguna diatas
Situs/app memiliki 1 kriteria personalisasi 
pengguna diatas

Situs/app  tidak memiliki  kriteria 
personalisasi pengguna diatas

Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang berfungsi optimal 
sebagai tempat berdiskusi dan 
memberikan solusi yang dipertimbangkan 
oleh organisasi
Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang berfungsi dengan baik
Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang kadang-kadang 
digunakan
Situs/mobile app tidak memiliki 
forum/kanal pengguna atau memiliki tapi 
tidak digunakan

Situs memiliki fitur diskusi langsung (live) 
dan informasi kontak yang lengkap 
(alamat email, alamat fisik, nomor 
telepon) yang berfungsi dengan baik.

URL dan Screenshoot 
forum pengguna

    
  

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria

URL dan Screenshoot 
ketiga kriteria
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Situs memiliki informasi kontak yang 
lengkap (alamat email, alamat fisik, 
nomor telepon) yang berfungsi dengan 
baik.
Situs memiliki informasi kontak yang 
kurang lengkap yang kurang berfungsi 
dengan baik.
Situs tidak memiliki informasi kontak

Kriteria yang dimaksud, situs/mobile app 
memiliki:  (1) FAQ dan atau petunjuk 
yang lengkap, (2) kontak/fasilitas 
diskusi/chat yang berfungsi untuk 
bertanya (3) terdapat testimoni pengguna  
yang baik, (4) memiliki alur 
kerja/transaksi transparan yang dapat 
dipantau pengguna.

Situs/app  memiliki 2-3 kriteria diatas
Situs/app  memiliki 1 kriteria diatas

Situs/app  tidak memiliki kriteria diatas

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria

URL dan Screenshoot live 
chat dan contact
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Pernyataan untuk end user

Situs memiliki mesin pencari yang 
mudah ditemukan dalam situs, mudah 
digunakan dan memberikan hasil yang 
baik dan sesuai

Situs terorganisasi dengan baik, 
memiliki peta navigasi, tidak 
memiliki halaman kosong, tata letak 
(layout ) konsisten, 
transisi/perpindahan antar halaman 
situs terasa halus dan lancar.

Situs mudah diingat, memiliki 
struktur yang jelas dan mudah 
diikuti, untuk model layanan 
berjenis INFORMASI piramida 
SESUAI struktur organisasi, dan 
untuk model layanan berjenis 
WORKFLOW piramida SESUAI 
layanan yang diberikan
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Selang waktu kejadian sesungguhnya 
dengan publikasi berita/informasi di 
situs/mobile apps

     
    

    
     

    
 

Situs memiliki fitur penyesuaian 
pengguna seperti multi bahasa, 
frequently acces, top search, FAQ, fitur 
pengingat & saran, dan fitur yang 
ramah pengguna disabilitas?

Jumlah halaman yang diperlukan untuk 
menampilkan Informasi pada 
situs/mobile app e-gov 
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Autentifikasi hanya menggunakan data 
yang diperlukan (data sesedikit 
mungkin)

Terdapat proteksi password: 
autentifikasi, enkripsi, notifikasi 
penggunaan password, notifikasi 
penggantian password

Informasi atau petunjuk pengisian data 
pada masing-masing field mudah 
dimengerti dan informatif, disertai 
diagram dan contoh. Proses pengisian 
data hanya membutuhkan sedikit 
halaman petunjuk
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Form atau file dokumen yang tersedia 
dalam situs dapat diunduh dengan 
cepat, kurang dari 1 menit

Keamanan data terjamin baik dari 
keamanan sistem maupun komitmen 
tertulis dari organisasi yang dapat 
dibaca oleh pengguna dengan jelas. 
Terdapat enkripsi dan autentifikasi 
menggunakan digital signature, 
biometrik, notifikasi dan password.

Situs menampilkan pernyataan resmi 
bahwa data tidak akan digunakan 
untuk keperluan lain dan memiliki fitur 
menu privacy policy untuk data pribadi 
pengguna yang dapat dikendalikan 
oleh pengguna (ubah, tampilkan, 
ditutup, dll)
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Halaman situs terunduh/terbuka 
     

Informasi dan pelayanan disediakan 
tepat waktu dan up to date sesuai 
dengan kebutuhan pengguna

Situs dapat digunakan dalam 24 jam 
sehari

Situs berjalan dengan baik di semua 
perangkat atau semua operating 
system , waktu loading  cepat, text 
mudah dibaca, responsif
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Respon terhadap pertanyaan 
pengguna dilakukan kurang dari 1 jam

Kesan tulus staf/admin sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, 
cepat  merespon, isi respon yang baik, 
dapat menyelesaikan masalah dan 
menggunakan bahasa yang baik

   
dengan cepat, kurang dari 2 detik

Situs dapat beroperasi pada semua 
browser yang umum digunakan 
masyarakat (MicIE, Mozilla, Google 
Chrome, Safari, Opera dll)
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Situs memiliki petunjuk penggunaan, 
fitur Help, Video tutorial dan Fitur 
Customer Service online sehingga 
memudahkan pengguna untuk 
menggunakan situs

Staf/admin e-service terkesan baik, 
bertanggungjawab merespon dengan 
cepat, memiliki kemampuan yang 
mencukupi dan profesional

Pengetahuan staff e-service sangat 
baik, mengetahui dan memahami 
organisasi, seluruh proses bisnis terkait 
pelayanan dari awal sampai akhir yang 
sehingga dapat menjawab pertanyaan 
pengguna secara memuaskan
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Tersedia peta navigasi situs dengan 
tahapan yang tidak panjang serta 
kompatibel dengan berbagai browser 
sehingga pengguna mudah untuk 
menggunakan situs.

    
      

    
   
 

Situs memiliki format interaksi 
dengan admin (messaging ), 
menyediakan informasi dalam satu 
halaman dan  fitur multibahasa 
sehingga pengguna dapat 
berinteraksi dengan situs e-service 
secara jelas dan mudah dimengerti
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Situs terlihat menarik dengan 
penggunaan warna yang tidak 
berlebihan, teks berwarna hitam 
dengan warna latar putih, warna dan 
resolusi gambar yang baik, ukuran font 
dan jumlah baris kalimat yang ringkas 
sehingga mudah dibaca.

Situs mudah digunakan karena dapat 
diakses oleh disabilitas, manula, dari 
smartphone, dan memiliki fitur 
multibahasa serta fitur perubahan 
layout/ukuran font
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Situs terlihat kompeten untuk 
penyampaian informasi dengan layout 
yang baik, mempunyai fasilitas scroll 
layar, pemilihan bahasa yang baku 
serta konten diperbaharui secara 
berkala

Situs memberikan kesan yang positif 
dengan adanya layout yang ringkas 
namun informatif, waktu loading yang 
cepat, pemberian penekanan pada hal 
penting, tersedia menu yang berisi item 
yang ringkas dan tepat.

Situs memiliki desain yang sesuai 
dengan jenis layanannya mempunyai 
layout yang simpel, dan berisi informasi 
yang ringkas dan menarik serta mudah 
dipahami oleh pengguna
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Situs menyediakan informasi yang 
     

 

Informasi yang ditampilkan oleh situs 
menggunakan bahasa Indonesia yang 
benar, dengan mekanisme yang runtut, 
tanpa menggunakan banyak istilah 
serta didukung oleh dokumen yang 
tepat sesuai dengan kebutuhan 
pengguna

Informasi yang ditampilkan pada situs 
dilengkapi dengan penjelasan meliputi 
dasar hukum, pelaksanaan kegiatan 
dan gambar yang mendukung
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Situs memberikan informasi yang jelas 
sesuai dengan kebutuhan pengguna 
dalam bentuk audiovisual, gambar dan 
narasi.

Situs menyediakan informasi yang 
detail, lengkap dan relevan

    
diperbaharui secara berkala dan up 
to date

Situs menyediakan integrasi informasi 
dengan penyediaan sumber atau link 
yang terkait untuk memperjelas 
informasi relevan yang dibutuhkan 
pengguna
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Situs memiliki reputasi yang baik 
karena memiliki privacy policy, contact 
informatian, testimoni dan informasi 
jumlah pengunjung.

Keamanan dalam bertransaksi 
dirasakan pengguna dengan adanya 
mekanisme transaksi yang jelas, 
tersedia fitur pengamanan transaksi, 
fasilitas pelacakan transaksi dan 
riwayat transaksi

Situs menyediakan informasi yang 
sesuai dengan kebutuhan pengguna 
pada satu skema secara rinci dalam 
format yang baik
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Situs memiliki forum pengguna dengan 
fasilitas interaksi antara anggotanya 
sehingga menimbulkan rasa 
kebersamaan

Situs menyediakan media komunikasi 
     
      

    
   

Sistem menyediakan perlindingan 
terhadap informasi pribadi dengan  
penggunaan user id, passwords, kode 
autentifikasi, pernyataan resmi 
perlindungan data sehingga pengguna 
merasa aman.

Sistem menyediakan halaman pribadi 
untuk pengguna dengan pengaman 
dan memiliki kemudahan untuk 
melakukan pembaharuan data pribadi 
dan memiliki kesan personalisasi 
pengguna
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Sistem menyediakan fasilitas informasi 
untuk mengetahui alur atau tahapan 
kerja dan transaksi yang dilakukan oleh 
pengguna sehingga memberi 
keyakinan bahwa jasa akan 
tersampaikan dengan baik sesuai janji

    
seperti fasilitas live chat, informasi 
kontak, alamat emai dan nomer telepon 
yang dapat dihubungi yang 
memudahkan komunikasi dengan 
institusi
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Dimensi Code Indikator Penilaian Pertanyaan N

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

E3
Peta situs/mobile app e-
gov ini terorganisir dengan 
baik

Apakah situs/mobile app 
memiliki peta navigasi, tidak 
mengandung halaman kosong, 
tata letak (layout) halaman 
yang konsisten dan transisi 
antar halaman terasa halus 
(smooth) dan lancar? 

      

E1
Struktur situs/mobile app e-
gov ini jelas dan mudah 
diikuti

Apakah situs/mobile app 
menggunakan alamat/nama 
mobile apps yang mudah 
diingat, berekstensi go.id 
(untuk situs)/nama formil (untuk 
mobile app), tampilan antar 
muka (interface ) menarik  dan 
mudah untuk diikuti /ditelusuri?

E2
Mesin pencari (fitur 
search) dalam situs/mobile 
app e-gov ini efektif

Apakah situs/mobile app 
menyediakan fitur mesin 
pencari (search) yang mudah 
ditemukan posisinya, 
digunakan dan memberikan 
tampilan hasil yang mudah 
dibaca/dipahami?
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1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

E5
Informasi yang ditampilkan 
pada situs/mobile app e-
gov ini rinci dan sesuai 

Apakah informasi yang 
ditampilkan dalam situs/mobile 
app memiliki keterangan yang 
rinci dan sesuai dengan 
efisiensi? 

E6

Lama Informasi yang 
ditampilkan di situs e-gov 
setelah kejadian/peristiwa 
berlangsung

Seberapa lama informasi 
ditampilkan dari waktu kejadian  
berlangsung?

   
    

   
    

   
    
    
    

   

E4

Situs/mobile app e-gov ini 
disesuaikan dengan 
kebutuhan khusus masing-
masing pengguna

Apakah situs/mobile app 
memiliki fitur penyesuaian 
terkait karakteristik dan pola 
kebutuhan khusus pengguna 
seperti multi bahasa, 
Sumarisasi (frequently acces, 
top search, FAQ, dlsb), fitur 
pengingat & saran, dan fitur 
yang ramah pengguna 
disabilitas?

      Efficiency
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

Berapa jumlah item data 
pribadi pengguna yang harus 
dimasukkan untuk autentifikasi 
akses dalam situs/mobile app 
ini ? (Contoh data pribadi yang 
tidak perlu: Nomor Kartu 
Keluarga, NIK, nomor Kartu 
kredit, dlsb yang tidak 
diperlukan dalam akses situs )

T2
Autentifikasi hanya 
menggunakan data yang 
diperlukan

E7

Petunjuk dan/atau  
Informasi pengisian data 
dalam situs/mobile app e-
govt ini sudah memadai

Apakah petunjuk dan/atau 
informasi mengenai pengisian 
data dalam situs/mobile app ini 
sudah cukup 
memadai/informatif? 

T1 Penggunaan pasword dan 
username aman

Apakah keamanan 
penggunaan username dan 
password pada situs/mobile 
app ini terjamin? 
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

R1

Form dalam situs/mobile 
app e-service dapat 
diunduh/di-submit dengan 
cepat

Apakah form atau file dalam 
situs/mobile app ini dapat 
diunduh atau disubmit dengan 
cepat ?

T4

Data yang disediakan 
untuk e-service digunakan 
hanya untuk alasan yang 
dimaksudkan 

Apakah data pengguna yang 
disimpan dalam e-service ini 
hanya digunakan untuk alasan 
yg dimaksudkan oleh 
pengguna?

T3

Data yang diberikan oleh 
pengguna tersimpan 
dalam situs/mobile app 
dengan aman

Apakah data yang diberikankan 
pengguna dan tersimpan 
dalam sistem e-service ini 
aman?

Trust
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3
R5

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat dengan 

Apakah halaman situs/mobile 
app terunduh/termuat  dengan 

R4
Situs/mobile app 
menyediakan layanan 
tepat waktu

Apakah layanan disediakan 
tepat waktu sesuai dengan 
kebutuhan?

R3
Situs/mobile app dapat 
beroperasi dengan baik 
sejak dibuka

Apakah situs/mobile app dapat 
beroperasi dengan baik dan 
responsif sejak dibuka?

Reliability

R2
Situs/mobile app e-service 
dapat diakses dan tersedia 
kapan pun diperlukan

Apakah situs/mobile app ini 
dapat diakses kapan saja 
diperlukan?
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2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

 

CS1

Staf e-service 
menunjukkan minat yang 
tulus dalam memecahkan 
masalah pengguna, staf 
yang dimasukan adalah 
adanya HELP DESK utk 
eService.

Apakah staf e-service 
memberikan layanan yang 
tulus dalam menjawab 
pertanyaan dan penyelesaiaan 
masalah?

CS2

Staff e-service 
memberikan balasan 
secepatnya ke pertanyaan 
pengguna.

Apakah respon admin cepat 
dalam menjawab pertanyaan 
pengguna?

R5
   

terunduh/termuat dengan 
cepat

   
app terunduh/termuat  dengan 
cepat?

R6

Situs e-service berjalan 
dengan baik 
menggunakan browser 
yang tersedia

Apakah semua browser  
umum/populer yang tersedia 
dapat digunakan untuk 
membuka situs ini?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

CS4

Staf e-service memiliki 
kemampuan untuk 
menyampaikan 
kepercayaan dan 
keyakinan

Apakah kesan terpercaya 
terlihat pada staf e-service 
sehingga dapat meyakinkan 
pengguna?

U1 Mudah dipelajari untuk 
mengoperasikan

Apakah situs/mobile app dapat 
dengan mudah dipelajari dan 
dioperasikan saat 1 s/d 3 kali 
mengakses dengan dukungan 
fitur-fitur berikut?

CS3

Staf e-service memiliki 
pengetahuan untuk 
menjawab pertanyaan 
pengguna.

Apakah staf memiliki 
pengetahuan untuk menjawab 
pertanyaan pengguna secara 
memuaskan?

Citizen Support
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1

4

3

2

1

4

3

2

1

U3 Navigasi situs/mobile app 
cukup jelas dan mudah

Apakah situs/mobile app 
mudah dinavigasikan dari 
menu ke menu, dari halaman 
ke halaman, dan dari konten ke 
konten nya?

U2

Interaksi dengan 
situs/mobile app eservice 
jelas dan mudah 
dimengerti

Apakah interaksi anda sebagai 
pengguna situs/mobile app 
jelas dan mudah untuk 
memahami/mengerti dengan 
tersedianya form interaksi 
dengan fitur-fitur berikut?
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4

3

2

1

4

3

2

1

U5 Tampilan situs/mobile app 
eservice menarik

Apakah tampilan situs/mobile 
app menarik sehingga anda 
nyaman, senang dan tidak 
bosan melihat situs lebih lama 
atau sering?

U4 Situs/mobile app mudah 
digunakan

Apakah mudah dalam 
penggunaan situs/mobile app 
baik konten, menu, dan fitur 
lainnya ?

Usability
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4

3
2
1

4

3
2
1

4

3
2

U7
Situs/mobile app Eservice 
menimbulkan kesan 
kompeten/profesional

Apakah situs/mobile app 
nampak kompeten/profesional 
dalam penyampaian kontennya 
dan pengelolaannya?

U8

Situs/mobile app Eservice 
memberikan 
pengalaman/kesan positif 
bagi pengguna

Apakah Anda mendapatkan 
pengalaman/kesan positif saat 
mengakses dan menggunakan 
situs/mobile app ini?

U6
Desain situs/mobile app 
eService layak dan sesuai 
dengan tipe situs

Apakah desain situs sesuai 
/relevan dengan 
jenis/kategori/konten yang 
dikandung/fungsi layanan nya?
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1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

Menyediakan informasi 
   

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs/mobile 

    
     

I1 Menyediakan informasi 
akurat

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs dengan 
bahasa Indonesia yang jelas, 
sistematis dan bermanfaat bagi 
pengguna?

I2 Menyediakan informasi 
yang terpercaya

Apakah Informasi yang 
ditampilkan dalam situs//mobile 
app disertai dengan daftar, 
deskripsi informasi serta dasar 
hukum dari pelayanan yang 
diberikan ?
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2

1

4

3

2

1

4

3
2
1

4

3

2

1

I5 Menyediakan informasi 
yang mudah dimengerti

Apakah informasi yang 
ditampilkan dilengkapi dengan 
tutorial penggunaan layanan ?

Information

I6
Menyediakan informasi 
dengan tingkat kerincian 
yang tepat

Apakah informasi yang 
ditampilkan dalam situs/mobile 
app memiliki keterangan yang 
lengkap mengenai: 
Author/Penulis, Tanggal 
Publikasi, Link sumber 
referensi , disertai dengan 
gambar/video/dokumen 
relevan, memiliki kategorisai & 
kata kunci yang sesuai dan 
memliki link/tautan dengan 
informasi lain yang sejenis 
dalam situs?

I3 Menyediakan informasi 
tepat dan sesuai waktu

   
ditampilkan pada Situs/mobile 
app merupakan informasi yang 
ter up date  secara teratur ?

I4 Menyediakan informasi 
relevan

Apakah informasi yang 
disampaikan mempunyai 
penjelasan dengan integrasi 
informasi dari link lainnya ?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

SI2
Pengguna merasa aman 
dalam  menyelesaikan 
transaksi

Apakah situs memiliki  
keamanan untuk melakukan 
transaksi secara penuh?

I7 Menyediakan informasi  
dalam format yang layak

Apakah informasi disajikan 
dengan format yang sesuai, 
tepat dan cocok?

 

SI1 Memiliki reputasi yang baik Apakah situs memiliki reputasi 
yang baik?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

SI5 Menimbulkan rasa 
kebersamaan

Apakah pengguna merasakan 
komunitas yang menghargai 
keberadaannya dan 
kebersamaan sesama 
pengguna?

  
 

Apakah Situs memiliki fitur 
diskusi langsung (live) dan 

    
    

    
   

  

SI3
Pengguna merasa aman 
terhadap informasi 
pribadinya

Apakah informasi pribadi 
pengguna terlindungi dengan 
baik ?

SI4 Menciptakan rasa 
personalisasi

Apakah Situs menyediakan 
kemudahan untuk mempunyai 
halaman pribadi dan 
kemudahan untuk mengubah 
atau meng-update-nya ?

Service Interaction
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3

2

1

4

3
2
1

SI7

Memberi keyakinan bahwa 
jasa akan tersampaikan 
dengan baik sesuai 
janji/aturan

Apakah Situs memberi 
keyakinan bahwa jasa akan 
tersampaikan dengan baik 
sesuai janji/aturan? 

SI6 Memudahkan komunikasi 
dengan institusi

    
diskusi langsung (live) dan 
informasi kontak yang lengkap 
dan berfungsi baik? (Berfokus 
pada interaksi dari pengguna 
terhadap penyedia layanan 
bukan live chat)
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Breakdown Bobot
Menggunakan (1) nama/alamat mudah 
diingat dan ditelusuri, (2) berakhiran 
ekstensi go.id (untuk situs)/nama formal 
yang menunjukan nama daerah atau 
layanan spesifik (untuk mobile app), (3) 
tampilan antar muka nya menarik 
(komposisi Menu, Logo Lembaga, dan 
font (jenis dan ukuran) yang konsisten, 
(4) struktur  situs/mobile apps  berbentuk 
piramida i. Beranda; ii. Kategori; iv. 
Subkategori

4

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app, mudah digunakan dan memberikan 
tampilan hasil yang mudah 
dibaca/pahami
Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app dan mudah digunakan
Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app

Tidak ditemukan mesin pencari dalam 
situs/mobile app 1

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur, tidak memiliki halaman 
kosong dan tata letak (layout) konsisten, 
transisi/perpindahan antar 
halaman/windows situs/mobile app terasa 
halus dan lancar tanpa jeda/lag.
Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur, tidak memiliki halaman 
kosong dan tata letak (layout) konsisten

3

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur dan tidak memiliki halaman 
kosong
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Tidak memiliki atau hanya memiliki peta 
navigasi saja 

Memiliki  fitur  pilihan (1) multi bahasa, (2) 
fitur sumarisasi (frequently acces, top 
search, top question, FAQ) dan (3) fitur 
pengingat & pemberi saran serta (4) fitur 
ramah pengguna disabilitas (text to 
speech, speech to text, dlsb)

-

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas -

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas -

Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas -

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam satu halaman situs/mobile app 4

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam dua halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam tiga halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam lebihh dari tiga halaman 
situs/mobile app

Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 1-4 hari setelah kejadian 
berlangsung

4

Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 5-7 hari setelah kejadian 
berlangsung
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 8-14 hari setelah kejadian 
berlangsung
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang lebih dari 14 hari setelah 
kejadian berlangsung
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Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field mudah dimengerti dan 
informatif disertai diagram dan contoh. 
Proses pengisian data hanya 
membutuhkan 1 halaman
Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field mudah dimengerti dan 
informatif disertai diagram dan contoh. 
Proses pengisian data hanya 
membutuhkan 2-3 halaman

Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field tidak mudah dimengerti dan 
kurang  informatif tanpa disertai diagram 
dan contoh. Proses pengisian data hanya 
membutuhkan lebih dari 3 halaman

Tidak ada petunjuk dan/atau informasi 
pengisian data pada masing-masing field 1

Terdapat fitur proteksi password: (1) 
autentifikasi, (2) enkripsi menggunakan 
basis/standar enkripsi tertentu 
(ditampilkan metode/merk nya), (3) 
notifikasi penggunaan password, (4) 
notifikasi penggantian password
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas  
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas  
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas  1

1 -  3 item data pribadi pengguna untuk 
autentifikasi
4 - 5 item data pribadi pengguna untuk 
autentifikasi
6 sampai 7 item data pribadi pengguna 
untuk autentifikasi

Lebih dari 7 data item data pribadi 
pengguna untuk autentifikasi
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Keamanan data terjamin karena adanya: 
(1) komitmen/pernyataan tertulis dari 
organisasi pengelola/penanggung jawab 
situs/mobile app yang dapat 
dibaca/diketahui oleh pengguna dengan 
jelas (2) Terdapat jaminan sistem 
enkripsi, (3) autentifikasi menggunakan 
digital signature atau biometrik  (4) fitur 
notifikasi/restorasi user name & password  
dan (5) memiliki sistem pemblokiran

Situs/mobile app memiliki 4-5 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas

Kriteria: (1) Terdapat pernyataan resmi 
dalam situs bahwa data tidak akan 
digunakan untuk keperluan lain. (2) 
Memiliki fitur menu privacy policy untuk 
data pribadi pengguna (3) Data dapat 
dikendalikan oleh pengguna (ubah, 
tampilkan, ditutup, dan fitur lainnya)

Situs/mobile app memiliki 2 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 
kurang dari 1 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 1 
sampai 5 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 5 
sampai 10 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 
lebih dari 10 menit
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Situs/mobile app selalu aktif dan dapat 
digunakan 24 jam sehari

Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1- 3 bulan sekali 2

Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1 minggu – 1 bulan 
sekali
Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1-6 hari sekali

Situs/mobile app ketika dievaluasi 
memiliki kriteria sebagai berikut: (1)  
waktu loading dan unduh cepat ke menu 
utama  (2) Situs/mobile app berjalan 
dengan baik di semua perangkat,(3) text 
mudah dibaca, (4) responsif

Situs/mobile app memilki 2-3 kriteria di 
atas 3

Situs/mobile app memilki 1 kriteria di atas

Situs/mobile app tidak memilki kriteria di 
atas

Kriteria evaluasi: (1) chat dan mail respon 
tidak lebih dari 24 jam (2) ada 
penyelesaian masalah/pertanyaan user 
(3) pengumuman yang masih dalam 
rentang waktunya (4) kerterbaruan 
berita/artikel
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas 1

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat   5-10 detik

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat  11 sampai 30 detik 3
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Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat  31 sampai 60 detik

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat lebih dari 60 detik

Semua browser dapat digunakan 
(minimal 4 jenis browser) 4

Hanya 3 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Hanya 2 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Hanya 1 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Kriteria kesan tulus staf sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, (1) 
kecepatan respon (2) isi respon (3) 
penyelesaian masalah (4) bahasa yang 
baik

Situs/mobile app memilki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memilki 1 kriteria di atas

Situs/mobile app tidak memilki kriteria di 
atas 1

Respon terhadap pertanyaan pengguna 
dilakukan kurang dari 60 menit

Respon terhadap pertanyaan dilakukan 
dalam waktu 61 menit  sampai 5 jam

Respon terhadap pertanyaan dilakukan 
dalam 5 jam 1 menit sampai 24 jam

Respon terhadap pertanyaan pengguna 
dilakukan lebh dari 24 jam 1

Page 66



INDIKATOR eService_Jenis WORKFL

Kriteria pengetahuan dan respon dari 
staff e-service terkait pertanyaan 
pengguna atas layanan: (1)  menjawab 
setiap pertanyaan pengguna sesuai 
konteksnya, (2) menjawab dengan cepat 
kurang dari 24 jam (3) menyelesaikan 
masalah/pertanyaan pengguna atau 
menjawab secara tepat (4) 
berkomunikasi dengan bahasa yang baik

Staff e-service memiliki 2-3 kriteria di atas

Staff e-service memiliki 1 kriteria di atas

Staff e-service tidak memiliki kriteria di 
atas 1

Kriteria penyampaian layanan dari staf e-
service: (1) dapat dipercaya dengan baik 
dan menjalankan tugasnya dengan (2) 
tanggung jawab,  (3) profesional dan (4) 
percaya diri

Staff e-service memiliki 2-3 kriteria di atas

Staff e-service memiliki 1 kriteria di atas

Staff e-service tidak memiliki kriteria di 
atas 1

Situs/mobile app menyediakan: (1) 
manual penggunaan; (2) fitur Help, (3) 
Video tutorial, dan (4)  Fitur Customer 
Service online (live chat)
Tersedia manual penggunaan, fitur Help 
dan video tutorial

Tersedia manual penggunaan dan fitur 
Help
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Tersedia manual penggunaan (pdf, 
diagram, dokumen lainnya) 1

Kriteria interaksi pengguna dengan e-
services: (1) Memiliki form interaksi; (2) 
Memiliki fitur Helpdesk/instant messaging 
dengan admin; (3) Informasi yang 
ditampilkan dalam situs dapat diakses 
per halaman per informasi; (4) memiliki 
fitur multibahasa

Interaksi hanya memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Interaksi hanya memiliki 1 kriteria di atas

Interaksi hanya tidak memiliki kriteria di 
atas 1

Kriteria navigasi situs/mobile app: (1) 
Tersedia peta situs navigasi; (2) Jumlah 
link navigasi yang minimal (maksimal 7 
menu item); (3) Konsisten (posisi 
navigasi situs selalu sama di tiap 
halaman); (4) Logo me-Link ke halaman 
utama

4

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas
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Kriteria kemudahan penggunaan 
situs/mobile app: (1) Dapat diakses oleh 
siapapun termasuk (2)disabilitas (tuna 
netra) atau (3) manula; (4) Kompatibel 
dengan perangkat mobile (smartphone, 
tablet, dll); (5) Memungkinkan membaca 
konten secara cepat (skims); (6) Memiliki 
fitur multibahasa; dan (7) perubahan 
layout (misal perubahan ukuran font)

Memiliki 4-6 kriteria diatas 3

Memiliki 1-3 kriteria diatas

Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria tampilan situs/mobile app yang 
menarik: (1) Desain dengan komposisi 
padanan warna yang baik dan tidak 
berlebihan:  setidaknya memiliki 2 atau 3 
warna utama yang berpadu (maksimal 5 
warna); (2) teks mudah dibaca, biasanya 
teks warna hitam dengan latar warna 
puith/cerah & ukuran font 10-12 di tiap 
paragraf; (3) memiliki gambar yang 
relevan dengan konteks/konten dengan 
kualitas/resolusi yang baik dan jumlah 3-
4 gambar setiap halamannya (tidak 
lebih); (4) layout yang sederhan & 
ringkas (simple)  tidak banyak 
mengandung elemen pengalih fokus 
(misal animasi, gambar berkedip-
kedip/blink  dll)

4

Memiliki 2-3 kriteria di atas

Memiliki 1 kriteria di atas

Tidak memiliki  kriteria di atas
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(1) Layout situs sederhana tidak 
berlebihan hanya menyampaikan konten 
yang relevan dengan informasi 
pemerintahan; (2) judul konten memiliki 
tema/label yang jelas dan isi dibagi 
menjadi paragraf kecil; (3) desain layout 
dan konten jelas, ringkas dan menarik; 
(4) kurang dari 10 detik pengunjung 
dapat mengetahui jenis situs dan isi 
konten yang disampaikan

4

Memiliki 2-3 kriteria di atas
Memiliki 1 kriteria di atas
Tidak memiliki  kriteria di atas

Kriteria kesan kompeten/profesional dari 
situs/mobile app: (1) Tata letak/layout 
sederhana, ringkas, minim fitur pengalih 
topik ; (2) Minimal link navigasi dan scroll 
(menggulung layar) untuk setiap halaman 
dan informasi/konten ; (3) Konten 
diperbarui secara reguler/berkala; (4) 
Konten yang deskriptif, dan penggunaan 
bahasa sederhana dan standar atas 
konten situs/mobile app (yang ada 
seakan ditulis yang profesional, misal: 
editor/wartawan)
Memiliki 2-3 kriteria diatas 2
Memiliki 1 kriteria diatas
Tidak memiliki  kriteria diatas

 Kriteria standar pengalaman positif: (1) 
Layout situs sederhana & ringkas 
(simple), tampilan menarik dan 
pengelolaan yang baik; (2) Loading 
halaman cepat, situs memuat (loading) 
halaman 1- 20 detik; (3) Minimal link & 
scroll & layout, serta konsiten tiap 
halamannya; (4) Fokus pada hal yang 
penting/utama, (5) Menu selalu berada di 
bagian atas disetiap halaman (6) item 
menu dibatasi kurang dari 7 item (untuk 
tidak membuat orang berlama-lama 
dalam mencari satu informasi yang 
diinginkan), (6) Memiliki fitur/tombol 
Memiliki 4-5 kriteria diatas
Memiliki 1-3 kriteria diatas 2
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Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria umum informasi akurat: (1) 
didukung oleh referensi atau dokumen 
fakta yang jelas serta sesuai dengan 
kebutuhan  pengguna. (2) informasi yang 
disampaikan dengan bahasa Indonesia 
yang jelas (tata bahasa, pengejaan, dan 
komposisi) (3)  menampilkan 
keterangan/info tentang penulis (4) 
Informasi dapat dibandingkan dengan 
situs lainnya dengan topik yang sama

Memiliki 2-3 kriteria diatas

Memiliki 1 kriteria diatas 2

Tidak memiliki kriteria diatas

Tersedia daftar dan deskripsi informasi 
yang dilengkapi dengan  peraturan 
perundang-undangan/dasar hukum 
terkait pelayanan yang diberikan
Tersedia deskripsi informasi yang 
dilengkapi dengan peraturan perundang-
undangan/dasar hukum terkait pelayanan 
yang diberikan

Tersedia daftar informasi yang dilengkapi 
peraturan perundang-undangan/dasar 
hukum terkait pelayanan yang diberikan

Tidak tersedia daftar dan deskripsi 
informasi yang dilengkapi dengan 
peraturan perundang-undangan/dasar 
hukum terkait pelayanan yang diberikan 

Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 7 hari kerja dari berita 
/informasi terakhir

4

Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 8 hari kerja – 30 hari kerja 
dari berita /informasi terakhir
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Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 31 hari kerja – 90 hari kerja 
dari berita /informasi terakhir
Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala lebih dari  90 hari kerja dari berita 
/informasi terakhir

Terdapat integrasi informasi antara 
informasi pelayanan dengan link  
informasi lainnya yang saling terkait
Terdapat integrasi informasi, yang 
membutuhkan pencarian dari link yang 
lain
Terdapat integrasi informasi tanpa 
panduan link lainnya.
Tidak terdapat integrasi informasi 1

Kriteria informasi yang mudah dimengerti, 
memiliki: (1) penggunaan bahasa yang 
baik dan benar, langsung/tidak bertele-
tele, tidak banyak terminologi tidak 
awam/asing; (2) audio visual, (3) tabel 
dan/atau grafik, (4) link atau dokumen 
Memiliki 2-3 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria tingkat kerincian informasi: (1) 
Author/Penulis; (2) Tanggal Publikasi, (3) 
Memiliki Gambar/Video/Dokumen dan 
tautan dengan informasi lain yang 
sejenis/relevan dalam situs/mobile app 
dan  yang relevan dan (4) Memiliki 
kategorisasi dan kata kunci yang sesuai
Situs/mobile app memiliki  2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki  1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas
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Kriteria format penyajian informasi yang 
layak/pas: (1) Menggunakan bahasa 
yang umum, (2) mengandung penekanan 
(cetak tebal (bold), atau cetak miring 
(italic), pointer, tabel dan atau  yang 
sesungguhnya atau kontekstual (3) 
Mengandung  keyword (4) Menggunakan 
hyperlink yang aktif (dapat diklik 
langsung) (5) jumlah paragraf yang tidak 
banyak (maksimum tiga paragraf) dalam 
satu informasi
Situs/mobile app memiliki  3-4 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki  1-2 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki (1) privacy 
policy, (2) contact information, (3) 
terdapat testimoni positif dari pengguna, 
(4) memiliki statistik jumlah pengunjung 
dan pengguna situs/mobile app yang 
meningkat

Situs/mobile app memiliki 2-3 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki 1 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app tidak memiliki  macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki mekanisme 
transaksi yang jelas dengan ditandai (1) 
tersedia petunjuk yang user friendly (2) 
fitur pengamanan transaksi (3) fasilitas 
pelacakan transaksi (4) riwayat transaksi

Situs/mobile app memiliki 2-3 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki 1 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app tidak memiliki  macam 
kriteria tersebut

Page 73



INDIKATOR eService_Jenis WORKFL

Kriteria keamanan bagi pengguna: (1) 
Untuk akses ke akun pengguna 
dibutuhkan user id, Passwords, (2) kode 
autentifikasi  (3) pengguna memberikan 
hanya data yang dibutuhkan (4) Terdapat 
pernyataan resmi perlindungan data

Situs/app memiliki 2-3 macam 
perlindungan data pengguna diatas
Situs/app  memiliki 1 macam 
perlindungan data pengguna diatas
Situs/app tidak/ memiliki  macam 
perlindungan data pengguna diatas

Situs/app memiliki (1) halaman personal 
yang sesuai dengan karakteristik atau 
preferensi pengguna, (2) memiliki 
pengaman/passwords untuk masuk dan 
(3) memiliki kemudahan untuk mengubah 
atau mengupdate data personal.

Situs/app  memiliki 2 kriteria personalisasi 
pengguna diatas
Situs/app memiliki 1 kriteria personalisasi 
pengguna diatas

Situs/app  tidak memiliki  kriteria 
personalisasi pengguna diatas

Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang berfungsi optimal 
sebagai tempat berdiskusi dan 
memberikan solusi yang dipertimbangkan 
oleh organisasi
Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang berfungsi dengan baik
Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang kadang-kadang 
digunakan
Situs/mobile app tidak memiliki 
forum/kanal pengguna atau memiliki tapi 
tidak digunakan

Situs memiliki fitur diskusi langsung (live) 
dan informasi kontak yang lengkap 
(alamat email, alamat fisik, nomor 
telepon) yang berfungsi dengan baik.
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Situs memiliki informasi kontak yang 
lengkap (alamat email, alamat fisik, 
nomor telepon) yang berfungsi dengan 
baik.
Situs memiliki informasi kontak yang 
kurang lengkap yang kurang berfungsi 
dengan baik.
Situs tidak memiliki informasi kontak

Kriteria yang dimaksud, situs/mobile app 
memiliki:  (1) FAQ dan atau petunjuk 
yang lengkap, (2) kontak/fasilitas 
diskusi/chat yang berfungsi untuk 
bertanya (3) terdapat testimoni pengguna  
yang baik, (4) memiliki alur 
kerja/transaksi transparan yang dapat 
dipantau pengguna.

Situs/app  memiliki 2-3 kriteria diatas
Situs/app  memiliki 1 kriteria diatas
Situs/app  tidak memiliki kriteria diatas
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Evidence

URL link dan screenshoot mengenai: nama situs/aplikasi, hasil pencarian 
situs pada browser, layout situs untuk menunjukkan struktur

http://www.okutimurkab.go.id/

http://www.okutimurkab.go.id/

URL link dan screenshoot mengenai: Site Map

URL link dan screenshoot mengenai: mesin pencari, fungsi dan tata letak
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http://www.okutimurkab.go.id/

http://www.okutimurkab.go.id/

http://www.okutimurkab.go.id/sosialisasi-sp4n.html

Screen shoot  halaman (halaman) situs/mobile app

Jadwal update tersedia dan dilakukan dengan baik, dibuktikan dengan fisik 
situs terbarukan dapat berupa link url dan atau screenshoot

      

Tidak terdapat kesesuaiana dalam kriteria di atas.
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tidak ada kesesuaian dalam penggunaan autentifiksi dalam website

tidak ada fasilitas untuk isian data.

dalam website okutimur.go.id tidak dapat form untuk user name dan 
password
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Fasilitas download tidak tersedia

privacy policy tidak tersedia, sehingga kriteri tersebut tidak di sebutkan

tidak ada fasilitas untuk mode penyimpanan data
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Berita acara percobaan membuka halaman situs  (halaman situs yang baik 
       

(1) chat dan mail respon tidak lebih dari 24 jam (2) bukti penyelesaian 
masalah/pertanyaan user (3) bukti pengunggahan pengumuman (4) 
kerterbaruan berita

Berita acara percobaan menjalankan situs

update penberitahuan kurang up to date
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Bukti tentang (1) kecepatan respon (2) isi respon (3) penyelesaian 
masalah (4) standar bahasa yang baik

Bukti sampel respon pada  pertanyaan user

           
adalah situs yang tidak berat dan cepat dibuka)

Berita acara percobaan  dan screenshoot membuka situs dengan berbagai 
browser
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(1) Bukti berita acara penilaian staf e-service (2) persepsi penilai terhadap 
jawaban atas pertanyaan user (disertasi bukti)

URL

(1) Bukti berita acara penilaian staf e-service (2) persepsi penilai terhadap 
jawaban atas pertanyaan user (disertai bukti)
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Berita acara percobaan dan URL

URL
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Berita acara percobaan dan URL
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Screen shoot : (1) informasi yang ditampilkan di Web, (2) bagan , (3) 
dokumen pendukung

       

Screen shoot :  (1) Daftar informasi ; (2) Deskripsi informasi ; (3) Peraturan 
hukum/dasar hukum 
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Screen shoot  dan file penggunaan layanan dalam bentuk : (1) 
audiovisiual, (2) gambar ; (3) narasi 

URL link dan screenshoot mengenai: Author; DD/MM/YYYY, Link Tautan 
dan Gambar/Video/Dokumen yang relevan dan Memiliki kategorisasi dan 
kata kunci yang sesuai serta Memiliki tautan dengan informasi lain yang 
sejenis/relevan dalam situs

Screen shoot : (1) Berita yang terbaru 

Screen shoot : (1) penjelasan integrasi informasi (2) alamat link yang 
terkait
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URL dan Screenshoot keempat kriteria

Screen shoot  skema yang menampilkan informasi kebutuhan pengguna 
pada satu skema (informasi dengan kategorisasi yang jelas sesuai fungsi 
dan organisasi)

URL dan Screenshoot keempat kriteria
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URL dan Screenshoot forum pengguna

      

URL dan Screenshoot keempat kriteria

URL dan Screenshoot ketiga kriteria
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URL dan Screenshoot keempat kriteria

URL dan Screenshoot live chat dan contact
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Pernyataan untuk end user

Situs terorganisasi dengan baik, 
memiliki peta navigasi, tidak 
memiliki halaman kosong, tata 
letak (layout ) konsisten, 
transisi/perpindahan antar 
halaman situs terasa halus dan 
lancar.

Situs mudah diingat, memiliki 
struktur yang jelas dan mudah 
diikuti, untuk model layanan 
berjenis INFORMASI piramida 
SESUAI struktur organisasi, dan 
untuk model layanan berjenis 
WORKFLOW piramida SESUAI 
layanan yang diberikan

perlu di tambahkan mesin pencari 
agar mudah mencari informasi
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Jumlah halaman yang diperlukan 
untuk menampilkan Informasi pada 
situs/mobile app e-gov 

Selang waktu kejadian sesungguhnya 
dengan publikasi berita/informasi di 
situs/mobile apps

    
    
    

   
  

     

Situs memiliki fitur penyesuaian 
pengguna seperti multi bahasa, 
frequently acces, top search, FAQ, 
fitur pengingat & saran, dan fitur yang 
ramah pengguna disabilitas?
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Terdapat proteksi password: 
autentifikasi, enkripsi, notifikasi 
penggunaan password, notifikasi 
penggantian password

Autentifikasi hanya menggunakan 
data yang diperlukan (data sesedikit 
mungkin)

Informasi atau petunjuk pengisian data 
pada masing-masing field mudah 
dimengerti dan informatif, disertai 
diagram dan contoh. Proses pengisian 
data hanya membutuhkan sedikit 
halaman petunjuk
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Form atau file dokumen yang tersedia 
dalam situs dapat diunduh dengan 
cepat, kurang dari 1 menit

Keamanan data terjamin baik dari 
keamanan sistem maupun komitmen 
tertulis dari organisasi yang dapat 
dibaca oleh pengguna dengan jelas. 
Terdapat enkripsi dan autentifikasi 
menggunakan digital signature, 
biometrik, notifikasi dan password.

Situs menampilkan pernyataan resmi 
bahwa data tidak akan digunakan 
untuk keperluan lain dan memiliki fitur 
menu privacy policy untuk data pribadi 
pengguna yang dapat dikendalikan 
oleh pengguna (ubah, tampilkan, 
ditutup, dll)
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Halaman situs terunduh/terbuka 
     

Informasi dan pelayanan disediakan 
tepat waktu dan up to date sesuai 
dengan kebutuhan pengguna

Situs dapat digunakan dalam 24 jam 
sehari

Situs berjalan dengan baik di 
semua perangkat atau semua 
operating system , waktu loading 
cepat, text mudah dibaca, 
responsif

Page 95



INDIKATOR eService_Jenis WORKFL

Respon terhadap pertanyaan 
pengguna dilakukan kurang dari 1 jam

Kesan tulus staf/admin sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, 
cepat  merespon, isi respon yang baik, 
dapat menyelesaikan masalah dan 
menggunakan bahasa yang baik

   
dengan cepat, kurang dari 2 detik

Situs dapat beroperasi pada semua 
browser yang umum digunakan 
masyarakat (MicIE, Mozilla, Google 
Chrome, Safari, Opera dll)
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Situs memiliki petunjuk penggunaan, 
fitur Help, Video tutorial dan Fitur 
Customer Service online sehingga 
memudahkan pengguna untuk 
menggunakan situs

Staf/admin e-service terkesan baik, 
bertanggungjawab merespon dengan 
cepat, memiliki kemampuan yang 
mencukupi dan profesional

Pengetahuan staff e-service sangat 
baik, mengetahui dan memahami 
organisasi, seluruh proses bisnis 
terkait pelayanan dari awal sampai 
akhir yang sehingga dapat menjawab 
pertanyaan pengguna secara 
memuaskan
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Tersedia peta navigasi situs dengan 
tahapan yang tidak panjang serta 
kompatibel dengan berbagai browser 
sehingga pengguna mudah untuk 
menggunakan situs.

    
      

    
   
 

Situs memiliki format interaksi 
dengan admin (messaging ), 
menyediakan informasi dalam satu 
halaman dan  fitur multibahasa 
sehingga pengguna dapat 
berinteraksi dengan situs e-service 
secara jelas dan mudah dimengerti
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Situs terlihat menarik dengan 
penggunaan warna yang tidak 
berlebihan, teks berwarna hitam 
dengan warna latar putih, warna dan 
resolusi gambar yang baik, ukuran 
font dan jumlah baris kalimat yang 
ringkas sehingga mudah dibaca.

Situs mudah digunakan karena dapat 
diakses oleh disabilitas, manula, dari 
smartphone, dan memiliki fitur 
multibahasa serta fitur perubahan 
layout/ukuran font
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Situs terlihat kompeten untuk 
penyampaian informasi dengan layout 
yang baik, mempunyai fasilitas scroll 
layar, pemilihan bahasa yang baku 
serta konten diperbaharui secara 
berkala

Situs memberikan kesan yang positif 
dengan adanya layout yang ringkas 
namun informatif, waktu loading yang 
cepat, pemberian penekanan pada hal 
penting, tersedia menu yang berisi 
item yang ringkas dan tepat.

Situs memiliki desain yang sesuai 
dengan jenis layanannya mempunyai 
layout yang simpel, dan berisi 
informasi yang ringkas dan menarik 
serta mudah dipahami oleh pengguna
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Situs menyediakan informasi yang 
     

 

Informasi yang ditampilkan oleh situs 
menggunakan bahasa Indonesia yang 
benar, dengan mekanisme yang 
runtut, tanpa menggunakan banyak 
istilah serta didukung oleh dokumen 
yang tepat sesuai dengan kebutuhan 
pengguna

Informasi yang ditampilkan pada situs 
dilengkapi dengan penjelasan meliputi 
dasar hukum, pelaksanaan kegiatan 
dan gambar yang mendukung
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Situs memberikan informasi yang jelas 
sesuai dengan kebutuhan pengguna 
dalam bentuk audiovisual, gambar 
dan narasi.

Situs menyediakan informasi yang 
detail, lengkap dan relevan

    
diperbaharui secara berkala dan up 
to date

Situs menyediakan integrasi informasi 
dengan penyediaan sumber atau link 
yang terkait untuk memperjelas 
informasi relevan yang dibutuhkan 
pengguna
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Situs memiliki reputasi yang baik 
karena memiliki privacy policy, contact 
informatian, testimoni dan informasi 
jumlah pengunjung.

Keamanan dalam bertransaksi 
dirasakan pengguna dengan adanya 
mekanisme transaksi yang jelas, 
tersedia fitur pengamanan transaksi, 
fasilitas pelacakan transaksi dan 
riwayat transaksi

Situs menyediakan informasi yang 
sesuai dengan kebutuhan pengguna 
pada satu skema secara rinci dalam 
format yang baik
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Situs memiliki forum pengguna 
dengan fasilitas interaksi antara 
anggotanya sehingga menimbulkan 
rasa kebersamaan

Situs menyediakan media komunikasi 
     
     
     

   

Sistem menyediakan perlindingan 
terhadap informasi pribadi dengan  
penggunaan user id, passwords, kode 
autentifikasi, pernyataan resmi 
perlindungan data sehingga pengguna 
merasa aman.

Sistem menyediakan halaman pribadi 
untuk pengguna dengan pengaman 
dan memiliki kemudahan untuk 
melakukan pembaharuan data pribadi 
dan memiliki kesan personalisasi 
pengguna
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Sistem menyediakan fasilitas informasi 
untuk mengetahui alur atau tahapan 
kerja dan transaksi yang dilakukan 
oleh pengguna sehingga memberi 
keyakinan bahwa jasa akan 
tersampaikan dengan baik sesuai janji

    
seperti fasilitas live chat, informasi 
kontak, alamat emai dan nomer 
telepon yang dapat dihubungi yang 
memudahkan komunikasi dengan 
institusi
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Dimensi Code Indikator Penilaian Pertanyaan N

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

E1
Struktur situs/mobile app e-
gov ini jelas dan mudah 
diikuti

Apakah situs/mobile app 
menggunakan alamat/nama 
mobile apps yang mudah 
diingat, berekstensi go.id 
(untuk situs)/nama formil (untuk 
mobile app), tampilan antar 
muka (interface ) menarik  dan 
mudah untuk diikuti /ditelusuri?

E2
Mesin pencari (fitur search) 
dalam situs/mobile app e-
gov ini efektif

Apakah situs/mobile app 
menyediakan fitur mesin 
pencari (search) yang mudah 
ditemukan posisinya, 
digunakan dan memberikan 
tampilan hasil yang mudah 
dibaca/dipahami?

E3 Peta situs/mobile app e-gov 
ini terorganisir dengan baik

Apakah situs/mobile app 
memiliki peta navigasi, tidak 
mengandung halaman kosong, 
tata letak (layout) halaman 
yang konsisten dan transisi 
antar halaman terasa halus 
(smooth) dan lancar? 
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

Efficiency E4

Situs/mobile app e-gov ini 
disesuaikan dengan 
kebutuhan khusus masing-
masing pengguna

Apakah situs/mobile app 
memiliki fitur penyesuaian 
terkait karakteristik dan pola 
kebutuhan khusus pengguna 
seperti multi bahasa, 
Sumarisasi (frequently acces, 
top search, FAQ, dlsb), fitur 
pengingat & saran, dan fitur 
yang ramah pengguna 
disabilitas?

E5
Informasi yang ditampilkan 
pada situs/mobile app e-gov 
ini rinci dan sesuai 

Apakah informasi yang 
ditampilkan dalam situs/mobile 
app memiliki keterangan yang 
rinci dan sesuai dengan 
efisiensi? 

E6

Lama Informasi yang 
ditampilkan di situs e-gov 
setelah kejadian/peristiwa 
berlangsung

Seberapa lama informasi 
ditampilkan dari waktu kejadian  
berlangsung?

   
   

   
   

   
   

     
  

 
Page 2



INDIKATOR eService_Jenis INFORM

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

E7

Petunjuk dan/atau  
Informasi pengisian data 
dalam situs/mobile app e-
govt ini sudah memadai

Apakah petunjuk dan/atau 
informasi mengenai pengisian 
data dalam situs/mobile app ini 
sudah cukup 
memadai/informatif? 

T1 Penggunaan pasword dan 
username aman

Apakah keamanan 
penggunaan username dan 
password pada situs/mobile 
app ini terjamin? 

T2
Autentifikasi hanya 
menggunakan data yang 
diperlukan

Berapa jumlah item data 
pribadi pengguna yang harus 
dimasukkan untuk autentifikasi 
akses dalam situs/mobile app 
ini ? (Contoh data pribadi yang 
tidak perlu: Nomor Kartu 
Keluarga, NIK, nomor Kartu 
kredit, dlsb yang tidak 
diperlukan dalam akses situs )
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

Trust

T3

Data yang diberikan oleh 
pengguna tersimpan dalam 
situs/mobile app dengan 
aman

Apakah data yang diberikankan 
pengguna dan tersimpan 
dalam sistem e-service ini 
aman?

T4

Data yang disediakan untuk 
e-service digunakan hanya 
untuk alasan yang 
dimaksudkan 

Apakah data pengguna yang 
disimpan dalam e-service ini 
hanya digunakan untuk alasan 
yg dimaksudkan oleh 
pengguna?

R1

Form dalam situs/mobile 
app e-service dapat 
diunduh/di-submit dengan 
cepat

Apakah form atau file dalam 
situs/mobile app ini dapat 
diunduh atau disubmit dengan 
cepat ?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

Reliability

R2
Situs/mobile app e-service 
dapat diakses dan tersedia 
kapan pun diperlukan

Apakah situs/mobile app ini 
dapat diakses kapan saja 
diperlukan?

R3
Situs/mobile app dapat 
beroperasi dengan baik 
sejak dibuka

Apakah situs/mobile app dapat 
beroperasi dengan baik dan 
responsif sejak dibuka?

R4
Situs/mobile app 
menyediakan layanan tepat 
waktu

Apakah layanan disediakan 
tepat waktu sesuai dengan 
kebutuhan?

R5
Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat dengan 

Apakah halaman situs/mobile 
app terunduh/termuat  dengan 
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2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

R6
Situs e-service berjalan 
dengan baik menggunakan 
browser yang tersedia

Apakah semua browser  
umum/populer yang tersedia 
dapat digunakan untuk 
membuka situs ini?

R5
   

terunduh/termuat dengan 
cepat

   
app terunduh/termuat  dengan 
cepat?

 

CS1

Staf e-service menunjukkan 
minat yang tulus dalam 
memecahkan masalah 
pengguna, staf yang 
dimasukan adalah adanya 
HELP DESK utk eService.

Apakah staf e-service 
memberikan layanan yang 
tulus dalam menjawab 
pertanyaan dan penyelesaiaan 
masalah?

CS2
Staff e-service memberikan 
balasan secepatnya ke 
pertanyaan pengguna.

Apakah respon admin cepat 
dalam menjawab pertanyaan 
pengguna?

Page 6



INDIKATOR eService_Jenis INFORM

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

Citizen Support

CS3

Staf e-service memiliki 
pengetahuan untuk 
menjawab pertanyaan 
pengguna.

Apakah staf memiliki 
pengetahuan untuk menjawab 
pertanyaan pengguna secara 
memuaskan?

CS4

Staf e-service memiliki 
kemampuan untuk 
menyampaikan 
kepercayaan dan keyakinan

Apakah kesan terpercaya 
terlihat pada staf e-service 
sehingga dapat meyakinkan 
pengguna?

U1 Mudah dipelajari untuk 
mengoperasikan

Apakah situs/mobile app dapat 
dengan mudah dipelajari dan 
dioperasikan saat 1 s/d 3 kali 
mengakses dengan dukungan 
fitur-fitur berikut?
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1

4

3

2

1

4

3

2

1

   

    
    

      
   

 

U2
Interaksi dengan 
situs/mobile app eservice 
jelas dan mudah dimengerti

Apakah interaksi anda sebagai 
pengguna situs/mobile app 
jelas dan mudah untuk 
memahami/mengerti dengan 
tersedianya form interaksi 
dengan fitur-fitur berikut?

U3 Navigasi situs/mobile app 
cukup jelas dan mudah

Apakah situs/mobile app 
mudah dinavigasikan dari 
menu ke menu, dari halaman 
ke halaman, dan dari konten ke 
konten nya?
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4

3

2

1

4

3

2

1

Usability

U4 Situs/mobile app mudah 
digunakan

Apakah mudah dalam 
penggunaan situs/mobile app 
baik konten, menu, dan fitur 
lainnya ?

U5 Tampilan situs/mobile app 
eservice menarik

Apakah tampilan situs/mobile 
app menarik sehingga anda 
nyaman, senang dan tidak 
bosan melihat situs lebih lama 
atau sering?
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4

3
2
1

4

3
2
1

4

3
2

U6
Desain situs/mobile app 
eService layak dan sesuai 
dengan tipe situs

Apakah desain situs sesuai 
/relevan dengan 
jenis/kategori/konten yang 
dikandung/fungsi layanan nya?

U7
Situs/mobile app Eservice 
menimbulkan kesan 
kompeten/profesional

Apakah situs/mobile app 
nampak kompeten/profesional 
dalam penyampaian kontennya 
dan pengelolaannya?

U8

Situs/mobile app Eservice 
memberikan 
pengalaman/kesan positif 
bagi pengguna

Apakah Anda mendapatkan 
pengalaman/kesan positif saat 
mengakses dan menggunakan 
situs/mobile app ini?
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1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

   
 

  
 

   
   

   
  

I1 Menyediakan informasi 
akurat

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs dengan 
bahasa Indonesia yang jelas, 
sistematis dan bermanfaat bagi 
pengguna?

I2 Menyediakan informasi yang 
terpercaya

Apakah Informasi yang 
ditampilkan dalam situs//mobile 
app disertai dengan daftar, 
deskripsi informasi serta dasar 
hukum dari pelayanan yang 
diberikan ?

Menyediakan informasi 
   

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs/mobile 
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2

1

4

3

2

1

4

3
2
1

4

3

2

1

I6
Menyediakan informasi 
dengan tingkat kerincian 
yang tepat

Apakah informasi yang 
ditampilkan dalam situs/mobile 
app memiliki keterangan yang 
lengkap mengenai: 
Author/Penulis, Tanggal 
Publikasi, Link sumber 
referensi , disertai dengan 
gambar/video/dokumen 
relevan, memiliki kategorisai & 
kata kunci yang sesuai dan 
memliki link/tautan dengan 
informasi lain yang sejenis 
dalam situs?

I3 Menyediakan informasi 
tepat dan sesuai waktu

   
ditampilkan pada Situs/mobile 
app merupakan informasi yang 
ter up date  secara teratur ?

I5 Menyediakan informasi yang 
mudah dimengerti

Apakah informasi yang 
ditampilkan dilengkapi dengan 
tutorial penggunaan layanan ?

Information

I4 Menyediakan informasi 
relevan

Apakah informasi yang 
disampaikan mempunyai 
penjelasan dengan integrasi 
informasi dari link lainnya ?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

 

SI1 Memiliki reputasi yang baik Apakah situs memiliki reputasi 
yang baik?

I7 Menyediakan informasi  
dalam format yang layak

Apakah informasi disajikan 
dengan format yang sesuai, 
tepat dan cocok?

SI2
Pengguna merasa aman 
dalam  menyelesaikan 
transaksi

Apakah situs memiliki  
keamanan untuk melakukan 
transaksi secara penuh?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

Service Interaction

  
 

Apakah Situs memiliki fitur 
diskusi langsung (live) dan 

    
    

    
   

  

SI4 Menciptakan rasa 
personalisasi

Apakah Situs menyediakan 
kemudahan untuk mempunyai 
halaman pribadi dan 
kemudahan untuk mengubah 
atau meng-update-nya ?

SI3
Pengguna merasa aman 
terhadap informasi 
pribadinya

Apakah informasi pribadi 
pengguna terlindungi dengan 
baik ?

SI5 Menimbulkan rasa 
kebersamaan

Apakah pengguna merasakan 
komunitas yang menghargai 
keberadaannya dan 
kebersamaan sesama 
pengguna?
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3

2

1

4

3
2

1

 

SI6 Memudahkan komunikasi 
dengan institusi

    
diskusi langsung (live) dan 
informasi kontak yang lengkap 
dan berfungsi baik? (Berfokus 
pada interaksi dari pengguna 
terhadap penyedia layanan 
bukan live chat)

SI7

Memberi keyakinan bahwa 
jasa akan tersampaikan 
dengan baik sesuai 
janji/aturan

Apakah Situs memberi 
keyakinan bahwa jasa akan 
tersampaikan dengan baik 
sesuai janji/aturan? 
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Breakdown Bobot Evidence
Menggunakan (1) nama/alamat mudah 
diingat dan ditelusuri, (2) berakhiran 
ekstensi go.id (untuk situs)/nama formal 
yang menunjukan nama daerah atau 
layanan spesifik (untuk mobile app), (3) 
tampilan antar muka nya menarik 
(komposisi Menu, Logo Lembaga, dan 
font (jenis dan ukuran) yang konsisten, 
(4) struktur  situs/mobile apps  berbentuk 
piramida i. Beranda; ii. Kategori; iv. 
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app, mudah digunakan dan memberikan 
tampilan hasil yang mudah 
dibaca/pahami
Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app dan mudah digunakan
Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app

Tidak ditemukan mesin pencari dalam 
situs/mobile app

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur, tidak memiliki halaman 
kosong dan tata letak (layout) konsisten, 
transisi/perpindahan antar 
halaman/windows situs/mobile app terasa 
halus dan lancar tanpa jeda/lag
Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur, tidak memiliki halaman 
kosong dan tata letak (layout) konsisten

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur dan tidak memiliki halaman 
kosong
Tidak memiliki atau hanya memiliki peta 
navigasi saja 

URL link dan screenshoot 
mengenai: nama 
situs/aplikasi, hasil 
pencarian situs pada 
browser, layout situs untuk 
menunjukkan struktur

URL link dan screenshoot 
mengenai: mesin pencari, 
fungsi dan tata letak

URL link dan screenshoot 
mengenai: Site Map
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Memiliki  fitur  pilihan (1) multi bahasa, (2) 
fitur sumarisasi (frequently acces, top 
search, top question, FAQ) dan (3) fitur 
pengingat & pemberi saran serta (4) fitur 
ramah pengguna disabilitas (text to 
speech, speech to text, dlsb)
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas

Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam satu halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam dua halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam tiga halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam lebihh dari tiga halaman 
situs/mobile app

Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 1-4 hari setelah kejadian 
berlangsung
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 5-7 hari setelah kejadian 
berlangsung
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 8-14 hari setelah kejadian 
berlangsung
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang lebih dari 14 hari setelah 
kejadian berlangsung

Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field mudah dimengerti dan 
informatif disertai diagram dan contoh. 
Proses pengisian data hanya 
membutuhkan 1 halaman

URL link dan screenshoot 
mengenai: fitur  pilihan multi 
bahasa, fitur sumarisasi 
(frequently acces, top 
search, top question, FAQ) 
dan fitur pengingat & 
pemberi saran serta fitur 
ramah pengguna disabilitas 
(text to speech, speech to 
text, dlsb)

Screen shoot  halaman 
(halaman) situs/mobile app

Jadwal update tersedia dan 
dilakukan dengan baik, 
dibuktikan dengan fisik situs 
terbarukan dapat berupa 
link url dan atau 
screenshoot
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field mudah dimengerti dan 
informatif disertai diagram dan contoh. 
Proses pengisian data hanya 
membutuhkan 2-3 halaman

Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field tidak mudah dimengerti dan 
kurang  informatif tanpa disertai diagram 
dan contoh. Proses pengisian data hanya 
membutuhkan lebih dari 3 halaman

Tidak ada petunjuk dan/atau informasi 
pengisian data pada masing-masing field

Terdapat fitur proteksi password: (1) 
autentifikasi, (2) enkripsi menggunakan 
basis/standar enkripsi tertentu 
(ditampilkan metode/merk nya), (3) 
notifikasi penggunaan password, (4) 
notifikasi penggantian password
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas  
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas  
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas  

1 -  3 item data pribadi pengguna untuk 
autentifikasi
4 - 5 item data pribadi pengguna untuk 
autentifikasi
6 sampai 7 item data pribadi pengguna 
untuk autentifikasi

Lebih dari 7 data item data pribadi 
pengguna untuk autentifikasi

URLdan screenshoot kolom 
isian pada situs

URL dan screen shoot 
halaman login, hasil 
percobaan register, create 
username dan password, 
ganti username dan 
password

URL dan screen shoot 
Kolom isian permintaan 
data saat register dan login 
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Keamanan data terjamin karena adanya: 
(1) komitmen/pernyataan tertulis dari 
organisasi pengelola/penanggung jawab 
situs/mobile app yang dapat 
dibaca/diketahui oleh pengguna dengan 
jelas (2) Terdapat jaminan sistem 
enkripsi, (3) autentifikasi menggunakan 
digital signature atau biometrik  (4) fitur 
notifikasi/restorasi user name & password  
dan (5) memiliki sistem pemblokiran

Situs/mobile app memiliki 4-5 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas

Kriteria: (1) Terdapat pernyataan resmi 
dalam situs bahwa data tidak akan 
digunakan untuk keperluan lain. (2) 
Memiliki fitur menu privacy policy untuk 
data pribadi pengguna (3) Data dapat 
dikendalikan oleh pengguna (ubah, 
tampilkan, ditutup, dan fitur lainnya)

Situs/mobile app memiliki 2 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 
kurang dari 1 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 1 
sampai 5 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 5 
sampai 10 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 
lebih dari 10 menit

(1). Screen shoot 
Pernyataan tentang 
kemanan data pengguna 
dalam situs dan bukti 
fiturlain, (2).  berita acara 
percobaan 

(1) Pernyataan resmi 
penggunaan data dalam 
situs (2) menu privacy 
policy

Berita acara pengunduhan 
form atau file dengan bukti 
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Situs/mobile app selalu aktif dan dapat 
digunakan 24 jam sehari

Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1- 3 bulan sekali
Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1 minggu – 1 bulan 
sekali
Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1-6 hari sekali

Situs/mobile app ketika dievaluasi 
memiliki kriteria sebagai berikut: (1)  
waktu loading dan unduh cepat ke menu 
utama  (2) Situs/mobile app berjalan 
dengan baik di semua perangkat,(3) text 
mudah dibaca, (4) responsif

Situs/mobile app memilki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memilki 1 kriteria di atas

Situs/mobile app tidak memilki kriteria di 
atas

Kriteria evaluasi: (1) chat dan mail respon 
tidak lebih dari 24 jam (2) ada 
penyelesaian masalah/pertanyaan user 
(3) pengumuman yang masih dalam 
rentang waktunya (4) kerterbaruan 
berita/artikel
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat   5-10 detik

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat  11 sampai 30 detik

Jadwal dan sop 
maintenance, lampiran up 
dan down sistem, screeshot 
akses/evaluasi situs pada 
waktu yang berbeda

Berita acara percobaan 
menjalankan situs

(1) chat dan mail respon 
tidak lebih dari 24 jam (2) 
bukti penyelesaian 
masalah/pertanyaan user 
(3) bukti pengunggahan 
pengumuman (4) 
kerterbaruan berita

Berita acara percobaan 
membuka halaman situs  
(halaman situs yang baik 
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Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat  31 sampai 60 detik

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat lebih dari 60 detik

Semua browser dapat digunakan 
(minimal 4 jenis browser)

Hanya 3 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Hanya 2 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Hanya 1 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Kriteria kesan tulus staf sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, (1) 
kecepatan respon (2) isi respon (3) 
penyelesaian masalah (4) bahasa yang 
baik

Situs/mobile app memilki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memilki 1 kriteria di atas

Situs/mobile app tidak memilki kriteria di 
atas

Respon terhadap pertanyaan pengguna 
dilakukan kurang dari 60 menit

Respon terhadap pertanyaan dilakukan 
dalam waktu 61 menit  sampai 5 jam

Respon terhadap pertanyaan dilakukan 
dalam 5 jam 1 menit sampai 24 jam

Respon terhadap pertanyaan pengguna 
dilakukan lebh dari 24 jam

Berita acara percobaan  
dan screenshoot membuka 
situs dengan berbagai 
browser

   
    

(halaman situs yang baik 
adalah situs yang tidak 
berat dan cepat dibuka)

Bukti tentang (1) kecepatan 
respon (2) isi respon (3) 
penyelesaian masalah (4) 
standar bahasa yang baik

Bukti sampel respon pada  
pertanyaan user
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Kriteria pengetahuan dan respon dari 
staff e-service terkait pertanyaan 
pengguna atas layanan: (1)  menjawab 
setiap pertanyaan pengguna sesuai 
konteksnya, (2) menjawab dengan cepat 
kurang dari 24 jam (3) menyelesaikan 
masalah/pertanyaan pengguna atau 
menjawab secara tepat (4) 
berkomunikasi dengan bahasa yang baik

Staff e-service memiliki 2-3 kriteria di atas

Staff e-service memiliki 1 kriteria di atas

Staff e-service tidak memiliki kriteria di 
atas

Kriteria penyampaian layanan dari staf e-
service: (1) dapat dipercaya dengan baik 
dan menjalankan tugasnya dengan (2) 
tanggung jawab,  (3) profesional dan (4) 
percaya diri

Staff e-service memiliki 2-3 kriteria di atas

Staff e-service memiliki 1 kriteria di atas

Staff e-service tidak memiliki kriteria di 
atas

Situs/mobile app menyediakan: (1) 
manual penggunaan; (2) fitur Help, (3) 
Video tutorial, dan (4)  Fitur Customer 
Service online (live chat)
Tersedia manual penggunaan, fitur Help 
dan video tutorial

Tersedia manual penggunaan dan fitur 
Help

(1) Bukti berita acara 
penilaian staf e-service (2) 
persepsi penilai terhadap 
jawaban atas pertanyaan 
user (disertai bukti)

(1) Bukti berita acara 
penilaian staf e-service (2) 
persepsi penilai terhadap 
jawaban atas pertanyaan 
user (disertasi bukti)

URL
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Tersedia manual penggunaan (pdf, 
diagram, dokumen lainnya)

Kriteria interaksi pengguna dengan e-
services: (1) Memiliki form interaksi; (2) 
Memiliki fitur Helpdesk/instant messaging 
dengan admin; (3) Informasi yang 
ditampilkan dalam situs dapat diakses 
per halaman per informasi; (4) memiliki 
fitur multibahasa

Interaksi hanya memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Interaksi hanya memiliki 1 kriteria di atas

Interaksi hanya tidak memiliki kriteria di 
atas

Kriteria navigasi situs/mobile app: (1) 
Tersedia peta situs navigasi; (2) Jumlah 
link navigasi yang minimal (maksimal 7 
menu item); (3) Konsisten (posisi 
navigasi situs selalu sama di tiap 
halaman); (4) Logo me-Link ke halaman 
utama

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas

URL

Berita acara percobaan dan 
URL
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Kriteria kemudahan penggunaan 
situs/mobile app: (1) Dapat diakses oleh 
siapapun termasuk (2)disabilitas (tuna 
netra) atau (3) manula; (4) Kompatibel 
dengan perangkat mobile (smartphone, 
tablet, dll); (5) Memungkinkan membaca 
konten secara cepat (skims); (6) Memiliki 
fitur multibahasa; dan (7) perubahan 
layout (misal perubahan ukuran font)

Memiliki 4-6 kriteria diatas

Memiliki 1-3 kriteria diatas

Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria tampilan situs/mobile app yang 
menarik: (1) Desain dengan komposisi 
padanan warna yang baik dan tidak 
berlebihan:  setidaknya memiliki 2 atau 3 
warna utama yang berpadu (maksimal 5 
warna); (2) teks mudah dibaca, biasanya 
teks warna hitam dengan latar warna 
puith/cerah & ukuran font 10-12 di tiap 
paragraf; (3) memiliki gambar yang 
relevan dengan konteks/konten dengan 
kualitas/resolusi yang baik dan jumlah 3-
4 gambar setiap halamannya (tidak 
lebih); (4) layout yang sederhan & 
ringkas (simple)  tidak banyak 
mengandung elemen pengalih fokus 
(misal animasi, gambar berkedip-
kedip/blink  dll)
Memiliki 2-3 kriteria di atas

Memiliki 1 kriteria di atas

Tidak memiliki  kriteria di atas

Berita acara percobaan dan 
URL
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(1) Layout situs sederhana tidak 
berlebihan hanya menyampaikan konten 
yang relevan dengan informasi 
pemerintahan; (2) judul konten memiliki 
tema/label yang jelas dan isi dibagi 
menjadi paragraf kecil; (3) desain layout 
dan konten jelas, ringkas dan menarik; 
(4) kurang dari 10 detik pengunjung 
dapat mengetahui jenis situs dan isi 
konten yang disampaikan

Memiliki 2-3 kriteria di atas
Memiliki 1 kriteria di atas
Tidak memiliki  kriteria di atas

Kriteria kesan kompeten/profesional dari 
situs/mobile app: (1) Tata letak/layout 
sederhana, ringkas, minim fitur pengalih 
topik ; (2) Minimal link navigasi dan scroll 
(menggulung layar) untuk setiap halaman 
dan informasi/konten ; (3) Konten 
diperbarui secara reguler/berkala; (4) 
Konten yang deskriptif, dan penggunaan 
bahasa sederhana dan standar atas 
konten situs/mobile app (yang ada 
seakan ditulis yang profesional, misal: 
editor/wartawan)
Memiliki 2-3 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Tidak memiliki  kriteria diatas

 Kriteria standar pengalaman positif: (1) 
Layout situs sederhana & ringkas 
(simple), tampilan menarik dan 
pengelolaan yang baik; (2) Loading 
halaman cepat, situs memuat (loading) 
halaman 1- 20 detik; (3) Minimal link & 
scroll & layout, serta konsiten tiap 
halamannya; (4) Fokus pada hal yang 
penting/utama, (5) Menu selalu berada di 
bagian atas disetiap halaman (6) item 
menu dibatasi kurang dari 7 item (untuk 
tidak membuat orang berlama-lama 
dalam mencari satu informasi yang 
diinginkan), (6) Memiliki fitur/tombol 
Memiliki 4-5 kriteria diatas
Memiliki 1-3 kriteria diatas
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Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria umum informasi akurat: (1) 
didukung oleh referensi atau dokumen 
fakta yang jelas serta sesuai dengan 
kebutuhan  pengguna. (2) informasi yang 
disampaikan dengan bahasa Indonesia 
yang jelas (tata bahasa, pengejaan, dan 
komposisi) (3)  menampilkan 
keterangan/info tentang penulis (4) 
Informasi dapat dibandingkan dengan 
situs lainnya dengan topik yang sama

Screen shoot : (1) informasi 
yang ditampilkan di Web, 
(2) bagan , (3) dokumen 
pendukung

Memiliki 2-3 kriteria diatas

Memiliki 1 kriteria diatas

Tidak memiliki kriteria diatas

Tersedia daftar dan deskripsi informasi 
yang dilengkapi dengan  peraturan 
perundang-undangan/dasar hukum 
terkait pelayanan yang diberikan
Tersedia deskripsi informasi yang 
dilengkapi dengan peraturan perundang-
undangan/dasar hukum terkait pelayanan 
yang diberikan

Tersedia daftar informasi yang dilengkapi 
peraturan perundang-undangan/dasar 
hukum terkait pelayanan yang diberikan

Tidak tersedia daftar dan deskripsi 
informasi yang dilengkapi dengan 
peraturan perundang-undangan/dasar 
hukum terkait pelayanan yang diberikan 

Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 7 hari kerja dari berita 
/informasi terakhir
Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 8 hari kerja – 30 hari kerja 
dari berita /informasi terakhir

Screen shoot :  (1) Daftar 
informasi ; (2) Deskripsi 
informasi ; (3) Peraturan 
hukum/dasar hukum 

Screen shoot : (1) Berita 
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Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 31 hari kerja – 90 hari kerja 
dari berita /informasi terakhir
Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala lebih dari  90 hari kerja dari berita 
/informasi terakhir

Terdapat integrasi informasi antara 
informasi pelayanan dengan link  
informasi lainnya yang saling terkait
Terdapat integrasi informasi, yang 
membutuhkan pencarian dari link yang 
lain
Terdapat integrasi informasi tanpa 
panduan link lainnya.
Tidak terdapat integrasi informasi

Kriteria informasi yang mudah dimengerti, 
memiliki: (1) penggunaan bahasa yang 
baik dan benar, langsung/tidak bertele-
tele, tidak banyak terminologi tidak 
awam/asing; (2) audio visual, (3) tabel 
dan/atau grafik, (4) link atau dokumen 
Memiliki 2-3 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria tingkat kerincian informasi: (1) 
Author/Penulis; (2) Tanggal Publikasi, (3) 
Memiliki Gambar/Video/Dokumen dan 
tautan dengan informasi lain yang 
sejenis/relevan dalam situs/mobile app 
dan  yang relevan dan (4) Memiliki 
kategorisasi dan kata kunci yang sesuai
Situs/mobile app memiliki  2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki  1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

URL link dan screenshoot 
mengenai: Author; 
DD/MM/YYYY, Link Tautan 
dan 
Gambar/Video/Dokumen 
yang relevan dan Memiliki 
kategorisasi dan kata kunci 
yang sesuai serta Memiliki 
tautan dengan informasi 
lain yang sejenis/relevan 
dalam situs

Screen shoot : (1) Berita 
yang terbaru 

Screen shoot  dan file 
penggunaan layanan dalam 
bentuk : (1) audiovisiual, (2) 
gambar ; (3) narasi 

Screen shoot : (1) 
penjelasan integrasi 
informasi (2) alamat link 
yang terkait
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Kriteria format penyajian informasi yang 
layak/pas: (1) Menggunakan bahasa 
yang umum, (2) mengandung penekanan 
(cetak tebal (bold), atau cetak miring 
(italic), pointer, tabel dan atau  yang 
sesungguhnya atau kontekstual (3) 
Mengandung  keyword (4) Menggunakan 
hyperlink yang aktif (dapat diklik 
langsung) (5) jumlah paragraf yang tidak 
banyak (maksimum tiga paragraf) dalam 
satu informasi
Situs/mobile app memiliki  3-4 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki  1-2 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki (1) privacy 
policy, (2) contact information, (3) 
terdapat testimoni positif dari pengguna, 
(4) memiliki statistik jumlah pengunjung 
dan pengguna situs/mobile app yang 
meningkat

Situs/mobile app memiliki 2-3 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki 1 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app tidak memiliki  macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki mekanisme 
transaksi yang jelas dengan ditandai (1) 
tersedia petunjuk yang user friendly (2) 
fitur pengamanan transaksi (3) fasilitas 
pelacakan transaksi (4) riwayat transaksi

Situs/mobile app memiliki 2-3 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki 1 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app tidak memiliki  macam 
kriteria tersebut

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria

Screen shoot  skema yang 
menampilkan informasi 
kebutuhan pengguna pada 
satu skema (informasi 
dengan kategorisasi yang 
jelas sesuai fungsi dan 
organisasi)

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria
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Kriteria keamanan bagi pengguna: (1) 
Untuk akses ke akun pengguna 
dibutuhkan user id, Passwords, (2) kode 
autentifikasi  (3) pengguna memberikan 
hanya data yang dibutuhkan (4) Terdapat 
pernyataan resmi perlindungan data

Situs/app memiliki 2-3 macam 
perlindungan data pengguna diatas
Situs/app  memiliki 1 macam 
perlindungan data pengguna diatas
Situs/app tidak/ memiliki  macam 
perlindungan data pengguna diatas

Situs/app memiliki (1) halaman personal 
yang sesuai dengan karakteristik atau 
preferensi pengguna, (2) memiliki 
pengaman/passwords untuk masuk dan 
(3) memiliki kemudahan untuk mengubah 
atau mengupdate data personal.

Situs/app  memiliki 2 kriteria personalisasi 
pengguna diatas
Situs/app memiliki 1 kriteria personalisasi 
pengguna diatas

Situs/app  tidak memiliki  kriteria 
personalisasi pengguna diatas

Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang berfungsi optimal 
sebagai tempat berdiskusi dan 
memberikan solusi yang dipertimbangkan 
oleh organisasi
Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang berfungsi dengan baik
Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang kadang-kadang 
digunakan
Situs/mobile app tidak memiliki 
forum/kanal pengguna atau memiliki tapi 
tidak digunakan

Situs memiliki fitur diskusi langsung (live) 
dan informasi kontak yang lengkap 
(alamat email, alamat fisik, nomor 
telepon) yang berfungsi dengan baik.

    
  

URL dan Screenshoot 
ketiga kriteria

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria

URL dan Screenshoot 
forum pengguna
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Situs memiliki informasi kontak yang 
lengkap (alamat email, alamat fisik, 
nomor telepon) yang berfungsi dengan 
baik.
Situs memiliki informasi kontak yang 
kurang lengkap yang kurang berfungsi 
dengan baik.
Situs tidak memiliki informasi kontak

Kriteria yang dimaksud, situs/mobile app 
memiliki:  (1) FAQ dan atau petunjuk 
yang lengkap, (2) kontak/fasilitas 
diskusi/chat yang berfungsi untuk 
bertanya (3) terdapat testimoni pengguna  
yang baik, (4) memiliki alur 
kerja/transaksi transparan yang dapat 
dipantau pengguna.

Situs/app  memiliki 2-3 kriteria diatas
Situs/app  memiliki 1 kriteria diatas

Situs/app  tidak memiliki kriteria diatas

URL dan Screenshoot live 
chat dan contact

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria
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Pernyataan untuk end user

Situs mudah diingat, memiliki 
struktur yang jelas dan mudah 
diikuti, untuk model layanan 
berjenis INFORMASI piramida 
SESUAI struktur organisasi, dan 
untuk model layanan berjenis 
WORKFLOW piramida SESUAI 
layanan yang diberikan

Situs memiliki mesin pencari yang 
mudah ditemukan dalam situs, mudah 
digunakan dan memberikan hasil yang 
baik dan sesuai

Situs terorganisasi dengan baik, 
memiliki peta navigasi, tidak 
memiliki halaman kosong, tata letak 
(layout ) konsisten, 
transisi/perpindahan antar halaman 
situs terasa halus dan lancar.

Page 31



INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Situs memiliki fitur penyesuaian 
pengguna seperti multi bahasa, 
frequently acces, top search, FAQ, fitur 
pengingat & saran, dan fitur yang 
ramah pengguna disabilitas?

Jumlah halaman yang diperlukan untuk 
menampilkan Informasi pada 
situs/mobile app e-gov 

Selang waktu kejadian sesungguhnya 
dengan publikasi berita/informasi di 
situs/mobile apps
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Informasi atau petunjuk pengisian data 
pada masing-masing field mudah 
dimengerti dan informatif, disertai 
diagram dan contoh. Proses pengisian 
data hanya membutuhkan sedikit 
halaman petunjuk

Terdapat proteksi password: 
autentifikasi, enkripsi, notifikasi 
penggunaan password, notifikasi 
penggantian password

Autentifikasi hanya menggunakan data 
yang diperlukan (data sesedikit 
mungkin)
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Keamanan data terjamin baik dari 
keamanan sistem maupun komitmen 
tertulis dari organisasi yang dapat 
dibaca oleh pengguna dengan jelas. 
Terdapat enkripsi dan autentifikasi 
menggunakan digital signature, 
biometrik, notifikasi dan password.

Situs menampilkan pernyataan resmi 
bahwa data tidak akan digunakan 
untuk keperluan lain dan memiliki fitur 
menu privacy policy untuk data pribadi 
pengguna yang dapat dikendalikan 
oleh pengguna (ubah, tampilkan, 
ditutup, dll)

Form atau file dokumen yang tersedia 
dalam situs dapat diunduh dengan 
cepat, kurang dari 1 menit
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Situs dapat digunakan dalam 24 jam 
sehari

Situs berjalan dengan baik di semua 
perangkat atau semua operating 
system , waktu loading  cepat, text 
mudah dibaca, responsif

Informasi dan pelayanan disediakan 
tepat waktu dan up to date sesuai 
dengan kebutuhan pengguna

Halaman situs terunduh/terbuka 
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Situs dapat beroperasi pada semua 
browser yang umum digunakan 
masyarakat (MicIE, Mozilla, Google 
Chrome, Safari, Opera dll)

   
dengan cepat, kurang dari 2 detik

Kesan tulus staf/admin sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, 
cepat  merespon, isi respon yang baik, 
dapat menyelesaikan masalah dan 
menggunakan bahasa yang baik

Respon terhadap pertanyaan 
pengguna dilakukan kurang dari 1 jam
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Pengetahuan staff e-service sangat 
baik, mengetahui dan memahami 
organisasi, seluruh proses bisnis terkait 
pelayanan dari awal sampai akhir yang 
sehingga dapat menjawab pertanyaan 
pengguna secara memuaskan

Staf/admin e-service terkesan baik, 
bertanggungjawab merespon dengan 
cepat, memiliki kemampuan yang 
mencukupi dan profesional

Situs memiliki petunjuk penggunaan, 
fitur Help, Video tutorial dan Fitur 
Customer Service online sehingga 
memudahkan pengguna untuk 
menggunakan situs
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Situs memiliki format interaksi 
dengan admin (messaging ), 
menyediakan informasi dalam satu 
halaman dan  fitur multibahasa 
sehingga pengguna dapat 
berinteraksi dengan situs e-service 
secara jelas dan mudah dimengerti

Tersedia peta navigasi situs dengan 
tahapan yang tidak panjang serta 
kompatibel dengan berbagai browser 
sehingga pengguna mudah untuk 
menggunakan situs.
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Situs mudah digunakan karena dapat 
diakses oleh disabilitas, manula, dari 
smartphone, dan memiliki fitur 
multibahasa serta fitur perubahan 
layout/ukuran font

Situs terlihat menarik dengan 
penggunaan warna yang tidak 
berlebihan, teks berwarna hitam 
dengan warna latar putih, warna dan 
resolusi gambar yang baik, ukuran font 
dan jumlah baris kalimat yang ringkas 
sehingga mudah dibaca.

Page 39



INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Situs memiliki desain yang sesuai 
dengan jenis layanannya mempunyai 
layout yang simpel, dan berisi informasi 
yang ringkas dan menarik serta mudah 
dipahami oleh pengguna

Situs terlihat kompeten untuk 
penyampaian informasi dengan layout 
yang baik, mempunyai fasilitas scroll 
layar, pemilihan bahasa yang baku 
serta konten diperbaharui secara 
berkala

Situs memberikan kesan yang positif 
dengan adanya layout yang ringkas 
namun informatif, waktu loading yang 
cepat, pemberian penekanan pada hal 
penting, tersedia menu yang berisi item 
yang ringkas dan tepat.
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Informasi yang ditampilkan oleh situs 
menggunakan bahasa Indonesia yang 
benar, dengan mekanisme yang runtut, 
tanpa menggunakan banyak istilah 
serta didukung oleh dokumen yang 
tepat sesuai dengan kebutuhan 
pengguna

Informasi yang ditampilkan pada situs 
dilengkapi dengan penjelasan meliputi 
dasar hukum, pelaksanaan kegiatan 
dan gambar yang mendukung

Situs menyediakan informasi yang 
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Situs menyediakan integrasi informasi 
dengan penyediaan sumber atau link 
yang terkait untuk memperjelas 
informasi relevan yang dibutuhkan 
pengguna

Situs memberikan informasi yang jelas 
sesuai dengan kebutuhan pengguna 
dalam bentuk audiovisual, gambar dan 
narasi.

Situs menyediakan informasi yang 
detail, lengkap dan relevan

    
diperbaharui secara berkala dan up 
to date
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Keamanan dalam bertransaksi 
dirasakan pengguna dengan adanya 
mekanisme transaksi yang jelas, 
tersedia fitur pengamanan transaksi, 
fasilitas pelacakan transaksi dan 
riwayat transaksi

Situs menyediakan informasi yang 
sesuai dengan kebutuhan pengguna 
pada satu skema secara rinci dalam 
format yang baik

Situs memiliki reputasi yang baik 
karena memiliki privacy policy, contact 
informatian, testimoni dan informasi 
jumlah pengunjung.
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Sistem menyediakan halaman pribadi 
untuk pengguna dengan pengaman 
dan memiliki kemudahan untuk 
melakukan pembaharuan data pribadi 
dan memiliki kesan personalisasi 
pengguna

Situs menyediakan media komunikasi 
     
      

    
   

Sistem menyediakan perlindingan 
terhadap informasi pribadi dengan  
penggunaan user id, passwords, kode 
autentifikasi, pernyataan resmi 
perlindungan data sehingga pengguna 
merasa aman.

Situs memiliki forum pengguna dengan 
fasilitas interaksi antara anggotanya 
sehingga menimbulkan rasa 
kebersamaan
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seperti fasilitas live chat, informasi 
kontak, alamat emai dan nomer telepon 
yang dapat dihubungi yang 
memudahkan komunikasi dengan 
institusi

Sistem menyediakan fasilitas informasi 
untuk mengetahui alur atau tahapan 
kerja dan transaksi yang dilakukan oleh 
pengguna sehingga memberi 
keyakinan bahwa jasa akan 
tersampaikan dengan baik sesuai janji
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Dimensi Code Indikator Penilaian Pertanyaan N

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

      

E1
Struktur situs/mobile app e-
gov ini jelas dan mudah 
diikuti

Apakah situs/mobile app 
menggunakan alamat/nama 
mobile apps yang mudah 
diingat, berekstensi go.id 
(untuk situs)/nama formil (untuk 
mobile app), tampilan antar 
muka (interface ) menarik  dan 
mudah untuk diikuti /ditelusuri?

E2
Mesin pencari (fitur 
search) dalam situs/mobile 
app e-gov ini efektif

Apakah situs/mobile app 
menyediakan fitur mesin 
pencari (search) yang mudah 
ditemukan posisinya, 
digunakan dan memberikan 
tampilan hasil yang mudah 
dibaca/dipahami?

E3
Peta situs/mobile app e-
gov ini terorganisir dengan 
baik

Apakah situs/mobile app 
memiliki peta navigasi, tidak 
mengandung halaman kosong, 
tata letak (layout) halaman 
yang konsisten dan transisi 
antar halaman terasa halus 
(smooth) dan lancar? 
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1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

      Efficiency

   
    

   
    

   
    
    
    

   

E4

Situs/mobile app e-gov ini 
disesuaikan dengan 
kebutuhan khusus masing-
masing pengguna

Apakah situs/mobile app 
memiliki fitur penyesuaian 
terkait karakteristik dan pola 
kebutuhan khusus pengguna 
seperti multi bahasa, 
Sumarisasi (frequently acces, 
top search, FAQ, dlsb), fitur 
pengingat & saran, dan fitur 
yang ramah pengguna 
disabilitas?

E5
Informasi yang ditampilkan 
pada situs/mobile app e-
gov ini rinci dan sesuai 

Apakah informasi yang 
ditampilkan dalam situs/mobile 
app memiliki keterangan yang 
rinci dan sesuai dengan 
efisiensi? 

E6

Lama Informasi yang 
ditampilkan di situs e-gov 
setelah kejadian/peristiwa 
berlangsung

Seberapa lama informasi 
ditampilkan dari waktu kejadian  
berlangsung?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

      

E7

Petunjuk dan/atau  
Informasi pengisian data 
dalam situs/mobile app e-
govt ini sudah memadai

Apakah petunjuk dan/atau 
informasi mengenai pengisian 
data dalam situs/mobile app ini 
sudah cukup 
memadai/informatif? 

T1 Penggunaan pasword dan 
username aman

Apakah keamanan 
penggunaan username dan 
password pada situs/mobile 
app ini terjamin? 

T2
Autentifikasi hanya 
menggunakan data yang 
diperlukan

Berapa jumlah item data 
pribadi pengguna yang harus 
dimasukkan untuk autentifikasi 
akses dalam situs/mobile app 
ini ? (Contoh data pribadi yang 
tidak perlu: Nomor Kartu 
Keluarga, NIK, nomor Kartu 
kredit, dlsb yang tidak 
diperlukan dalam akses situs )
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

Trust

T3

Data yang diberikan oleh 
pengguna tersimpan 
dalam situs/mobile app 
dengan aman

Apakah data yang diberikankan 
pengguna dan tersimpan 
dalam sistem e-service ini 
aman?

T4

Data yang disediakan 
untuk e-service digunakan 
hanya untuk alasan yang 
dimaksudkan 

Apakah data pengguna yang 
disimpan dalam e-service ini 
hanya digunakan untuk alasan 
yg dimaksudkan oleh 
pengguna?

R1

Form dalam situs/mobile 
app e-service dapat 
diunduh/di-submit dengan 
cepat

Apakah form atau file dalam 
situs/mobile app ini dapat 
diunduh atau disubmit dengan 
cepat ?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

Reliability

R2
Situs/mobile app e-service 
dapat diakses dan tersedia 
kapan pun diperlukan

Apakah situs/mobile app ini 
dapat diakses kapan saja 
diperlukan?

R3
Situs/mobile app dapat 
beroperasi dengan baik 
sejak dibuka

Apakah situs/mobile app dapat 
beroperasi dengan baik dan 
responsif sejak dibuka?

R4
Situs/mobile app 
menyediakan layanan 
tepat waktu

Apakah layanan disediakan 
tepat waktu sesuai dengan 
kebutuhan?

R5
Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat dengan 

Apakah halaman situs/mobile 
app terunduh/termuat  dengan 
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2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

R6

Situs e-service berjalan 
dengan baik 
menggunakan browser 
yang tersedia

Apakah semua browser  
umum/populer yang tersedia 
dapat digunakan untuk 
membuka situs ini?

R5
   

terunduh/termuat dengan 
cepat

   
app terunduh/termuat  dengan 
cepat?

 

CS1

Staf e-service 
menunjukkan minat yang 
tulus dalam memecahkan 
masalah pengguna, staf 
yang dimasukan adalah 
adanya HELP DESK utk 
eService.

Apakah staf e-service 
memberikan layanan yang 
tulus dalam menjawab 
pertanyaan dan penyelesaiaan 
masalah?

CS2

Staff e-service 
memberikan balasan 
secepatnya ke pertanyaan 
pengguna.

Apakah respon admin cepat 
dalam menjawab pertanyaan 
pengguna?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

Citizen Support

CS3

Staf e-service memiliki 
pengetahuan untuk 
menjawab pertanyaan 
pengguna.

Apakah staf memiliki 
pengetahuan untuk menjawab 
pertanyaan pengguna secara 
memuaskan?

CS4

Staf e-service memiliki 
kemampuan untuk 
menyampaikan 
kepercayaan dan 
keyakinan

Apakah kesan terpercaya 
terlihat pada staf e-service 
sehingga dapat meyakinkan 
pengguna?

U1 Mudah dipelajari untuk 
mengoperasikan

Apakah situs/mobile app dapat 
dengan mudah dipelajari dan 
dioperasikan saat 1 s/d 3 kali 
mengakses dengan dukungan 
fitur-fitur berikut?
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1

4

3

2

1

4

3

2

1

   

    
    

      
   

 

U2

Interaksi dengan 
situs/mobile app eservice 
jelas dan mudah 
dimengerti

Apakah interaksi anda sebagai 
pengguna situs/mobile app 
jelas dan mudah untuk 
memahami/mengerti dengan 
tersedianya form interaksi 
dengan fitur-fitur berikut?

U3 Navigasi situs/mobile app 
cukup jelas dan mudah

Apakah situs/mobile app 
mudah dinavigasikan dari 
menu ke menu, dari halaman 
ke halaman, dan dari konten ke 
konten nya?
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4

3

2

1

4

3

2

1

Usability

U4 Situs/mobile app mudah 
digunakan

Apakah mudah dalam 
penggunaan situs/mobile app 
baik konten, menu, dan fitur 
lainnya ?

U5 Tampilan situs/mobile app 
eservice menarik

Apakah tampilan situs/mobile 
app menarik sehingga anda 
nyaman, senang dan tidak 
bosan melihat situs lebih lama 
atau sering?
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4

3
2
1

4

3
2
1

4

3
2

U6
Desain situs/mobile app 
eService layak dan sesuai 
dengan tipe situs

Apakah desain situs sesuai 
/relevan dengan 
jenis/kategori/konten yang 
dikandung/fungsi layanan nya?

U7
Situs/mobile app Eservice 
menimbulkan kesan 
kompeten/profesional

Apakah situs/mobile app 
nampak kompeten/profesional 
dalam penyampaian kontennya 
dan pengelolaannya?

U8

Situs/mobile app Eservice 
memberikan 
pengalaman/kesan positif 
bagi pengguna

Apakah Anda mendapatkan 
pengalaman/kesan positif saat 
mengakses dan menggunakan 
situs/mobile app ini?
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1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

   
 

  
 

   
   

   
  

I1 Menyediakan informasi 
akurat

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs dengan 
bahasa Indonesia yang jelas, 
sistematis dan bermanfaat bagi 
pengguna?

I2 Menyediakan informasi 
yang terpercaya

Apakah Informasi yang 
ditampilkan dalam situs//mobile 
app disertai dengan daftar, 
deskripsi informasi serta dasar 
hukum dari pelayanan yang 
diberikan ?

Menyediakan informasi 
   

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs/mobile 
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2

1

4

3

2

1

4

3
2
1

4

3

2

1

I6
Menyediakan informasi 
dengan tingkat kerincian 
yang tepat

Apakah informasi yang 
ditampilkan dalam situs/mobile 
app memiliki keterangan yang 
lengkap mengenai: 
Author/Penulis, Tanggal 
Publikasi, Link sumber 
referensi , disertai dengan 
gambar/video/dokumen 
relevan, memiliki kategorisai & 
kata kunci yang sesuai dan 
memliki link/tautan dengan 
informasi lain yang sejenis 
dalam situs?

I3 Menyediakan informasi 
tepat dan sesuai waktu

   
ditampilkan pada Situs/mobile 
app merupakan informasi yang 
ter up date  secara teratur ?

I5 Menyediakan informasi 
yang mudah dimengerti

Apakah informasi yang 
ditampilkan dilengkapi dengan 
tutorial penggunaan layanan ?

Information

I4 Menyediakan informasi 
relevan

Apakah informasi yang 
disampaikan mempunyai 
penjelasan dengan integrasi 
informasi dari link lainnya ?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

 

SI1 Memiliki reputasi yang baik Apakah situs memiliki reputasi 
yang baik?

I7 Menyediakan informasi  
dalam format yang layak

Apakah informasi disajikan 
dengan format yang sesuai, 
tepat dan cocok?

SI2
Pengguna merasa aman 
dalam  menyelesaikan 
transaksi

Apakah situs memiliki  
keamanan untuk melakukan 
transaksi secara penuh?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

Service Interaction

  
 

Apakah Situs memiliki fitur 
diskusi langsung (live) dan 

    
    

    
   

  

SI4 Menciptakan rasa 
personalisasi

Apakah Situs menyediakan 
kemudahan untuk mempunyai 
halaman pribadi dan 
kemudahan untuk mengubah 
atau meng-update-nya ?

SI3
Pengguna merasa aman 
terhadap informasi 
pribadinya

Apakah informasi pribadi 
pengguna terlindungi dengan 
baik ?

SI5 Menimbulkan rasa 
kebersamaan

Apakah pengguna merasakan 
komunitas yang menghargai 
keberadaannya dan 
kebersamaan sesama 
pengguna?
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3

2

1

4

3
2

1

 

SI6 Memudahkan komunikasi 
dengan institusi

    
diskusi langsung (live) dan 
informasi kontak yang lengkap 
dan berfungsi baik? (Berfokus 
pada interaksi dari pengguna 
terhadap penyedia layanan 
bukan live chat)

SI7

Memberi keyakinan bahwa 
jasa akan tersampaikan 
dengan baik sesuai 
janji/aturan

Apakah Situs memberi 
keyakinan bahwa jasa akan 
tersampaikan dengan baik 
sesuai janji/aturan? 
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Breakdown Bobot Evidence
Menggunakan (1) nama/alamat mudah 
diingat dan ditelusuri, (2) berakhiran 
ekstensi go.id (untuk situs)/nama formal 
yang menunjukan nama daerah atau 
layanan spesifik (untuk mobile app), (3) 
tampilan antar muka nya menarik 
(komposisi Menu, Logo Lembaga, dan 
font (jenis dan ukuran) yang konsisten, 
(4) struktur  situs/mobile apps  berbentuk 
piramida i. Beranda; ii. Kategori; iv. 
Subkategori

1

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas 2

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas 2

Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas 1

Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app, mudah digunakan dan memberikan 
tampilan hasil yang mudah 
dibaca/pahami

4

Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app dan mudah digunakan

1

Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app

2

Tidak ditemukan mesin pencari dalam 
situs/mobile app 3

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur, tidak memiliki halaman 
kosong dan tata letak (layout) konsisten, 
transisi/perpindahan antar 
halaman/windows situs/mobile app terasa 
halus dan lancar tanpa jeda/lag.

1

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur, tidak memiliki halaman 
kosong dan tata letak (layout) konsisten

1

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur dan tidak memiliki halaman 
kosong

2

URL link dan screenshoot 
mengenai: nama 
situs/aplikasi, hasil 
pencarian situs pada 
browser, layout situs untuk 
menunjukkan struktur

URL link dan screenshoot 
mengenai: mesin pencari, 
fungsi dan tata letak

URL link dan screenshoot 
mengenai: Site Map
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Tidak memiliki atau hanya memiliki peta 
navigasi saja 2

Memiliki  fitur  pilihan (1) multi bahasa, (2) 
fitur sumarisasi (frequently acces, top 
search, top question, FAQ) dan (3) fitur 
pengingat & pemberi saran serta (4) fitur 
ramah pengguna disabilitas (text to 
speech, speech to text, dlsb)

2

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas 1

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas 2

Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas 1

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam satu halaman situs/mobile app 1

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam dua halaman situs/mobile app 2

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam tiga halaman situs/mobile app 2

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam lebihh dari tiga halaman 
situs/mobile app

1

Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 1-4 hari setelah kejadian 
berlangsung 2
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 5-7 hari setelah kejadian 
berlangsung 1
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 8-14 hari setelah kejadian 
berlangsung
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang lebih dari 14 hari setelah 
kejadian berlangsung

    
  

URL link dan screenshoot 
mengenai: fitur  pilihan multi 
bahasa, fitur sumarisasi 
(frequently acces, top 
search, top question, FAQ) 
dan fitur pengingat & 
pemberi saran serta fitur 
ramah pengguna disabilitas 
(text to speech, speech to 
text, dlsb)

Screen shoot  halaman 
(halaman) situs/mobile app

Jadwal update tersedia dan 
dilakukan dengan baik, 
dibuktikan dengan fisik situs 
terbarukan dapat berupa 
link url dan atau 
screenshoot
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Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field mudah dimengerti dan 
informatif disertai diagram dan contoh. 
Proses pengisian data hanya 
membutuhkan 1 halaman 2
Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field mudah dimengerti dan 
informatif disertai diagram dan contoh. 
Proses pengisian data hanya 
membutuhkan 2-3 halaman

2

Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field tidak mudah dimengerti dan 
kurang  informatif tanpa disertai diagram 
dan contoh. Proses pengisian data hanya 
membutuhkan lebih dari 3 halaman 2
Tidak ada petunjuk dan/atau informasi 
pengisian data pada masing-masing field 1

Terdapat fitur proteksi password: (1) 
autentifikasi, (2) enkripsi menggunakan 
basis/standar enkripsi tertentu 
(ditampilkan metode/merk nya), (3) 
notifikasi penggunaan password, (4) 
notifikasi penggantian password

2

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas  1

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas  1

Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas  1

1 -  3 item data pribadi pengguna untuk 
autentifikasi 4

4 - 5 item data pribadi pengguna untuk 
autentifikasi 4

6 sampai 7 item data pribadi pengguna 
untuk autentifikasi 1

Lebih dari 7 data item data pribadi 
pengguna untuk autentifikasi 1

URLdan screenshoot kolom 
isian pada situs

URL dan screen shoot 
halaman login, hasil 
percobaan register, create 
username dan password, 
ganti username dan 
password

URL dan screen shoot 
Kolom isian permintaan 
data saat register dan login 
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Keamanan data terjamin karena adanya: 
(1) komitmen/pernyataan tertulis dari 
organisasi pengelola/penanggung jawab 
situs/mobile app yang dapat 
dibaca/diketahui oleh pengguna dengan 
jelas (2) Terdapat jaminan sistem 
enkripsi, (3) autentifikasi menggunakan 
digital signature atau biometrik  (4) fitur 
notifikasi/restorasi user name & password  
dan (5) memiliki sistem pemblokiran

1

Situs/mobile app memiliki 4-5 kriteria di 
atas 2

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas 2

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas 2

Kriteria: (1) Terdapat pernyataan resmi 
dalam situs bahwa data tidak akan 
digunakan untuk keperluan lain. (2) 
Memiliki fitur menu privacy policy untuk 
data pribadi pengguna (3) Data dapat 
dikendalikan oleh pengguna (ubah, 
tampilkan, ditutup, dan fitur lainnya)

3

Situs/mobile app memiliki 2 kriteria di 
atas 3
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas 1
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas 1

Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 
kurang dari 1 menit

2

Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 1 
sampai 5 menit

2

Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 5 
sampai 10 menit

2

Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 
lebih dari 10 menit

2

(1). Screen shoot 
Pernyataan tentang 
kemanan data pengguna 
dalam situs dan bukti 
fiturlain, (2).  berita acara 
percobaan 

(1) Pernyataan resmi 
penggunaan data dalam 
situs (2) menu privacy 
policy

Berita acara pengunduhan 
form atau file dengan bukti 
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Situs/mobile app selalu aktif dan dapat 
digunakan 24 jam sehari 2

Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1- 3 bulan sekali 2

Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1 minggu – 1 bulan 
sekali

1

Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1-6 hari sekali 1

Situs/mobile app ketika dievaluasi 
memiliki kriteria sebagai berikut: (1)  
waktu loading dan unduh cepat ke menu 
utama  (2) Situs/mobile app berjalan 
dengan baik di semua perangkat,(3) text 
mudah dibaca, (4) responsif

1

Situs/mobile app memilki 2-3 kriteria di 
atas 1

Situs/mobile app memilki 1 kriteria di atas 1

Situs/mobile app tidak memilki kriteria di 
atas 2

Kriteria evaluasi: (1) chat dan mail respon 
tidak lebih dari 24 jam (2) ada 
penyelesaian masalah/pertanyaan user 
(3) pengumuman yang masih dalam 
rentang waktunya (4) kerterbaruan 
berita/artikel

2

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas 2

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas 2

Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas 1

2

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat   5-10 detik 2

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat  11 sampai 30 detik 1

Jadwal dan sop 
maintenance, lampiran up 
dan down sistem, screeshot 
akses/evaluasi situs pada 
waktu yang berbeda

Berita acara percobaan 
menjalankan situs

(1) chat dan mail respon 
tidak lebih dari 24 jam (2) 
bukti penyelesaian 
masalah/pertanyaan user 
(3) bukti pengunggahan 
pengumuman (4) 
kerterbaruan berita

Berita acara percobaan 
membuka halaman situs  
(halaman situs yang baik 
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Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat  31 sampai 60 detik 1

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat lebih dari 60 detik 1

Semua browser dapat digunakan 
(minimal 4 jenis browser) 1

Hanya 3 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal 1

Hanya 2 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal 1

Hanya 1 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal 1

Kriteria kesan tulus staf sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, (1) 
kecepatan respon (2) isi respon (3) 
penyelesaian masalah (4) bahasa yang 
baik

1

Situs/mobile app memilki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memilki 1 kriteria di atas 1

Situs/mobile app tidak memilki kriteria di 
atas 1

Respon terhadap pertanyaan pengguna 
dilakukan kurang dari 60 menit 1

Respon terhadap pertanyaan dilakukan 
dalam waktu 61 menit  sampai 5 jam 1

Respon terhadap pertanyaan dilakukan 
dalam 5 jam 1 menit sampai 24 jam 1

Respon terhadap pertanyaan pengguna 
dilakukan lebh dari 24 jam 2

Berita acara percobaan  
dan screenshoot membuka 
situs dengan berbagai 
browser

   
    

(halaman situs yang baik 
adalah situs yang tidak 
berat dan cepat dibuka)

Bukti tentang (1) kecepatan 
respon (2) isi respon (3) 
penyelesaian masalah (4) 
standar bahasa yang baik

Bukti sampel respon pada  
pertanyaan user
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Kriteria pengetahuan dan respon dari 
staff e-service terkait pertanyaan 
pengguna atas layanan: (1)  menjawab 
setiap pertanyaan pengguna sesuai 
konteksnya, (2) menjawab dengan cepat 
kurang dari 24 jam (3) menyelesaikan 
masalah/pertanyaan pengguna atau 
menjawab secara tepat (4) 
berkomunikasi dengan bahasa yang baik

1

Staff e-service memiliki 2-3 kriteria di atas 2

Staff e-service memiliki 1 kriteria di atas 1

Staff e-service tidak memiliki kriteria di 
atas 2

Kriteria penyampaian layanan dari staf e-
service: (1) dapat dipercaya dengan baik 
dan menjalankan tugasnya dengan (2) 
tanggung jawab,  (3) profesional dan (4) 
percaya diri

1

Staff e-service memiliki 2-3 kriteria di atas 2

Staff e-service memiliki 1 kriteria di atas 2

Staff e-service tidak memiliki kriteria di 
atas 1

Situs/mobile app menyediakan: (1) 
manual penggunaan; (2) fitur Help, (3) 
Video tutorial, dan (4)  Fitur Customer 
Service online (live chat)

2

Tersedia manual penggunaan, fitur Help 
dan video tutorial 2

Tersedia manual penggunaan dan fitur 
Help 1

(1) Bukti berita acara 
penilaian staf e-service (2) 
persepsi penilai terhadap 
jawaban atas pertanyaan 
user (disertai bukti)

(1) Bukti berita acara 
penilaian staf e-service (2) 
persepsi penilai terhadap 
jawaban atas pertanyaan 
user (disertasi bukti)

URL
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Tersedia manual penggunaan (pdf, 
diagram, dokumen lainnya) 1

Kriteria interaksi pengguna dengan e-
services: (1) Memiliki form interaksi; (2) 
Memiliki fitur Helpdesk/instant messaging 
dengan admin; (3) Informasi yang 
ditampilkan dalam situs dapat diakses 
per halaman per informasi; (4) memiliki 
fitur multibahasa

2

Interaksi hanya memiliki 2-3 kriteria di 
atas 2

Interaksi hanya memiliki 1 kriteria di atas 2

Interaksi hanya tidak memiliki kriteria di 
atas 2

Kriteria navigasi situs/mobile app: (1) 
Tersedia peta situs navigasi; (2) Jumlah 
link navigasi yang minimal (maksimal 7 
menu item); (3) Konsisten (posisi 
navigasi situs selalu sama di tiap 
halaman); (4) Logo me-Link ke halaman 
utama

1

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas 1

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas 1

Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas 1

URL

Berita acara percobaan dan 
URL
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Kriteria kemudahan penggunaan 
situs/mobile app: (1) Dapat diakses oleh 
siapapun termasuk (2)disabilitas (tuna 
netra) atau (3) manula; (4) Kompatibel 
dengan perangkat mobile (smartphone, 
tablet, dll); (5) Memungkinkan membaca 
konten secara cepat (skims); (6) Memiliki 
fitur multibahasa; dan (7) perubahan 
layout (misal perubahan ukuran font)

1

Memiliki 4-6 kriteria diatas 3

Memiliki 1-3 kriteria diatas 2

Tidak memiliki kriteria diatas 3

Kriteria tampilan situs/mobile app yang 
menarik: (1) Desain dengan komposisi 
padanan warna yang baik dan tidak 
berlebihan:  setidaknya memiliki 2 atau 3 
warna utama yang berpadu (maksimal 5 
warna); (2) teks mudah dibaca, biasanya 
teks warna hitam dengan latar warna 
puith/cerah & ukuran font 10-12 di tiap 
paragraf; (3) memiliki gambar yang 
relevan dengan konteks/konten dengan 
kualitas/resolusi yang baik dan jumlah 3-
4 gambar setiap halamannya (tidak 
lebih); (4) layout yang sederhan & 
ringkas (simple)  tidak banyak 
mengandung elemen pengalih fokus 
(misal animasi, gambar berkedip-
kedip/blink  dll)

1

Memiliki 2-3 kriteria di atas 1

Memiliki 1 kriteria di atas 1

Tidak memiliki  kriteria di atas 1

Berita acara percobaan dan 
URL
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(1) Layout situs sederhana tidak 
berlebihan hanya menyampaikan konten 
yang relevan dengan informasi 
pemerintahan; (2) judul konten memiliki 
tema/label yang jelas dan isi dibagi 
menjadi paragraf kecil; (3) desain layout 
dan konten jelas, ringkas dan menarik; 
(4) kurang dari 10 detik pengunjung 
dapat mengetahui jenis situs dan isi 
konten yang disampaikan

1

Memiliki 2-3 kriteria di atas 2
Memiliki 1 kriteria di atas 2
Tidak memiliki  kriteria di atas 2

Kriteria kesan kompeten/profesional dari 
situs/mobile app: (1) Tata letak/layout 
sederhana, ringkas, minim fitur pengalih 
topik ; (2) Minimal link navigasi dan scroll 
(menggulung layar) untuk setiap halaman 
dan informasi/konten ; (3) Konten 
diperbarui secara reguler/berkala; (4) 
Konten yang deskriptif, dan penggunaan 
bahasa sederhana dan standar atas 
konten situs/mobile app (yang ada 
seakan ditulis yang profesional, misal: 
editor/wartawan)

1

Memiliki 2-3 kriteria diatas 2
Memiliki 1 kriteria diatas 1
Tidak memiliki  kriteria diatas 1

 Kriteria standar pengalaman positif: (1) 
Layout situs sederhana & ringkas 
(simple), tampilan menarik dan 
pengelolaan yang baik; (2) Loading 
halaman cepat, situs memuat (loading) 
halaman 1- 20 detik; (3) Minimal link & 
scroll & layout, serta konsiten tiap 
halamannya; (4) Fokus pada hal yang 
penting/utama, (5) Menu selalu berada di 
bagian atas disetiap halaman (6) item 
menu dibatasi kurang dari 7 item (untuk 
tidak membuat orang berlama-lama 
dalam mencari satu informasi yang 
diinginkan), (6) Memiliki fitur/tombol 

1

Memiliki 4-5 kriteria diatas 2
Memiliki 1-3 kriteria diatas 2
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Tidak memiliki kriteria diatas 1

Kriteria umum informasi akurat: (1) 
didukung oleh referensi atau dokumen 
fakta yang jelas serta sesuai dengan 
kebutuhan  pengguna. (2) informasi yang 
disampaikan dengan bahasa Indonesia 
yang jelas (tata bahasa, pengejaan, dan 
komposisi) (3)  menampilkan 
keterangan/info tentang penulis (4) 
Informasi dapat dibandingkan dengan 
situs lainnya dengan topik yang sama

1

Screen shoot : (1) informasi 
yang ditampilkan di Web, 
(2) bagan , (3) dokumen 
pendukung

Memiliki 2-3 kriteria diatas 2

Memiliki 1 kriteria diatas 1

Tidak memiliki kriteria diatas 1

Tersedia daftar dan deskripsi informasi 
yang dilengkapi dengan  peraturan 
perundang-undangan/dasar hukum 
terkait pelayanan yang diberikan

1

Tersedia deskripsi informasi yang 
dilengkapi dengan peraturan perundang-
undangan/dasar hukum terkait pelayanan 
yang diberikan

1

Tersedia daftar informasi yang dilengkapi 
peraturan perundang-undangan/dasar 
hukum terkait pelayanan yang diberikan

1

Tidak tersedia daftar dan deskripsi 
informasi yang dilengkapi dengan 
peraturan perundang-undangan/dasar 
hukum terkait pelayanan yang diberikan 

1

Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 7 hari kerja dari berita 
/informasi terakhir

1

Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 8 hari kerja – 30 hari kerja 
dari berita /informasi terakhir

1

Screen shoot :  (1) Daftar 
informasi ; (2) Deskripsi 
informasi ; (3) Peraturan 
hukum/dasar hukum 

Screen shoot : (1) Berita 
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Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 31 hari kerja – 90 hari kerja 
dari berita /informasi terakhir

1

Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala lebih dari  90 hari kerja dari berita 
/informasi terakhir

1

Terdapat integrasi informasi antara 
informasi pelayanan dengan link  
informasi lainnya yang saling terkait

1

Terdapat integrasi informasi, yang 
membutuhkan pencarian dari link yang 
lain

1

Terdapat integrasi informasi tanpa 
panduan link lainnya. 1

Tidak terdapat integrasi informasi 1

Kriteria informasi yang mudah dimengerti, 
memiliki: (1) penggunaan bahasa yang 
baik dan benar, langsung/tidak bertele-
tele, tidak banyak terminologi tidak 
awam/asing; (2) audio visual, (3) tabel 
dan/atau grafik, (4) link atau dokumen 

1

Memiliki 2-3 kriteria diatas 2
Memiliki 1 kriteria diatas 1
Tidak memiliki kriteria diatas 1

Kriteria tingkat kerincian informasi: (1) 
Author/Penulis; (2) Tanggal Publikasi, (3) 
Memiliki Gambar/Video/Dokumen dan 
tautan dengan informasi lain yang 
sejenis/relevan dalam situs/mobile app 
dan  yang relevan dan (4) Memiliki 
kategorisasi dan kata kunci yang sesuai

2

Situs/mobile app memiliki  2-3 kriteria di 
atas 2

Situs/mobile app memiliki  1 kriteria di 
atas 2

Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas 1

URL link dan screenshoot 
mengenai: Author; 
DD/MM/YYYY, Link Tautan 
dan 
Gambar/Video/Dokumen 
yang relevan dan Memiliki 
kategorisasi dan kata kunci 
yang sesuai serta Memiliki 
tautan dengan informasi 
lain yang sejenis/relevan 
dalam situs

Screen shoot : (1) Berita 
yang terbaru 

Screen shoot  dan file 
penggunaan layanan dalam 
bentuk : (1) audiovisiual, (2) 
gambar ; (3) narasi 

Screen shoot : (1) 
penjelasan integrasi 
informasi (2) alamat link 
yang terkait
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Kriteria format penyajian informasi yang 
layak/pas: (1) Menggunakan bahasa 
yang umum, (2) mengandung penekanan 
(cetak tebal (bold), atau cetak miring 
(italic), pointer, tabel dan atau  yang 
sesungguhnya atau kontekstual (3) 
Mengandung  keyword (4) Menggunakan 
hyperlink yang aktif (dapat diklik 
langsung) (5) jumlah paragraf yang tidak 
banyak (maksimum tiga paragraf) dalam 
satu informasi

1

Situs/mobile app memiliki  3-4 kriteria di 
atas 1

Situs/mobile app memiliki  1-2 kriteria di 
atas 1

Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas 1

Situs/mobile app memiliki (1) privacy 
policy, (2) contact information, (3) 
terdapat testimoni positif dari pengguna, 
(4) memiliki statistik jumlah pengunjung 
dan pengguna situs/mobile app yang 
meningkat

1

Situs/mobile app memiliki 2-3 macam 
kriteria tersebut

1

Situs/mobile app memiliki 1 macam 
kriteria tersebut

1

Situs/mobile app tidak memiliki  macam 
kriteria tersebut

1

Situs/mobile app memiliki mekanisme 
transaksi yang jelas dengan ditandai (1) 
tersedia petunjuk yang user friendly (2) 
fitur pengamanan transaksi (3) fasilitas 
pelacakan transaksi (4) riwayat transaksi

1

Situs/mobile app memiliki 2-3 macam 
kriteria tersebut

3

Situs/mobile app memiliki 1 macam 
kriteria tersebut

2

Situs/mobile app tidak memiliki  macam 
kriteria tersebut

1

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria

Screen shoot  skema yang 
menampilkan informasi 
kebutuhan pengguna pada 
satu skema (informasi 
dengan kategorisasi yang 
jelas sesuai fungsi dan 
organisasi)

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria
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Kriteria keamanan bagi pengguna: (1) 
Untuk akses ke akun pengguna 
dibutuhkan user id, Passwords, (2) kode 
autentifikasi  (3) pengguna memberikan 
hanya data yang dibutuhkan (4) Terdapat 
pernyataan resmi perlindungan data

2

Situs/app memiliki 2-3 macam 
perlindungan data pengguna diatas 1

Situs/app  memiliki 1 macam 
perlindungan data pengguna diatas 1

Situs/app tidak/ memiliki  macam 
perlindungan data pengguna diatas 1

Situs/app memiliki (1) halaman personal 
yang sesuai dengan karakteristik atau 
preferensi pengguna, (2) memiliki 
pengaman/passwords untuk masuk dan 
(3) memiliki kemudahan untuk mengubah 
atau mengupdate data personal.

2

Situs/app  memiliki 2 kriteria personalisasi 
pengguna diatas 1

Situs/app memiliki 1 kriteria personalisasi 
pengguna diatas 1

Situs/app  tidak memiliki  kriteria 
personalisasi pengguna diatas 1

Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang berfungsi optimal 
sebagai tempat berdiskusi dan 
memberikan solusi yang dipertimbangkan 
oleh organisasi

1

Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang berfungsi dengan baik 1

Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang kadang-kadang 
digunakan

1

Situs/mobile app tidak memiliki 
forum/kanal pengguna atau memiliki tapi 
tidak digunakan

2

Situs memiliki fitur diskusi langsung (live) 
dan informasi kontak yang lengkap 
(alamat email, alamat fisik, nomor 
telepon) yang berfungsi dengan baik.

2

    
  

URL dan Screenshoot 
ketiga kriteria

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria

URL dan Screenshoot 
forum pengguna
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Situs memiliki informasi kontak yang 
lengkap (alamat email, alamat fisik, 
nomor telepon) yang berfungsi dengan 
baik.

1

Situs memiliki informasi kontak yang 
kurang lengkap yang kurang berfungsi 
dengan baik.

1

Situs tidak memiliki informasi kontak 2

Kriteria yang dimaksud, situs/mobile app 
memiliki:  (1) FAQ dan atau petunjuk 
yang lengkap, (2) kontak/fasilitas 
diskusi/chat yang berfungsi untuk 
bertanya (3) terdapat testimoni pengguna  
yang baik, (4) memiliki alur 
kerja/transaksi transparan yang dapat 
dipantau pengguna.

2

Situs/app  memiliki 2-3 kriteria diatas 2
Situs/app  memiliki 1 kriteria diatas 1

Situs/app  tidak memiliki kriteria diatas 1

URL dan Screenshoot live 
chat dan contact

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria

Page 75



INDIKATOR eService_Jenis WORKFL

Pernyataan untuk end user

Situs mudah diingat, memiliki 
struktur yang jelas dan mudah 
diikuti, untuk model layanan 
berjenis INFORMASI piramida 
SESUAI struktur organisasi, dan 
untuk model layanan berjenis 
WORKFLOW piramida SESUAI 
layanan yang diberikan

Situs memiliki mesin pencari yang 
mudah ditemukan dalam situs, mudah 
digunakan dan memberikan hasil yang 
baik dan sesuai

Situs terorganisasi dengan baik, 
memiliki peta navigasi, tidak 
memiliki halaman kosong, tata 
letak (layout ) konsisten, 
transisi/perpindahan antar 
halaman situs terasa halus dan 
lancar.
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Situs memiliki fitur penyesuaian 
pengguna seperti multi bahasa, 
frequently acces, top search, FAQ, 
fitur pengingat & saran, dan fitur yang 
ramah pengguna disabilitas?

Jumlah halaman yang diperlukan 
untuk menampilkan Informasi pada 
situs/mobile app e-gov 

Selang waktu kejadian sesungguhnya 
dengan publikasi berita/informasi di 
situs/mobile apps
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Informasi atau petunjuk pengisian data 
pada masing-masing field mudah 
dimengerti dan informatif, disertai 
diagram dan contoh. Proses pengisian 
data hanya membutuhkan sedikit 
halaman petunjuk

Terdapat proteksi password: 
autentifikasi, enkripsi, notifikasi 
penggunaan password, notifikasi 
penggantian password

Autentifikasi hanya menggunakan 
data yang diperlukan (data sesedikit 
mungkin)
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Keamanan data terjamin baik dari 
keamanan sistem maupun komitmen 
tertulis dari organisasi yang dapat 
dibaca oleh pengguna dengan jelas. 
Terdapat enkripsi dan autentifikasi 
menggunakan digital signature, 
biometrik, notifikasi dan password.

Situs menampilkan pernyataan resmi 
bahwa data tidak akan digunakan 
untuk keperluan lain dan memiliki fitur 
menu privacy policy untuk data pribadi 
pengguna yang dapat dikendalikan 
oleh pengguna (ubah, tampilkan, 
ditutup, dll)

Form atau file dokumen yang tersedia 
dalam situs dapat diunduh dengan 
cepat, kurang dari 1 menit
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Situs dapat digunakan dalam 24 jam 
sehari

Situs berjalan dengan baik di 
semua perangkat atau semua 
operating system , waktu loading 
cepat, text mudah dibaca, 
responsif

Informasi dan pelayanan disediakan 
tepat waktu dan up to date sesuai 
dengan kebutuhan pengguna

Halaman situs terunduh/terbuka 
     

Page 80



INDIKATOR eService_Jenis WORKFL

Situs dapat beroperasi pada semua 
browser yang umum digunakan 
masyarakat (MicIE, Mozilla, Google 
Chrome, Safari, Opera dll)

   
dengan cepat, kurang dari 2 detik

Kesan tulus staf/admin sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, 
cepat  merespon, isi respon yang baik, 
dapat menyelesaikan masalah dan 
menggunakan bahasa yang baik

Respon terhadap pertanyaan 
pengguna dilakukan kurang dari 1 jam
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Pengetahuan staff e-service sangat 
baik, mengetahui dan memahami 
organisasi, seluruh proses bisnis 
terkait pelayanan dari awal sampai 
akhir yang sehingga dapat menjawab 
pertanyaan pengguna secara 
memuaskan

Staf/admin e-service terkesan baik, 
bertanggungjawab merespon dengan 
cepat, memiliki kemampuan yang 
mencukupi dan profesional

Situs memiliki petunjuk penggunaan, 
fitur Help, Video tutorial dan Fitur 
Customer Service online sehingga 
memudahkan pengguna untuk 
menggunakan situs
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Situs memiliki format interaksi 
dengan admin (messaging ), 
menyediakan informasi dalam satu 
halaman dan  fitur multibahasa 
sehingga pengguna dapat 
berinteraksi dengan situs e-service 
secara jelas dan mudah dimengerti

Tersedia peta navigasi situs dengan 
tahapan yang tidak panjang serta 
kompatibel dengan berbagai browser 
sehingga pengguna mudah untuk 
menggunakan situs.
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Situs mudah digunakan karena dapat 
diakses oleh disabilitas, manula, dari 
smartphone, dan memiliki fitur 
multibahasa serta fitur perubahan 
layout/ukuran font

Situs terlihat menarik dengan 
penggunaan warna yang tidak 
berlebihan, teks berwarna hitam 
dengan warna latar putih, warna dan 
resolusi gambar yang baik, ukuran 
font dan jumlah baris kalimat yang 
ringkas sehingga mudah dibaca.
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Situs memiliki desain yang sesuai 
dengan jenis layanannya mempunyai 
layout yang simpel, dan berisi 
informasi yang ringkas dan menarik 
serta mudah dipahami oleh pengguna

Situs terlihat kompeten untuk 
penyampaian informasi dengan layout 
yang baik, mempunyai fasilitas scroll 
layar, pemilihan bahasa yang baku 
serta konten diperbaharui secara 
berkala

Situs memberikan kesan yang positif 
dengan adanya layout yang ringkas 
namun informatif, waktu loading yang 
cepat, pemberian penekanan pada hal 
penting, tersedia menu yang berisi 
item yang ringkas dan tepat.
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Informasi yang ditampilkan oleh situs 
menggunakan bahasa Indonesia yang 
benar, dengan mekanisme yang 
runtut, tanpa menggunakan banyak 
istilah serta didukung oleh dokumen 
yang tepat sesuai dengan kebutuhan 
pengguna

Informasi yang ditampilkan pada situs 
dilengkapi dengan penjelasan meliputi 
dasar hukum, pelaksanaan kegiatan 
dan gambar yang mendukung

Situs menyediakan informasi yang 
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Situs menyediakan integrasi informasi 
dengan penyediaan sumber atau link 
yang terkait untuk memperjelas 
informasi relevan yang dibutuhkan 
pengguna

Situs memberikan informasi yang jelas 
sesuai dengan kebutuhan pengguna 
dalam bentuk audiovisual, gambar 
dan narasi.

Situs menyediakan informasi yang 
detail, lengkap dan relevan

    
diperbaharui secara berkala dan up 
to date
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Keamanan dalam bertransaksi 
dirasakan pengguna dengan adanya 
mekanisme transaksi yang jelas, 
tersedia fitur pengamanan transaksi, 
fasilitas pelacakan transaksi dan 
riwayat transaksi

Situs menyediakan informasi yang 
sesuai dengan kebutuhan pengguna 
pada satu skema secara rinci dalam 
format yang baik

Situs memiliki reputasi yang baik 
karena memiliki privacy policy, contact 
informatian, testimoni dan informasi 
jumlah pengunjung.
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Sistem menyediakan halaman pribadi 
untuk pengguna dengan pengaman 
dan memiliki kemudahan untuk 
melakukan pembaharuan data pribadi 
dan memiliki kesan personalisasi 
pengguna

Situs menyediakan media komunikasi 
     
     
     

   

Sistem menyediakan perlindingan 
terhadap informasi pribadi dengan  
penggunaan user id, passwords, kode 
autentifikasi, pernyataan resmi 
perlindungan data sehingga pengguna 
merasa aman.

Situs memiliki forum pengguna 
dengan fasilitas interaksi antara 
anggotanya sehingga menimbulkan 
rasa kebersamaan

Page 89



INDIKATOR eService_Jenis WORKFL

    
seperti fasilitas live chat, informasi 
kontak, alamat emai dan nomer 
telepon yang dapat dihubungi yang 
memudahkan komunikasi dengan 
institusi

Sistem menyediakan fasilitas informasi 
untuk mengetahui alur atau tahapan 
kerja dan transaksi yang dilakukan 
oleh pengguna sehingga memberi 
keyakinan bahwa jasa akan 
tersampaikan dengan baik sesuai janji
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Dimensi Code Indikator Penilaian

E1 Struktur situs/mobile app e-gov ini jelas dan 
mudah diikuti

E2 Mesin pencari (fitur search) dalam situs/mobile 
app e-gov ini efektif

E3 Peta situs/mobile app e-gov ini terorganisir 
dengan baik

E4 Situs/mobile app e-gov ini disesuaikan dengan 
kebutuhan khusus masing-masing pengguna

E5 Informasi yang ditampilkan pada situs/mobile 
app e-gov ini rinci dan sesuai 

E6 Lama Informasi yang ditampilkan di situs e-gov 
setelah kejadian/peristiwa berlangsung

E7
Petunjuk dan/atau  Informasi pengisian data 
dalam situs/mobile app e-govt ini sudah 
memadai

T1 Penggunaan pasword dan username aman

T2 Autentifikasi hanya menggunakan data yang 
diperlukan

T3 Data yang diberikan oleh pengguna tersimpan 
dalam situs/mobile app dengan aman

T4
Data yang disediakan untuk e-service 
digunakan hanya untuk alasan yang 
dimaksudkan 

R1 Form dalam situs/mobile app e-service dapat 
diunduh/di-submit dengan cepat

R2 Situs/mobile app e-service dapat diakses dan 
tersedia kapan pun diperlukan

R3 Situs/mobile app dapat beroperasi dengan baik 
sejak dibuka

R4 Situs/mobile app menyediakan layanan tepat 
waktu

Reliability

Trust

Efficiency
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R5 Halaman situs/mobile app terunduh/termuat 
dengan cepat

R6 Situs e-service berjalan dengan baik 
menggunakan browser yang tersedia

CS1

Staf e-service menunjukkan minat yang tulus 
dalam memecahkan masalah pengguna, staf 
yang dimasukan adalah adanya HELP DESK 
utk eService

CS2 Staff e-service memberikan balasan 
secepatnya ke pertanyaan pengguna.

CS3 Staf e-service memiliki pengetahuan untuk 
menjawab pertanyaan pengguna.

CS4 Staf e-service memiliki kemampuan untuk 
menyampaikan kepercayaan dan keyakinan

U1 Mudah dipelajari untuk mengoperasikan

U2 Interaksi dengan situs/mobile app eservice 
jelas dan mudah dimengerti

U3 Navigasi situs/mobile app cukup jelas dan 
mudah

U4 Situs/mobile app mudah digunakan

U5 Tampilan situs/mobile app eservice menarik

U6 Desain situs/mobile app eService layak dan 
sesuai dengan tipe situs

U7 Situs/mobile app Eservice menimbulkan kesan 
kompeten/profesional

U8 Situs/mobile app Eservice memberikan 
pengalaman/kesan positif bagi pengguna

I1 Menyediakan informasi akurat

Usability

Citizen Support
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I2 Menyediakan informasi yang terpercaya

I3 Menyediakan informasi tepat dan sesuai waktu

I4 Menyediakan informasi relevan

I5 Menyediakan informasi yang mudah dimengerti

I6 Menyediakan informasi dengan tingkat 
kerincian yang tepat

I7 Menyediakan informasi  dalam format yang 
layak

SI1 Memiliki reputasi yang baik

SI2 Pengguna merasa aman dalam  
menyelesaikan transaksi

SI3 Pengguna merasa aman terhadap informasi 
pribadinya

SI4 Menciptakan rasa personalisasi

SI5 Menimbulkan rasa kebersamaan

SI6 Memudahkan komunikasi dengan institusi

SI7 Memberi keyakinan bahwa jasa akan 
tersampaikan dengan baik sesuai janji/aturan

4
3

EVALUASI WE     

Service Interaction

Information
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3
4
3
3
3
3
4
3
2
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
2
2
3
2
3
2
3
3
2
3
3
4
3
2
3
3
2
3
3
4
3
3

Service Interaction

3,29

3,00

2,83

3,00

2,50

2,86

3,00

Efficiency

Trust

Reliability

Citizen Support

Usability

Information
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Pertanyaan
Apakah situs/mobile app menggunakan alamat/nama mobile apps yang mudah diingat, berekstensi go.id (untuk 
situs)/nama formil (untuk mobile app), tampilan antar muka (interface ) menarik  dan mudah untuk diikuti 
/ditelusuri?

Apakah situs/mobile app menyediakan fitur mesin pencari (search) yang mudah ditemukan posisinya, digunakan 
dan memberikan tampilan hasil yang mudah dibaca/dipahami?

Apakah situs/mobile app memiliki peta navigasi, tidak mengandung halaman kosong, tata letak (layout) halaman 
yang konsisten dan transisi antar halaman terasa halus (smooth) dan lancar? 

Apakah situs/mobile app memiliki fitur penyesuaian terkait karakteristik dan pola kebutuhan khusus pengguna 
seperti multi bahasa, Sumarisasi (frequently acces, top search, FAQ, dlsb), fitur pengingat & saran, dan fitur 
yang ramah pengguna disabilitas?

Apakah informasi yang ditampilkan dalam situs/mobile app memiliki keterangan yang rinci dan sesuai dengan 
efisiensi? 

Seberapa lama informasi ditampilkan dari waktu kejadian  berlangsung?

Apakah petunjuk dan/atau informasi mengenai pengisian data dalam situs/mobile app ini sudah cukup 
memadai/informatif? 

Apakah keamanan penggunaan username dan password pada situs/mobile app ini terjamin? 

Berapa jumlah item data pribadi pengguna yang harus dimasukkan untuk autentifikasi akses dalam situs/mobile 
app ini ? (Contoh data pribadi yang tidak perlu: Nomor Kartu Keluarga, NIK, nomor Kartu kredit, dlsb yang tidak 
diperlukan dalam akses situs )

Apakah data yang diberikankan pengguna dan tersimpan dalam sistem e-service ini aman?

Apakah data pengguna yang disimpan dalam e-service ini hanya digunakan untuk alasan yg dimaksudkan oleh 
pengguna?

Apakah form atau file dalam situs/mobile app ini dapat diunduh atau disubmit dengan cepat ?

Apakah situs/mobile app ini dapat diakses kapan saja diperlukan?

Apakah situs/mobile app dapat beroperasi dengan baik dan responsif sejak dibuka?

Apakah layanan disediakan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan?
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Apakah halaman situs/mobile app terunduh/termuat  dengan cepat?

Apakah semua browser  umum/populer yang tersedia dapat digunakan untuk membuka situs ini?

Apakah staf e-service memberikan layanan yang tulus dalam menjawab pertanyaan dan penyelesaiaan 
masalah?

Apakah respon admin cepat dalam menjawab pertanyaan pengguna?

Apakah staf memiliki pengetahuan untuk menjawab pertanyaan pengguna secara memuaskan?

Apakah kesan terpercaya terlihat pada staf e-service sehingga dapat meyakinkan pengguna?

Apakah situs/mobile app dapat dengan mudah dipelajari dan dioperasikan saat 1 s/d 3 kali mengakses dengan 
dukungan fitur-fitur berikut?

Apakah interaksi anda sebagai pengguna situs/mobile app jelas dan mudah untuk memahami/mengerti dengan 
tersedianya form interaksi dengan fitur-fitur berikut?

Apakah situs/mobile app mudah dinavigasikan dari menu ke menu, dari halaman ke halaman, dan dari konten 
ke konten nya?

Apakah mudah dalam penggunaan situs/mobile app baik konten, menu, dan fitur lainnya ?

Apakah tampilan situs/mobile app menarik sehingga anda nyaman, senang dan tidak bosan melihat situs lebih 
lama atau sering?

Apakah desain situs sesuai /relevan dengan jenis/kategori/konten yang dikandung/fungsi layanan nya?

Apakah situs/mobile app nampak kompeten/profesional dalam penyampaian kontennya dan pengelolaannya?

Apakah Anda mendapatkan pengalaman/kesan positif saat mengakses dan menggunakan situs/mobile app ini?

Apakah informasi yang ditampilkan pada Situs dengan bahasa Indonesia yang jelas, sistematis dan bermanfaat 
bagi pengguna?
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Apakah Informasi yang ditampilkan dalam situs//mobile app disertai dengan daftar, deskripsi informasi serta 
dasar hukum dari pelayanan yang diberikan ?

Apakah informasi yang ditampilkan pada Situs/mobile app merupakan informasi yang ter up date  secara teratur 
?

Apakah informasi yang disampaikan mempunyai penjelasan dengan integrasi informasi dari link lainnya ?

Apakah informasi yang ditampilkan dilengkapi dengan tutorial penggunaan layanan ?

Apakah informasi yang ditampilkan dalam situs/mobile app memiliki keterangan yang lengkap mengenai: 
Author/Penulis, Tanggal Publikasi, Link sumber referensi , disertai dengan gambar/video/dokumen relevan, 
memiliki kategorisai & kata kunci yang sesuai dan memliki link/tautan dengan informasi lain yang sejenis dalam 
situs?

Apakah informasi disajikan dengan format yang sesuai, tepat dan cocok?

Apakah situs memiliki reputasi yang baik?

Apakah situs memiliki  keamanan untuk melakukan transaksi secara penuh?

Apakah informasi pribadi pengguna terlindungi dengan baik ?

Apakah Situs menyediakan kemudahan untuk mempunyai halaman pribadi dan kemudahan untuk mengubah 
atau meng-update-nya ?

Apakah pengguna merasakan komunitas yang menghargai keberadaannya dan kebersamaan sesama 
pengguna?

Apakah Situs memiliki fitur diskusi langsung (live) dan informasi kontak yang lengkap dan berfungsi baik? 
(Berfokus pada interaksi dari pengguna terhadap penyedia layanan bukan live chat)

Apakah Situs memberi keyakinan bahwa jasa akan tersampaikan dengan baik sesuai janji/aturan? 

 EBSITE PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
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2,91
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Bobot

4

3

3

4

3

3

3

3

4

3

2

3

3

3
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3

2

3

3

3

3

2

2

3

2

3

2

3
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2

Page 10



INDIKATOR eService_Jenis INFORM

3

3

4

3

2

3
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3
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4
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3
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Evidence

URL link dan screenshoot mengenai: nama situs/aplikasi, hasil pencarian situs pada browser, 
layout situs untuk menunjukkan struktur

URL link dan screenshoot mengenai: mesin pencari, fungsi dan tata letak

URL link dan screenshoot mengenai: Site Map

URL link dan screenshoot mengenai: fitur  pilihan multi bahasa, fitur sumarisasi (frequently acces, 
top search, top question, FAQ) dan fitur pengingat & pemberi saran serta fitur ramah pengguna 
disabilitas (text to speech, speech to text, dlsb)

Screen shoot  halaman (halaman) situs/mobile app

Jadwal update tersedia dan dilakukan dengan baik, dibuktikan dengan fisik situs terbarukan dapat 
berupa link url dan atau screenshoot

URLdan screenshoot kolom isian pada situs

URL dan screen shoot halaman login, hasil percobaan register, create username dan password, 
ganti username dan password

(1). Screen shoot Pernyataan tentang kemanan data pengguna dalam situs dan bukti fiturlain, (2).  
berita acara percobaan 

(1) Pernyataan resmi penggunaan data dalam situs (2) menu privacy policy

Berita acara pengunduhan form atau file dengan bukti 

Jadwal dan sop maintenance, lampiran up dan down sistem, screeshot akses/evaluasi situs pada 
waktu yang berbeda

Berita acara percobaan menjalankan situs

(1) chat dan mail respon tidak lebih dari 24 jam (2) bukti penyelesaian masalah/pertanyaan user 
(3) bukti pengunggahan pengumuman (4) kerterbaruan berita
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Berita acara percobaan membuka halaman situs  (halaman situs yang baik adalah situs yang tidak 
berat dan cepat dibuka)

Berita acara percobaan  dan screenshoot membuka situs dengan berbagai browser

Bukti tentang (1) kecepatan respon (2) isi respon (3) penyelesaian masalah (4) standar bahasa 
yang baik

Bukti sampel respon pada  pertanyaan user

(1) Bukti berita acara penilaian staf e-service (2) persepsi penilai terhadap jawaban atas 
pertanyaan user (disertai bukti)

(1) Bukti berita acara penilaian staf e-service (2) persepsi penilai terhadap jawaban atas 
pertanyaan user (disertasi bukti)

URL

URL

Berita acara percobaan dan URL

Berita acara percobaan dan URL

Screen shoot : (1) informasi yang ditampilkan di Web, (2) bagan , (3) dokumen pendukung
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Screen shoot :  (1) Daftar informasi ; (2) Deskripsi informasi ; (3) Peraturan hukum/dasar hukum 

Screen shoot : (1) Berita yang terbaru 

Screen shoot : (1) penjelasan integrasi informasi (2) alamat link yang terkait

Screen shoot  dan file penggunaan layanan dalam bentuk : (1) audiovisiual, (2) gambar ; (3) 
narasi 

URL link dan screenshoot mengenai: Author; DD/MM/YYYY, Link Tautan dan 
Gambar/Video/Dokumen yang relevan dan Memiliki kategorisasi dan kata kunci yang sesuai serta 
Memiliki tautan dengan informasi lain yang sejenis/relevan dalam situs

Screen shoot  skema yang menampilkan informasi kebutuhan pengguna pada satu skema 
(informasi dengan kategorisasi yang jelas sesuai fungsi dan organisasi)

URL dan Screenshoot keempat kriteria

URL dan Screenshoot keempat kriteria

URL dan Screenshoot keempat kriteria

URL dan Screenshoot ketiga kriteria

URL dan Screenshoot forum pengguna

URL dan Screenshoot live chat dan contact

URL dan Screenshoot keempat kriteria
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Pernyataan untuk end user
Situs mudah diingat, memiliki struktur yang jelas dan mudah diikuti, untuk model layanan berjenis 
INFORMASI piramida SESUAI struktur organisasi, dan untuk model layanan berjenis WORKFLOW 
piramida SESUAI layanan yang diberikan

Situs memiliki mesin pencari yang mudah ditemukan dalam situs, mudah digunakan dan memberikan hasil yang 
baik dan sesuai

Situs terorganisasi dengan baik, memiliki peta navigasi, tidak memiliki halaman kosong, tata letak 
(layout ) konsisten, transisi/perpindahan antar halaman situs terasa halus dan lancar.

Situs memiliki fitur penyesuaian pengguna seperti multi bahasa, frequently acces, top search, FAQ, fitur 
pengingat & saran, dan fitur yang ramah pengguna disabilitas?

Jumlah halaman yang diperlukan untuk menampilkan Informasi pada situs/mobile app e-gov 

Selang waktu kejadian sesungguhnya dengan publikasi berita/informasi di situs/mobile apps

Informasi atau petunjuk pengisian data pada masing-masing field mudah dimengerti dan informatif, disertai 
diagram dan contoh. Proses pengisian data hanya membutuhkan sedikit halaman petunjuk

Terdapat proteksi password: autentifikasi, enkripsi, notifikasi penggunaan password, notifikasi penggantian 
password

Keamanan data terjamin baik dari keamanan sistem maupun komitmen tertulis dari organisasi yang dapat 
dibaca oleh pengguna dengan jelas. Terdapat enkripsi dan autentifikasi menggunakan digital signature, 
biometrik, notifikasi dan password.
Situs menampilkan pernyataan resmi bahwa data tidak akan digunakan untuk keperluan lain dan memiliki fitur 
menu privacy policy untuk data pribadi pengguna yang dapat dikendalikan oleh pengguna (ubah, tampilkan, 
ditutup, dll)

Form atau file dokumen yang tersedia dalam situs dapat diunduh dengan cepat, kurang dari 1 menit

Situs dapat digunakan dalam 24 jam sehari

Situs berjalan dengan baik di semua perangkat atau semua operating system , waktu loading  cepat, 
text mudah dibaca, responsif

Informasi dan pelayanan disediakan tepat waktu dan up to date sesuai dengan kebutuhan pengguna
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Halaman situs terunduh/terbuka dengan cepat, kurang dari 2 detik

Situs dapat beroperasi pada semua browser yang umum digunakan masyarakat (MicIE, Mozilla, Google 
Chrome, Safari, Opera dll)

Kesan tulus staf/admin sangat baik terlihat saat memberikan layanan, cepat  merespon, isi respon yang baik, 
dapat menyelesaikan masalah dan menggunakan bahasa yang baik

Respon terhadap pertanyaan pengguna dilakukan kurang dari 1 jam

Pengetahuan staff e-service sangat baik, mengetahui dan memahami organisasi, seluruh proses bisnis terkait 
pelayanan dari awal sampai akhir yang sehingga dapat menjawab pertanyaan pengguna secara memuaskan

Staf/admin e-service terkesan baik, bertanggungjawab merespon dengan cepat, memiliki kemampuan yang 
mencukupi dan profesional

Situs memiliki petunjuk penggunaan, fitur Help, Video tutorial dan Fitur Customer Service online sehingga 
memudahkan pengguna untuk menggunakan situs

Situs memiliki format interaksi dengan admin (messaging ), menyediakan informasi dalam satu 
halaman dan  fitur multibahasa sehingga pengguna dapat berinteraksi dengan situs e-service secara 
jelas dan mudah dimengerti
Tersedia peta navigasi situs dengan tahapan yang tidak panjang serta kompatibel dengan berbagai browser 
sehingga pengguna mudah untuk menggunakan situs.

Situs mudah digunakan karena dapat diakses oleh disabilitas, manula, dari smartphone, dan memiliki fitur 
multibahasa serta fitur perubahan layout/ukuran font

Situs terlihat menarik dengan penggunaan warna yang tidak berlebihan, teks berwarna hitam dengan warna 
latar putih, warna dan resolusi gambar yang baik, ukuran font dan jumlah baris kalimat yang ringkas sehingga 
mudah dibaca.

Situs memiliki desain yang sesuai dengan jenis layanannya mempunyai layout yang simpel, dan berisi informasi 
yang ringkas dan menarik serta mudah dipahami oleh pengguna

Situs terlihat kompeten untuk penyampaian informasi dengan layout yang baik, mempunyai fasilitas scroll layar, 
pemilihan bahasa yang baku serta konten diperbaharui secara berkala

Situs memberikan kesan yang positif dengan adanya layout yang ringkas namun informatif, waktu loading yang 
cepat, pemberian penekanan pada hal penting, tersedia menu yang berisi item yang ringkas dan tepat.

Informasi yang ditampilkan oleh situs menggunakan bahasa Indonesia yang benar, dengan mekanisme yang 
runtut, tanpa menggunakan banyak istilah serta didukung oleh dokumen yang tepat sesuai dengan kebutuhan 
pengguna
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Informasi yang ditampilkan pada situs dilengkapi dengan penjelasan meliputi dasar hukum, pelaksanaan 
kegiatan dan gambar yang mendukung

Situs menyediakan informasi yang diperbaharui secara berkala dan up to date

Situs menyediakan integrasi informasi dengan penyediaan sumber atau link yang terkait untuk memperjelas 
informasi relevan yang dibutuhkan pengguna

Situs memberikan informasi yang jelas sesuai dengan kebutuhan pengguna dalam bentuk audiovisual, gambar 
dan narasi.

Situs menyediakan informasi yang detail, lengkap dan relevan

Situs menyediakan informasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna pada satu skema secara rinci dalam 
format yang baik

Situs memiliki reputasi yang baik karena memiliki privacy policy, contact informatian, testimoni dan informasi 
jumlah pengunjung.

Keamanan dalam bertransaksi dirasakan pengguna dengan adanya mekanisme transaksi yang jelas, tersedia 
fitur pengamanan transaksi, fasilitas pelacakan transaksi dan riwayat transaksi

Sistem menyediakan perlindingan terhadap informasi pribadi dengan  penggunaan user id, passwords, kode 
autentifikasi, pernyataan resmi perlindungan data sehingga pengguna merasa aman.

Sistem menyediakan halaman pribadi untuk pengguna dengan pengaman dan memiliki kemudahan untuk 
melakukan pembaharuan data pribadi dan memiliki kesan personalisasi pengguna

Situs memiliki forum pengguna dengan fasilitas interaksi antara anggotanya sehingga menimbulkan rasa 
kebersamaan

Situs menyediakan media komunikasi seperti fasilitas live chat, informasi kontak, alamat emai dan nomer 
telepon yang dapat dihubungi yang memudahkan komunikasi dengan institusi

Sistem menyediakan fasilitas informasi untuk mengetahui alur atau tahapan kerja dan transaksi yang dilakukan 
oleh pengguna sehingga memberi keyakinan bahwa jasa akan tersampaikan dengan baik sesuai janji
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Dimensi Code Indikator Penilaian Pertanyaan N

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

      

E1
Struktur situs/mobile app e-
gov ini jelas dan mudah 
diikuti

Apakah situs/mobile app 
menggunakan alamat/nama 
mobile apps yang mudah 
diingat, berekstensi go.id 
(untuk situs)/nama formil (untuk 
mobile app), tampilan antar 
muka (interface ) menarik  dan 
mudah untuk diikuti /ditelusuri?

E2
Mesin pencari (fitur 
search) dalam situs/mobile 
app e-gov ini efektif

Apakah situs/mobile app 
menyediakan fitur mesin 
pencari (search) yang mudah 
ditemukan posisinya, 
digunakan dan memberikan 
tampilan hasil yang mudah 
dibaca/dipahami?

E3
Peta situs/mobile app e-
gov ini terorganisir dengan 
baik

Apakah situs/mobile app 
memiliki peta navigasi, tidak 
mengandung halaman kosong, 
tata letak (layout) halaman 
yang konsisten dan transisi 
antar halaman terasa halus 
(smooth) dan lancar? 
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1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

      Efficiency

   
    

   
    

   
    
    
    

   

E4

Situs/mobile app e-gov ini 
disesuaikan dengan 
kebutuhan khusus masing-
masing pengguna

Apakah situs/mobile app 
memiliki fitur penyesuaian 
terkait karakteristik dan pola 
kebutuhan khusus pengguna 
seperti multi bahasa, 
Sumarisasi (frequently acces, 
top search, FAQ, dlsb), fitur 
pengingat & saran, dan fitur 
yang ramah pengguna 
disabilitas?

E5
Informasi yang ditampilkan 
pada situs/mobile app e-
gov ini rinci dan sesuai 

Apakah informasi yang 
ditampilkan dalam situs/mobile 
app memiliki keterangan yang 
rinci dan sesuai dengan 
efisiensi? 

E6

Lama Informasi yang 
ditampilkan di situs e-gov 
setelah kejadian/peristiwa 
berlangsung

Seberapa lama informasi 
ditampilkan dari waktu kejadian  
berlangsung?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

      

E7

Petunjuk dan/atau  
Informasi pengisian data 
dalam situs/mobile app e-
govt ini sudah memadai

Apakah petunjuk dan/atau 
informasi mengenai pengisian 
data dalam situs/mobile app ini 
sudah cukup 
memadai/informatif? 

T1 Penggunaan pasword dan 
username aman

Apakah keamanan 
penggunaan username dan 
password pada situs/mobile 
app ini terjamin? 

T2
Autentifikasi hanya 
menggunakan data yang 
diperlukan

Berapa jumlah item data 
pribadi pengguna yang harus 
dimasukkan untuk autentifikasi 
akses dalam situs/mobile app 
ini ? (Contoh data pribadi yang 
tidak perlu: Nomor Kartu 
Keluarga, NIK, nomor Kartu 
kredit, dlsb yang tidak 
diperlukan dalam akses situs )
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

Trust

T3

Data yang diberikan oleh 
pengguna tersimpan 
dalam situs/mobile app 
dengan aman

Apakah data yang diberikankan 
pengguna dan tersimpan 
dalam sistem e-service ini 
aman?

T4

Data yang disediakan 
untuk e-service digunakan 
hanya untuk alasan yang 
dimaksudkan 

Apakah data pengguna yang 
disimpan dalam e-service ini 
hanya digunakan untuk alasan 
yg dimaksudkan oleh 
pengguna?

R1

Form dalam situs/mobile 
app e-service dapat 
diunduh/di-submit dengan 
cepat

Apakah form atau file dalam 
situs/mobile app ini dapat 
diunduh atau disubmit dengan 
cepat ?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

Reliability

R2
Situs/mobile app e-service 
dapat diakses dan tersedia 
kapan pun diperlukan

Apakah situs/mobile app ini 
dapat diakses kapan saja 
diperlukan?

R3
Situs/mobile app dapat 
beroperasi dengan baik 
sejak dibuka

Apakah situs/mobile app dapat 
beroperasi dengan baik dan 
responsif sejak dibuka?

R4
Situs/mobile app 
menyediakan layanan 
tepat waktu

Apakah layanan disediakan 
tepat waktu sesuai dengan 
kebutuhan?

R5
Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat dengan 

Apakah halaman situs/mobile 
app terunduh/termuat  dengan 
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2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

R5
   

terunduh/termuat dengan 
cepat

   
app terunduh/termuat  dengan 
cepat?

R6

Situs e-service berjalan 
dengan baik 
menggunakan browser 
yang tersedia

Apakah semua browser  
umum/populer yang tersedia 
dapat digunakan untuk 
membuka situs ini?

 

CS1

Staf e-service 
menunjukkan minat yang 
tulus dalam memecahkan 
masalah pengguna, staf 
yang dimasukan adalah 
adanya HELP DESK utk 
eService.

Apakah staf e-service 
memberikan layanan yang 
tulus dalam menjawab 
pertanyaan dan penyelesaiaan 
masalah?

CS2

Staff e-service 
memberikan balasan 
secepatnya ke pertanyaan 
pengguna.

Apakah respon admin cepat 
dalam menjawab pertanyaan 
pengguna?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

Citizen Support

CS3

Staf e-service memiliki 
pengetahuan untuk 
menjawab pertanyaan 
pengguna.

Apakah staf memiliki 
pengetahuan untuk menjawab 
pertanyaan pengguna secara 
memuaskan?

CS4

Staf e-service memiliki 
kemampuan untuk 
menyampaikan 
kepercayaan dan 
keyakinan

Apakah kesan terpercaya 
terlihat pada staf e-service 
sehingga dapat meyakinkan 
pengguna?

U1 Mudah dipelajari untuk 
mengoperasikan

Apakah situs/mobile app dapat 
dengan mudah dipelajari dan 
dioperasikan saat 1 s/d 3 kali 
mengakses dengan dukungan 
fitur-fitur berikut?
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1

4

3

2

1

4

3

2

1

   

    
    

      
   

 

U2

Interaksi dengan 
situs/mobile app eservice 
jelas dan mudah 
dimengerti

Apakah interaksi anda sebagai 
pengguna situs/mobile app 
jelas dan mudah untuk 
memahami/mengerti dengan 
tersedianya form interaksi 
dengan fitur-fitur berikut?

U3 Navigasi situs/mobile app 
cukup jelas dan mudah

Apakah situs/mobile app 
mudah dinavigasikan dari 
menu ke menu, dari halaman 
ke halaman, dan dari konten ke 
konten nya?
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4

3

2

1

4

3

2

1

Usability

U4 Situs/mobile app mudah 
digunakan

Apakah mudah dalam 
penggunaan situs/mobile app 
baik konten, menu, dan fitur 
lainnya ?

U5 Tampilan situs/mobile app 
eservice menarik

Apakah tampilan situs/mobile 
app menarik sehingga anda 
nyaman, senang dan tidak 
bosan melihat situs lebih lama 
atau sering?
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4

3
2
1

4

3
2
1

4

3
2

U6
Desain situs/mobile app 
eService layak dan sesuai 
dengan tipe situs

Apakah desain situs sesuai 
/relevan dengan 
jenis/kategori/konten yang 
dikandung/fungsi layanan nya?

U7
Situs/mobile app Eservice 
menimbulkan kesan 
kompeten/profesional

Apakah situs/mobile app 
nampak kompeten/profesional 
dalam penyampaian kontennya 
dan pengelolaannya?

U8

Situs/mobile app Eservice 
memberikan 
pengalaman/kesan positif 
bagi pengguna

Apakah Anda mendapatkan 
pengalaman/kesan positif saat 
mengakses dan menggunakan 
situs/mobile app ini?
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1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

   
 

  
 

   
   

   
  

I1 Menyediakan informasi 
akurat

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs dengan 
bahasa Indonesia yang jelas, 
sistematis dan bermanfaat bagi 
pengguna?

I2 Menyediakan informasi 
yang terpercaya

Apakah Informasi yang 
ditampilkan dalam situs//mobile 
app disertai dengan daftar, 
deskripsi informasi serta dasar 
hukum dari pelayanan yang 
diberikan ?

Menyediakan informasi 
   

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs/mobile 
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2

1

4

3

2

1

4

3
2
1

4

3

2

1

I3 Menyediakan informasi 
tepat dan sesuai waktu

   
ditampilkan pada Situs/mobile 
app merupakan informasi yang 
ter up date  secara teratur ?

I4 Menyediakan informasi 
relevan

Apakah informasi yang 
disampaikan mempunyai 
penjelasan dengan integrasi 
informasi dari link lainnya ?

I6
Menyediakan informasi 
dengan tingkat kerincian 
yang tepat

Apakah informasi yang 
ditampilkan dalam situs/mobile 
app memiliki keterangan yang 
lengkap mengenai: 
Author/Penulis, Tanggal 
Publikasi, Link sumber 
referensi , disertai dengan 
gambar/video/dokumen 
relevan, memiliki kategorisai & 
kata kunci yang sesuai dan 
memliki link/tautan dengan 
informasi lain yang sejenis 
dalam situs?

I5 Menyediakan informasi 
yang mudah dimengerti

Apakah informasi yang 
ditampilkan dilengkapi dengan 
tutorial penggunaan layanan ?

Information
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

 

SI1 Memiliki reputasi yang baik Apakah situs memiliki reputasi 
yang baik?

I7 Menyediakan informasi  
dalam format yang layak

Apakah informasi disajikan 
dengan format yang sesuai, 
tepat dan cocok?

SI2
Pengguna merasa aman 
dalam  menyelesaikan 
transaksi

Apakah situs memiliki  
keamanan untuk melakukan 
transaksi secara penuh?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

Service Interaction SI4 Menciptakan rasa 
personalisasi

Apakah Situs menyediakan 
kemudahan untuk mempunyai 
halaman pribadi dan 
kemudahan untuk mengubah 
atau meng-update-nya ?

  
 

Apakah Situs memiliki fitur 
diskusi langsung (live) dan 

    
    

    
   

  

SI3
Pengguna merasa aman 
terhadap informasi 
pribadinya

Apakah informasi pribadi 
pengguna terlindungi dengan 
baik ?

SI5 Menimbulkan rasa 
kebersamaan

Apakah pengguna merasakan 
komunitas yang menghargai 
keberadaannya dan 
kebersamaan sesama 
pengguna?
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3

2

1

4

3
2

1

 

SI6 Memudahkan komunikasi 
dengan institusi

    
diskusi langsung (live) dan 
informasi kontak yang lengkap 
dan berfungsi baik? (Berfokus 
pada interaksi dari pengguna 
terhadap penyedia layanan 
bukan live chat)

SI7

Memberi keyakinan bahwa 
jasa akan tersampaikan 
dengan baik sesuai 
janji/aturan

Apakah Situs memberi 
keyakinan bahwa jasa akan 
tersampaikan dengan baik 
sesuai janji/aturan? 
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Breakdown Bobot Evidence
Menggunakan (1) nama/alamat mudah 
diingat dan ditelusuri, (2) berakhiran 
ekstensi go.id (untuk situs)/nama formal 
yang menunjukan nama daerah atau 
layanan spesifik (untuk mobile app), (3) 
tampilan antar muka nya menarik 
(komposisi Menu, Logo Lembaga, dan 
font (jenis dan ukuran) yang konsisten, 
(4) struktur  situs/mobile apps  berbentuk 
piramida i. Beranda; ii. Kategori; iv. 
Subkategori
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app, mudah digunakan dan memberikan 
tampilan hasil yang mudah 
dibaca/pahami
Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app dan mudah digunakan
Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app

Tidak ditemukan mesin pencari dalam 
situs/mobile app

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur, tidak memiliki halaman 
kosong dan tata letak (layout) konsisten, 
transisi/perpindahan antar 
halaman/windows situs/mobile app terasa 
halus dan lancar tanpa jeda/lag.
Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur, tidak memiliki halaman 
kosong dan tata letak (layout) konsisten

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur dan tidak memiliki halaman 
kosong

URL link dan screenshoot 
mengenai: nama 
situs/aplikasi, hasil 
pencarian situs pada 
browser, layout situs untuk 
menunjukkan struktur

URL link dan screenshoot 
mengenai: mesin pencari, 
fungsi dan tata letak

URL link dan screenshoot 
mengenai: Site Map
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Tidak memiliki atau hanya memiliki peta 
navigasi saja 

Memiliki  fitur  pilihan (1) multi bahasa, (2) 
fitur sumarisasi (frequently acces, top 
search, top question, FAQ) dan (3) fitur 
pengingat & pemberi saran serta (4) fitur 
ramah pengguna disabilitas (text to 
speech, speech to text, dlsb)
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas

Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam satu halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam dua halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam tiga halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam lebihh dari tiga halaman 
situs/mobile app

Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 1-4 hari setelah kejadian 
berlangsung
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 5-7 hari setelah kejadian 
berlangsung
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 8-14 hari setelah kejadian 
berlangsung
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang lebih dari 14 hari setelah 
kejadian berlangsung

    
  

URL link dan screenshoot 
mengenai: fitur  pilihan multi 
bahasa, fitur sumarisasi 
(frequently acces, top 
search, top question, FAQ) 
dan fitur pengingat & 
pemberi saran serta fitur 
ramah pengguna disabilitas 
(text to speech, speech to 
text, dlsb)

Screen shoot  halaman 
(halaman) situs/mobile app

Jadwal update tersedia dan 
dilakukan dengan baik, 
dibuktikan dengan fisik situs 
terbarukan dapat berupa 
link url dan atau 
screenshoot
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Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field mudah dimengerti dan 
informatif disertai diagram dan contoh. 
Proses pengisian data hanya 
membutuhkan 1 halaman
Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field mudah dimengerti dan 
informatif disertai diagram dan contoh. 
Proses pengisian data hanya 
membutuhkan 2-3 halaman

Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field tidak mudah dimengerti dan 
kurang  informatif tanpa disertai diagram 
dan contoh. Proses pengisian data hanya 
membutuhkan lebih dari 3 halaman

Tidak ada petunjuk dan/atau informasi 
pengisian data pada masing-masing field

Terdapat fitur proteksi password: (1) 
autentifikasi, (2) enkripsi menggunakan 
basis/standar enkripsi tertentu 
(ditampilkan metode/merk nya), (3) 
notifikasi penggunaan password, (4) 
notifikasi penggantian password
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas  
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas  
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas  

1 -  3 item data pribadi pengguna untuk 
autentifikasi
4 - 5 item data pribadi pengguna untuk 
autentifikasi
6 sampai 7 item data pribadi pengguna 
untuk autentifikasi

Lebih dari 7 data item data pribadi 
pengguna untuk autentifikasi

URLdan screenshoot kolom 
isian pada situs

URL dan screen shoot 
halaman login, hasil 
percobaan register, create 
username dan password, 
ganti username dan 
password

URL dan screen shoot 
Kolom isian permintaan 
data saat register dan login 
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Keamanan data terjamin karena adanya: 
(1) komitmen/pernyataan tertulis dari 
organisasi pengelola/penanggung jawab 
situs/mobile app yang dapat 
dibaca/diketahui oleh pengguna dengan 
jelas (2) Terdapat jaminan sistem 
enkripsi, (3) autentifikasi menggunakan 
digital signature atau biometrik  (4) fitur 
notifikasi/restorasi user name & password  
dan (5) memiliki sistem pemblokiran

Situs/mobile app memiliki 4-5 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas

Kriteria: (1) Terdapat pernyataan resmi 
dalam situs bahwa data tidak akan 
digunakan untuk keperluan lain. (2) 
Memiliki fitur menu privacy policy untuk 
data pribadi pengguna (3) Data dapat 
dikendalikan oleh pengguna (ubah, 
tampilkan, ditutup, dan fitur lainnya)

Situs/mobile app memiliki 2 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 
kurang dari 1 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 1 
sampai 5 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 5 
sampai 10 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 
lebih dari 10 menit

(1). Screen shoot 
Pernyataan tentang 
kemanan data pengguna 
dalam situs dan bukti 
fiturlain, (2).  berita acara 
percobaan 

(1) Pernyataan resmi 
penggunaan data dalam 
situs (2) menu privacy 
policy

Berita acara pengunduhan 
form atau file dengan bukti 
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Situs/mobile app selalu aktif dan dapat 
digunakan 24 jam sehari

Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1- 3 bulan sekali
Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1 minggu – 1 bulan 
sekali
Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1-6 hari sekali

Situs/mobile app ketika dievaluasi 
memiliki kriteria sebagai berikut: (1)  
waktu loading dan unduh cepat ke menu 
utama  (2) Situs/mobile app berjalan 
dengan baik di semua perangkat,(3) text 
mudah dibaca, (4) responsif

Situs/mobile app memilki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memilki 1 kriteria di atas

Situs/mobile app tidak memilki kriteria di 
atas

Kriteria evaluasi: (1) chat dan mail respon 
tidak lebih dari 24 jam (2) ada 
penyelesaian masalah/pertanyaan user 
(3) pengumuman yang masih dalam 
rentang waktunya (4) kerterbaruan 
berita/artikel
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat   5-10 detik

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat  11 sampai 30 detik

Jadwal dan sop 
maintenance, lampiran up 
dan down sistem, screeshot 
akses/evaluasi situs pada 
waktu yang berbeda

Berita acara percobaan 
menjalankan situs

(1) chat dan mail respon 
tidak lebih dari 24 jam (2) 
bukti penyelesaian 
masalah/pertanyaan user 
(3) bukti pengunggahan 
pengumuman (4) 
kerterbaruan berita

Berita acara percobaan 
membuka halaman situs  
(halaman situs yang baik 
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Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat  31 sampai 60 detik

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat lebih dari 60 detik

Semua browser dapat digunakan 
(minimal 4 jenis browser)

Hanya 3 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Hanya 2 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Hanya 1 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Kriteria kesan tulus staf sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, (1) 
kecepatan respon (2) isi respon (3) 
penyelesaian masalah (4) bahasa yang 
baik

Situs/mobile app memilki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memilki 1 kriteria di atas

Situs/mobile app tidak memilki kriteria di 
atas

Respon terhadap pertanyaan pengguna 
dilakukan kurang dari 60 menit

Respon terhadap pertanyaan dilakukan 
dalam waktu 61 menit  sampai 5 jam

Respon terhadap pertanyaan dilakukan 
dalam 5 jam 1 menit sampai 24 jam

Respon terhadap pertanyaan pengguna 
dilakukan lebh dari 24 jam

   
    

(halaman situs yang baik 
adalah situs yang tidak 
berat dan cepat dibuka)

Berita acara percobaan  
dan screenshoot membuka 
situs dengan berbagai 
browser

Bukti tentang (1) kecepatan 
respon (2) isi respon (3) 
penyelesaian masalah (4) 
standar bahasa yang baik

Bukti sampel respon pada  
pertanyaan user
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Kriteria pengetahuan dan respon dari 
staff e-service terkait pertanyaan 
pengguna atas layanan: (1)  menjawab 
setiap pertanyaan pengguna sesuai 
konteksnya, (2) menjawab dengan cepat 
kurang dari 24 jam (3) menyelesaikan 
masalah/pertanyaan pengguna atau 
menjawab secara tepat (4) 
berkomunikasi dengan bahasa yang baik

Staff e-service memiliki 2-3 kriteria di atas

Staff e-service memiliki 1 kriteria di atas

Staff e-service tidak memiliki kriteria di 
atas

Kriteria penyampaian layanan dari staf e-
service: (1) dapat dipercaya dengan baik 
dan menjalankan tugasnya dengan (2) 
tanggung jawab,  (3) profesional dan (4) 
percaya diri

Staff e-service memiliki 2-3 kriteria di atas

Staff e-service memiliki 1 kriteria di atas

Staff e-service tidak memiliki kriteria di 
atas

Situs/mobile app menyediakan: (1) 
manual penggunaan; (2) fitur Help, (3) 
Video tutorial, dan (4)  Fitur Customer 
Service online (live chat)
Tersedia manual penggunaan, fitur Help 
dan video tutorial

Tersedia manual penggunaan dan fitur 
Help

(1) Bukti berita acara 
penilaian staf e-service (2) 
persepsi penilai terhadap 
jawaban atas pertanyaan 
user (disertai bukti)

(1) Bukti berita acara 
penilaian staf e-service (2) 
persepsi penilai terhadap 
jawaban atas pertanyaan 
user (disertasi bukti)

URL
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Tersedia manual penggunaan (pdf, 
diagram, dokumen lainnya)

Kriteria interaksi pengguna dengan e-
services: (1) Memiliki form interaksi; (2) 
Memiliki fitur Helpdesk/instant messaging 
dengan admin; (3) Informasi yang 
ditampilkan dalam situs dapat diakses 
per halaman per informasi; (4) memiliki 
fitur multibahasa

Interaksi hanya memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Interaksi hanya memiliki 1 kriteria di atas

Interaksi hanya tidak memiliki kriteria di 
atas

Kriteria navigasi situs/mobile app: (1) 
Tersedia peta situs navigasi; (2) Jumlah 
link navigasi yang minimal (maksimal 7 
menu item); (3) Konsisten (posisi 
navigasi situs selalu sama di tiap 
halaman); (4) Logo me-Link ke halaman 
utama

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas

URL

Berita acara percobaan dan 
URL

Page 44



INDIKATOR eService_Jenis WORKFL

Kriteria kemudahan penggunaan 
situs/mobile app: (1) Dapat diakses oleh 
siapapun termasuk (2)disabilitas (tuna 
netra) atau (3) manula; (4) Kompatibel 
dengan perangkat mobile (smartphone, 
tablet, dll); (5) Memungkinkan membaca 
konten secara cepat (skims); (6) Memiliki 
fitur multibahasa; dan (7) perubahan 
layout (misal perubahan ukuran font)

Memiliki 4-6 kriteria diatas

Memiliki 1-3 kriteria diatas

Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria tampilan situs/mobile app yang 
menarik: (1) Desain dengan komposisi 
padanan warna yang baik dan tidak 
berlebihan:  setidaknya memiliki 2 atau 3 
warna utama yang berpadu (maksimal 5 
warna); (2) teks mudah dibaca, biasanya 
teks warna hitam dengan latar warna 
puith/cerah & ukuran font 10-12 di tiap 
paragraf; (3) memiliki gambar yang 
relevan dengan konteks/konten dengan 
kualitas/resolusi yang baik dan jumlah 3-
4 gambar setiap halamannya (tidak 
lebih); (4) layout yang sederhan & 
ringkas (simple)  tidak banyak 
mengandung elemen pengalih fokus 
(misal animasi, gambar berkedip-
kedip/blink  dll)
Memiliki 2-3 kriteria di atas

Memiliki 1 kriteria di atas

Tidak memiliki  kriteria di atas

Berita acara percobaan dan 
URL
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(1) Layout situs sederhana tidak 
berlebihan hanya menyampaikan konten 
yang relevan dengan informasi 
pemerintahan; (2) judul konten memiliki 
tema/label yang jelas dan isi dibagi 
menjadi paragraf kecil; (3) desain layout 
dan konten jelas, ringkas dan menarik; 
(4) kurang dari 10 detik pengunjung 
dapat mengetahui jenis situs dan isi 
konten yang disampaikan

Memiliki 2-3 kriteria di atas
Memiliki 1 kriteria di atas
Tidak memiliki  kriteria di atas

Kriteria kesan kompeten/profesional dari 
situs/mobile app: (1) Tata letak/layout 
sederhana, ringkas, minim fitur pengalih 
topik ; (2) Minimal link navigasi dan scroll 
(menggulung layar) untuk setiap halaman 
dan informasi/konten ; (3) Konten 
diperbarui secara reguler/berkala; (4) 
Konten yang deskriptif, dan penggunaan 
bahasa sederhana dan standar atas 
konten situs/mobile app (yang ada 
seakan ditulis yang profesional, misal: 
editor/wartawan)
Memiliki 2-3 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Tidak memiliki  kriteria diatas

 Kriteria standar pengalaman positif: (1) 
Layout situs sederhana & ringkas 
(simple), tampilan menarik dan 
pengelolaan yang baik; (2) Loading 
halaman cepat, situs memuat (loading) 
halaman 1- 20 detik; (3) Minimal link & 
scroll & layout, serta konsiten tiap 
halamannya; (4) Fokus pada hal yang 
penting/utama, (5) Menu selalu berada di 
bagian atas disetiap halaman (6) item 
menu dibatasi kurang dari 7 item (untuk 
tidak membuat orang berlama-lama 
dalam mencari satu informasi yang 
diinginkan), (6) Memiliki fitur/tombol 
Memiliki 4-5 kriteria diatas
Memiliki 1-3 kriteria diatas
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Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria umum informasi akurat: (1) 
didukung oleh referensi atau dokumen 
fakta yang jelas serta sesuai dengan 
kebutuhan  pengguna. (2) informasi yang 
disampaikan dengan bahasa Indonesia 
yang jelas (tata bahasa, pengejaan, dan 
komposisi) (3)  menampilkan 
keterangan/info tentang penulis (4) 
Informasi dapat dibandingkan dengan 
situs lainnya dengan topik yang sama

Screen shoot : (1) informasi 
yang ditampilkan di Web, 
(2) bagan , (3) dokumen 
pendukung

Memiliki 2-3 kriteria diatas

Memiliki 1 kriteria diatas

Tidak memiliki kriteria diatas

Tersedia daftar dan deskripsi informasi 
yang dilengkapi dengan  peraturan 
perundang-undangan/dasar hukum 
terkait pelayanan yang diberikan
Tersedia deskripsi informasi yang 
dilengkapi dengan peraturan perundang-
undangan/dasar hukum terkait pelayanan 
yang diberikan

Tersedia daftar informasi yang dilengkapi 
peraturan perundang-undangan/dasar 
hukum terkait pelayanan yang diberikan

Tidak tersedia daftar dan deskripsi 
informasi yang dilengkapi dengan 
peraturan perundang-undangan/dasar 
hukum terkait pelayanan yang diberikan 

Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 7 hari kerja dari berita 
/informasi terakhir
Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 8 hari kerja – 30 hari kerja 
dari berita /informasi terakhir

Screen shoot :  (1) Daftar 
informasi ; (2) Deskripsi 
informasi ; (3) Peraturan 
hukum/dasar hukum 

Screen shoot : (1) Berita 
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Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 31 hari kerja – 90 hari kerja 
dari berita /informasi terakhir
Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala lebih dari  90 hari kerja dari berita 
/informasi terakhir

Terdapat integrasi informasi antara 
informasi pelayanan dengan link  
informasi lainnya yang saling terkait
Terdapat integrasi informasi, yang 
membutuhkan pencarian dari link yang 
lain
Terdapat integrasi informasi tanpa 
panduan link lainnya.
Tidak terdapat integrasi informasi

Kriteria informasi yang mudah dimengerti, 
memiliki: (1) penggunaan bahasa yang 
baik dan benar, langsung/tidak bertele-
tele, tidak banyak terminologi tidak 
awam/asing; (2) audio visual, (3) tabel 
dan/atau grafik, (4) link atau dokumen 
Memiliki 2-3 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria tingkat kerincian informasi: (1) 
Author/Penulis; (2) Tanggal Publikasi, (3) 
Memiliki Gambar/Video/Dokumen dan 
tautan dengan informasi lain yang 
sejenis/relevan dalam situs/mobile app 
dan  yang relevan dan (4) Memiliki 
kategorisasi dan kata kunci yang sesuai
Situs/mobile app memiliki  2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki  1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Screen shoot : (1) Berita 
yang terbaru 

Screen shoot : (1) 
penjelasan integrasi 
informasi (2) alamat link 
yang terkait

URL link dan screenshoot 
mengenai: Author; 
DD/MM/YYYY, Link Tautan 
dan 
Gambar/Video/Dokumen 
yang relevan dan Memiliki 
kategorisasi dan kata kunci 
yang sesuai serta Memiliki 
tautan dengan informasi 
lain yang sejenis/relevan 
dalam situs

Screen shoot  dan file 
penggunaan layanan dalam 
bentuk : (1) audiovisiual, (2) 
gambar ; (3) narasi 
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Kriteria format penyajian informasi yang 
layak/pas: (1) Menggunakan bahasa 
yang umum, (2) mengandung penekanan 
(cetak tebal (bold), atau cetak miring 
(italic), pointer, tabel dan atau  yang 
sesungguhnya atau kontekstual (3) 
Mengandung  keyword (4) Menggunakan 
hyperlink yang aktif (dapat diklik 
langsung) (5) jumlah paragraf yang tidak 
banyak (maksimum tiga paragraf) dalam 
satu informasi
Situs/mobile app memiliki  3-4 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki  1-2 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki (1) privacy 
policy, (2) contact information, (3) 
terdapat testimoni positif dari pengguna, 
(4) memiliki statistik jumlah pengunjung 
dan pengguna situs/mobile app yang 
meningkat

Situs/mobile app memiliki 2-3 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki 1 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app tidak memiliki  macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki mekanisme 
transaksi yang jelas dengan ditandai (1) 
tersedia petunjuk yang user friendly (2) 
fitur pengamanan transaksi (3) fasilitas 
pelacakan transaksi (4) riwayat transaksi

Situs/mobile app memiliki 2-3 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki 1 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app tidak memiliki  macam 
kriteria tersebut

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria

Screen shoot  skema yang 
menampilkan informasi 
kebutuhan pengguna pada 
satu skema (informasi 
dengan kategorisasi yang 
jelas sesuai fungsi dan 
organisasi)

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria
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Kriteria keamanan bagi pengguna: (1) 
Untuk akses ke akun pengguna 
dibutuhkan user id, Passwords, (2) kode 
autentifikasi  (3) pengguna memberikan 
hanya data yang dibutuhkan (4) Terdapat 
pernyataan resmi perlindungan data

Situs/app memiliki 2-3 macam 
perlindungan data pengguna diatas
Situs/app  memiliki 1 macam 
perlindungan data pengguna diatas
Situs/app tidak/ memiliki  macam 
perlindungan data pengguna diatas

Situs/app memiliki (1) halaman personal 
yang sesuai dengan karakteristik atau 
preferensi pengguna, (2) memiliki 
pengaman/passwords untuk masuk dan 
(3) memiliki kemudahan untuk mengubah 
atau mengupdate data personal.

Situs/app  memiliki 2 kriteria personalisasi 
pengguna diatas
Situs/app memiliki 1 kriteria personalisasi 
pengguna diatas

Situs/app  tidak memiliki  kriteria 
personalisasi pengguna diatas

Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang berfungsi optimal 
sebagai tempat berdiskusi dan 
memberikan solusi yang dipertimbangkan 
oleh organisasi
Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang berfungsi dengan baik
Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang kadang-kadang 
digunakan
Situs/mobile app tidak memiliki 
forum/kanal pengguna atau memiliki tapi 
tidak digunakan

Situs memiliki fitur diskusi langsung (live) 
dan informasi kontak yang lengkap 
(alamat email, alamat fisik, nomor 
telepon) yang berfungsi dengan baik.

URL dan Screenshoot 
ketiga kriteria

    
  

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria

URL dan Screenshoot 
forum pengguna
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Situs memiliki informasi kontak yang 
lengkap (alamat email, alamat fisik, 
nomor telepon) yang berfungsi dengan 
baik.
Situs memiliki informasi kontak yang 
kurang lengkap yang kurang berfungsi 
dengan baik.
Situs tidak memiliki informasi kontak

Kriteria yang dimaksud, situs/mobile app 
memiliki:  (1) FAQ dan atau petunjuk 
yang lengkap, (2) kontak/fasilitas 
diskusi/chat yang berfungsi untuk 
bertanya (3) terdapat testimoni pengguna  
yang baik, (4) memiliki alur 
kerja/transaksi transparan yang dapat 
dipantau pengguna.

Situs/app  memiliki 2-3 kriteria diatas
Situs/app  memiliki 1 kriteria diatas

Situs/app  tidak memiliki kriteria diatas

URL dan Screenshoot live 
chat dan contact

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria
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Pernyataan untuk end user

Situs mudah diingat, memiliki 
struktur yang jelas dan mudah 
diikuti, untuk model layanan 
berjenis INFORMASI piramida 
SESUAI struktur organisasi, dan 
untuk model layanan berjenis 
WORKFLOW piramida SESUAI 
layanan yang diberikan

Situs memiliki mesin pencari yang 
mudah ditemukan dalam situs, mudah 
digunakan dan memberikan hasil yang 
baik dan sesuai

Situs terorganisasi dengan baik, 
memiliki peta navigasi, tidak 
memiliki halaman kosong, tata 
letak (layout ) konsisten, 
transisi/perpindahan antar 
halaman situs terasa halus dan 
lancar.
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Situs memiliki fitur penyesuaian 
pengguna seperti multi bahasa, 
frequently acces, top search, FAQ, 
fitur pengingat & saran, dan fitur yang 
ramah pengguna disabilitas?

Jumlah halaman yang diperlukan 
untuk menampilkan Informasi pada 
situs/mobile app e-gov 

Selang waktu kejadian sesungguhnya 
dengan publikasi berita/informasi di 
situs/mobile apps
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Informasi atau petunjuk pengisian data 
pada masing-masing field mudah 
dimengerti dan informatif, disertai 
diagram dan contoh. Proses pengisian 
data hanya membutuhkan sedikit 
halaman petunjuk

Terdapat proteksi password: 
autentifikasi, enkripsi, notifikasi 
penggunaan password, notifikasi 
penggantian password

Autentifikasi hanya menggunakan 
data yang diperlukan (data sesedikit 
mungkin)
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Keamanan data terjamin baik dari 
keamanan sistem maupun komitmen 
tertulis dari organisasi yang dapat 
dibaca oleh pengguna dengan jelas. 
Terdapat enkripsi dan autentifikasi 
menggunakan digital signature, 
biometrik, notifikasi dan password.

Situs menampilkan pernyataan resmi 
bahwa data tidak akan digunakan 
untuk keperluan lain dan memiliki fitur 
menu privacy policy untuk data pribadi 
pengguna yang dapat dikendalikan 
oleh pengguna (ubah, tampilkan, 
ditutup, dll)

Form atau file dokumen yang tersedia 
dalam situs dapat diunduh dengan 
cepat, kurang dari 1 menit
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Situs dapat digunakan dalam 24 jam 
sehari

Situs berjalan dengan baik di 
semua perangkat atau semua 
operating system , waktu loading 
cepat, text mudah dibaca, 
responsif

Informasi dan pelayanan disediakan 
tepat waktu dan up to date sesuai 
dengan kebutuhan pengguna

Halaman situs terunduh/terbuka 
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dengan cepat, kurang dari 2 detik

Situs dapat beroperasi pada semua 
browser yang umum digunakan 
masyarakat (MicIE, Mozilla, Google 
Chrome, Safari, Opera dll)

Kesan tulus staf/admin sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, 
cepat  merespon, isi respon yang baik, 
dapat menyelesaikan masalah dan 
menggunakan bahasa yang baik

Respon terhadap pertanyaan 
pengguna dilakukan kurang dari 1 jam
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Pengetahuan staff e-service sangat 
baik, mengetahui dan memahami 
organisasi, seluruh proses bisnis 
terkait pelayanan dari awal sampai 
akhir yang sehingga dapat menjawab 
pertanyaan pengguna secara 
memuaskan

Staf/admin e-service terkesan baik, 
bertanggungjawab merespon dengan 
cepat, memiliki kemampuan yang 
mencukupi dan profesional

Situs memiliki petunjuk penggunaan, 
fitur Help, Video tutorial dan Fitur 
Customer Service online sehingga 
memudahkan pengguna untuk 
menggunakan situs
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Situs memiliki format interaksi 
dengan admin (messaging ), 
menyediakan informasi dalam satu 
halaman dan  fitur multibahasa 
sehingga pengguna dapat 
berinteraksi dengan situs e-service 
secara jelas dan mudah dimengerti

Tersedia peta navigasi situs dengan 
tahapan yang tidak panjang serta 
kompatibel dengan berbagai browser 
sehingga pengguna mudah untuk 
menggunakan situs.
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Situs mudah digunakan karena dapat 
diakses oleh disabilitas, manula, dari 
smartphone, dan memiliki fitur 
multibahasa serta fitur perubahan 
layout/ukuran font

Situs terlihat menarik dengan 
penggunaan warna yang tidak 
berlebihan, teks berwarna hitam 
dengan warna latar putih, warna dan 
resolusi gambar yang baik, ukuran 
font dan jumlah baris kalimat yang 
ringkas sehingga mudah dibaca.
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Situs memiliki desain yang sesuai 
dengan jenis layanannya mempunyai 
layout yang simpel, dan berisi 
informasi yang ringkas dan menarik 
serta mudah dipahami oleh pengguna

Situs terlihat kompeten untuk 
penyampaian informasi dengan layout 
yang baik, mempunyai fasilitas scroll 
layar, pemilihan bahasa yang baku 
serta konten diperbaharui secara 
berkala

Situs memberikan kesan yang positif 
dengan adanya layout yang ringkas 
namun informatif, waktu loading yang 
cepat, pemberian penekanan pada hal 
penting, tersedia menu yang berisi 
item yang ringkas dan tepat.
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Informasi yang ditampilkan oleh situs 
menggunakan bahasa Indonesia yang 
benar, dengan mekanisme yang 
runtut, tanpa menggunakan banyak 
istilah serta didukung oleh dokumen 
yang tepat sesuai dengan kebutuhan 
pengguna

Informasi yang ditampilkan pada situs 
dilengkapi dengan penjelasan meliputi 
dasar hukum, pelaksanaan kegiatan 
dan gambar yang mendukung

Situs menyediakan informasi yang 
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diperbaharui secara berkala dan up 
to date

Situs menyediakan integrasi informasi 
dengan penyediaan sumber atau link 
yang terkait untuk memperjelas 
informasi relevan yang dibutuhkan 
pengguna

Situs memberikan informasi yang jelas 
sesuai dengan kebutuhan pengguna 
dalam bentuk audiovisual, gambar 
dan narasi.

Situs menyediakan informasi yang 
detail, lengkap dan relevan
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Keamanan dalam bertransaksi 
dirasakan pengguna dengan adanya 
mekanisme transaksi yang jelas, 
tersedia fitur pengamanan transaksi, 
fasilitas pelacakan transaksi dan 
riwayat transaksi

Situs menyediakan informasi yang 
sesuai dengan kebutuhan pengguna 
pada satu skema secara rinci dalam 
format yang baik

Situs memiliki reputasi yang baik 
karena memiliki privacy policy, contact 
informatian, testimoni dan informasi 
jumlah pengunjung.
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Sistem menyediakan halaman pribadi 
untuk pengguna dengan pengaman 
dan memiliki kemudahan untuk 
melakukan pembaharuan data pribadi 
dan memiliki kesan personalisasi 
pengguna

Situs menyediakan media komunikasi 
     
     
     

   

Sistem menyediakan perlindingan 
terhadap informasi pribadi dengan  
penggunaan user id, passwords, kode 
autentifikasi, pernyataan resmi 
perlindungan data sehingga pengguna 
merasa aman.

Situs memiliki forum pengguna 
dengan fasilitas interaksi antara 
anggotanya sehingga menimbulkan 
rasa kebersamaan
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seperti fasilitas live chat, informasi 
kontak, alamat emai dan nomer 
telepon yang dapat dihubungi yang 
memudahkan komunikasi dengan 
institusi

Sistem menyediakan fasilitas informasi 
untuk mengetahui alur atau tahapan 
kerja dan transaksi yang dilakukan 
oleh pengguna sehingga memberi 
keyakinan bahwa jasa akan 
tersampaikan dengan baik sesuai janji
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Dimensi Code Indikator Penilaian Pertanyaan N

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

E1
Struktur situs/mobile app e-
gov ini jelas dan mudah 
diikuti

Apakah situs/mobile app 
menggunakan alamat/nama 
mobile apps yang mudah 
diingat, berekstensi go.id 
(untuk situs)/nama formil (untuk 
mobile app), tampilan antar 
muka (interface ) menarik  dan 
mudah untuk diikuti /ditelusuri?

E2
Mesin pencari (fitur search) 
dalam situs/mobile app e-
gov ini efektif

Apakah situs/mobile app 
menyediakan fitur mesin 
pencari (search) yang mudah 
ditemukan posisinya, 
digunakan dan memberikan 
tampilan hasil yang mudah 
dibaca/dipahami?

E3 Peta situs/mobile app e-gov 
ini terorganisir dengan baik

Apakah situs/mobile app 
memiliki peta navigasi, tidak 
mengandung halaman kosong, 
tata letak (layout) halaman 
yang konsisten dan transisi 
antar halaman terasa halus 
(smooth) dan lancar? 
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

Efficiency E4

Situs/mobile app e-gov ini 
disesuaikan dengan 
kebutuhan khusus masing-
masing pengguna

Apakah situs/mobile app 
memiliki fitur penyesuaian 
terkait karakteristik dan pola 
kebutuhan khusus pengguna 
seperti multi bahasa, 
Sumarisasi (frequently acces, 
top search, FAQ, dlsb), fitur 
pengingat & saran, dan fitur 
yang ramah pengguna 
disabilitas?

E5
Informasi yang ditampilkan 
pada situs/mobile app e-gov 
ini rinci dan sesuai 

Apakah informasi yang 
ditampilkan dalam situs/mobile 
app memiliki keterangan yang 
rinci dan sesuai dengan 
efisiensi? 

E6

Lama Informasi yang 
ditampilkan di situs e-gov 
setelah kejadian/peristiwa 
berlangsung

Seberapa lama informasi 
ditampilkan dari waktu kejadian  
berlangsung?
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3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

E7

Petunjuk dan/atau  
Informasi pengisian data 
dalam situs/mobile app e-
govt ini sudah memadai

Apakah petunjuk dan/atau 
informasi mengenai pengisian 
data dalam situs/mobile app ini 
sudah cukup 
memadai/informatif? 

T1 Penggunaan pasword dan 
username aman

Apakah keamanan 
penggunaan username dan 
password pada situs/mobile 
app ini terjamin? 

T2
Autentifikasi hanya 
menggunakan data yang 
diperlukan

Berapa jumlah item data 
pribadi pengguna yang harus 
dimasukkan untuk autentifikasi 
akses dalam situs/mobile app 
ini ? (Contoh data pribadi yang 
tidak perlu: Nomor Kartu 
Keluarga, NIK, nomor Kartu 
kredit, dlsb yang tidak 
diperlukan dalam akses situs )
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

Trust

T3

Data yang diberikan oleh 
pengguna tersimpan dalam 
situs/mobile app dengan 
aman

Apakah data yang diberikankan 
pengguna dan tersimpan 
dalam sistem e-service ini 
aman?

T4

Data yang disediakan untuk 
e-service digunakan hanya 
untuk alasan yang 
dimaksudkan 

Apakah data pengguna yang 
disimpan dalam e-service ini 
hanya digunakan untuk alasan 
yg dimaksudkan oleh 
pengguna?

R1

Form dalam situs/mobile 
app e-service dapat 
diunduh/di-submit dengan 
cepat

Apakah form atau file dalam 
situs/mobile app ini dapat 
diunduh atau disubmit dengan 
cepat ?

Page 4



INDIKATOR eService_Jenis INFORM

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

Reliability

R2
Situs/mobile app e-service 
dapat diakses dan tersedia 
kapan pun diperlukan

Apakah situs/mobile app ini 
dapat diakses kapan saja 
diperlukan?

R3
Situs/mobile app dapat 
beroperasi dengan baik 
sejak dibuka

Apakah situs/mobile app dapat 
beroperasi dengan baik dan 
responsif sejak dibuka?

R4
Situs/mobile app 
menyediakan layanan tepat 
waktu

Apakah layanan disediakan 
tepat waktu sesuai dengan 
kebutuhan?

R5
Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat dengan 

Apakah halaman situs/mobile 
app terunduh/termuat  dengan 
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2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

R6
Situs e-service berjalan 
dengan baik menggunakan 
browser yang tersedia

Apakah semua browser  
umum/populer yang tersedia 
dapat digunakan untuk 
membuka situs ini?

R5
   

terunduh/termuat dengan 
cepat

   
app terunduh/termuat  dengan 
cepat?

 

CS1

Staf e-service menunjukkan 
minat yang tulus dalam 
memecahkan masalah 
pengguna, staf yang 
dimasukan adalah adanya 
HELP DESK utk eService.

Apakah staf e-service 
memberikan layanan yang 
tulus dalam menjawab 
pertanyaan dan penyelesaiaan 
masalah?

CS2
Staff e-service memberikan 
balasan secepatnya ke 
pertanyaan pengguna.

Apakah respon admin cepat 
dalam menjawab pertanyaan 
pengguna?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

Citizen Support

CS3

Staf e-service memiliki 
pengetahuan untuk 
menjawab pertanyaan 
pengguna.

Apakah staf memiliki 
pengetahuan untuk menjawab 
pertanyaan pengguna secara 
memuaskan?

CS4

Staf e-service memiliki 
kemampuan untuk 
menyampaikan 
kepercayaan dan keyakinan

Apakah kesan terpercaya 
terlihat pada staf e-service 
sehingga dapat meyakinkan 
pengguna?

U1 Mudah dipelajari untuk 
mengoperasikan

Apakah situs/mobile app dapat 
dengan mudah dipelajari dan 
dioperasikan saat 1 s/d 3 kali 
mengakses dengan dukungan 
fitur-fitur berikut?
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1

4

3

2

1

4

3

2

1

   

    
    

      
   

 

U2
Interaksi dengan 
situs/mobile app eservice 
jelas dan mudah dimengerti

Apakah interaksi anda sebagai 
pengguna situs/mobile app 
jelas dan mudah untuk 
memahami/mengerti dengan 
tersedianya form interaksi 
dengan fitur-fitur berikut?

U3 Navigasi situs/mobile app 
cukup jelas dan mudah

Apakah situs/mobile app 
mudah dinavigasikan dari 
menu ke menu, dari halaman 
ke halaman, dan dari konten ke 
konten nya?
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4

3

2

1

4

3

2

1

Usability

U4 Situs/mobile app mudah 
digunakan

Apakah mudah dalam 
penggunaan situs/mobile app 
baik konten, menu, dan fitur 
lainnya ?

U5 Tampilan situs/mobile app 
eservice menarik

Apakah tampilan situs/mobile 
app menarik sehingga anda 
nyaman, senang dan tidak 
bosan melihat situs lebih lama 
atau sering?
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4

3
2
1

4

3
2
1

4

3
2

U6
Desain situs/mobile app 
eService layak dan sesuai 
dengan tipe situs

Apakah desain situs sesuai 
/relevan dengan 
jenis/kategori/konten yang 
dikandung/fungsi layanan nya?

U7
Situs/mobile app Eservice 
menimbulkan kesan 
kompeten/profesional

Apakah situs/mobile app 
nampak kompeten/profesional 
dalam penyampaian kontennya 
dan pengelolaannya?

U8

Situs/mobile app Eservice 
memberikan 
pengalaman/kesan positif 
bagi pengguna

Apakah Anda mendapatkan 
pengalaman/kesan positif saat 
mengakses dan menggunakan 
situs/mobile app ini?
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1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

   
 

  
 

   
   

   
  

I1 Menyediakan informasi 
akurat

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs dengan 
bahasa Indonesia yang jelas, 
sistematis dan bermanfaat bagi 
pengguna?

I2 Menyediakan informasi yang 
terpercaya

Apakah Informasi yang 
ditampilkan dalam situs//mobile 
app disertai dengan daftar, 
deskripsi informasi serta dasar 
hukum dari pelayanan yang 
diberikan ?

Menyediakan informasi 
   

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs/mobile 
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2

1

4

3

2

1

4

3
2
1

4

3

2

1

I6
Menyediakan informasi 
dengan tingkat kerincian 
yang tepat

Apakah informasi yang 
ditampilkan dalam situs/mobile 
app memiliki keterangan yang 
lengkap mengenai: 
Author/Penulis, Tanggal 
Publikasi, Link sumber 
referensi , disertai dengan 
gambar/video/dokumen 
relevan, memiliki kategorisai & 
kata kunci yang sesuai dan 
memliki link/tautan dengan 
informasi lain yang sejenis 
dalam situs?

I3 Menyediakan informasi 
tepat dan sesuai waktu

   
ditampilkan pada Situs/mobile 
app merupakan informasi yang 
ter up date  secara teratur ?

I5 Menyediakan informasi yang 
mudah dimengerti

Apakah informasi yang 
ditampilkan dilengkapi dengan 
tutorial penggunaan layanan ?

Information

I4 Menyediakan informasi 
relevan

Apakah informasi yang 
disampaikan mempunyai 
penjelasan dengan integrasi 
informasi dari link lainnya ?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

 

SI1 Memiliki reputasi yang baik Apakah situs memiliki reputasi 
yang baik?

I7 Menyediakan informasi  
dalam format yang layak

Apakah informasi disajikan 
dengan format yang sesuai, 
tepat dan cocok?

SI2
Pengguna merasa aman 
dalam  menyelesaikan 
transaksi

Apakah situs memiliki  
keamanan untuk melakukan 
transaksi secara penuh?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

Service Interaction

  
 

Apakah Situs memiliki fitur 
diskusi langsung (live) dan 

    
    

    
   

  

SI4 Menciptakan rasa 
personalisasi

Apakah Situs menyediakan 
kemudahan untuk mempunyai 
halaman pribadi dan 
kemudahan untuk mengubah 
atau meng-update-nya ?

SI3
Pengguna merasa aman 
terhadap informasi 
pribadinya

Apakah informasi pribadi 
pengguna terlindungi dengan 
baik ?

SI5 Menimbulkan rasa 
kebersamaan

Apakah pengguna merasakan 
komunitas yang menghargai 
keberadaannya dan 
kebersamaan sesama 
pengguna?
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3

2

1

4

3
2

1

 

SI6 Memudahkan komunikasi 
dengan institusi

    
diskusi langsung (live) dan 
informasi kontak yang lengkap 
dan berfungsi baik? (Berfokus 
pada interaksi dari pengguna 
terhadap penyedia layanan 
bukan live chat)

SI7

Memberi keyakinan bahwa 
jasa akan tersampaikan 
dengan baik sesuai 
janji/aturan

Apakah Situs memberi 
keyakinan bahwa jasa akan 
tersampaikan dengan baik 
sesuai janji/aturan? 
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Breakdown Bobot Evidence
Menggunakan (1) nama/alamat mudah 
diingat dan ditelusuri, (2) berakhiran 
ekstensi go.id (untuk situs)/nama formal 
yang menunjukan nama daerah atau 
layanan spesifik (untuk mobile app), (3) 
tampilan antar muka nya menarik 
(komposisi Menu, Logo Lembaga, dan 
font (jenis dan ukuran) yang konsisten, 
(4) struktur  situs/mobile apps  berbentuk 
piramida i. Beranda; ii. Kategori; iv. 

1

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas 1

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas 2

Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas 2

Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app, mudah digunakan dan memberikan 
tampilan hasil yang mudah 
dibaca/pahami

1

Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app dan mudah digunakan

2

Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app

2

Tidak ditemukan mesin pencari dalam 
situs/mobile app 1

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur, tidak memiliki halaman 
kosong dan tata letak (layout) konsisten, 
transisi/perpindahan antar 
halaman/windows situs/mobile app terasa 
halus dan lancar tanpa jeda/lag

1

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur, tidak memiliki halaman 
kosong dan tata letak (layout) konsisten

1

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur dan tidak memiliki halaman 
kosong

1

Tidak memiliki atau hanya memiliki peta 
navigasi saja 3

URL link dan screenshoot 
mengenai: nama 
situs/aplikasi, hasil 
pencarian situs pada 
browser, layout situs untuk 
menunjukkan struktur

URL link dan screenshoot 
mengenai: mesin pencari, 
fungsi dan tata letak

URL link dan screenshoot 
mengenai: Site Map
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Memiliki  fitur  pilihan (1) multi bahasa, (2) 
fitur sumarisasi (frequently acces, top 
search, top question, FAQ) dan (3) fitur 
pengingat & pemberi saran serta (4) fitur 
ramah pengguna disabilitas (text to 
speech, speech to text, dlsb)

3

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas 1

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas 1

Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas 1

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam satu halaman situs/mobile app 2

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam dua halaman situs/mobile app 1

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam tiga halaman situs/mobile app 1

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam lebihh dari tiga halaman 
situs/mobile app

1

Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 1-4 hari setelah kejadian 
berlangsung 3
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 5-7 hari setelah kejadian 
berlangsung 2
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 8-14 hari setelah kejadian 
berlangsung

2

Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang lebih dari 14 hari setelah 
kejadian berlangsung

1

Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field mudah dimengerti dan 
informatif disertai diagram dan contoh. 
Proses pengisian data hanya 
membutuhkan 1 halaman 1

URL link dan screenshoot 
mengenai: fitur  pilihan multi 
bahasa, fitur sumarisasi 
(frequently acces, top 
search, top question, FAQ) 
dan fitur pengingat & 
pemberi saran serta fitur 
ramah pengguna disabilitas 
(text to speech, speech to 
text, dlsb)

Screen shoot  halaman 
(halaman) situs/mobile app

Jadwal update tersedia dan 
dilakukan dengan baik, 
dibuktikan dengan fisik situs 
terbarukan dapat berupa 
link url dan atau 
screenshoot
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Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field mudah dimengerti dan 
informatif disertai diagram dan contoh. 
Proses pengisian data hanya 
membutuhkan 2-3 halaman

1

Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field tidak mudah dimengerti dan 
kurang  informatif tanpa disertai diagram 
dan contoh. Proses pengisian data hanya 
membutuhkan lebih dari 3 halaman 1
Tidak ada petunjuk dan/atau informasi 
pengisian data pada masing-masing field 1

Terdapat fitur proteksi password: (1) 
autentifikasi, (2) enkripsi menggunakan 
basis/standar enkripsi tertentu 
(ditampilkan metode/merk nya), (3) 
notifikasi penggunaan password, (4) 
notifikasi penggantian password

1

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas  1

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas  1

Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas  1

1 -  3 item data pribadi pengguna untuk 
autentifikasi 1

4 - 5 item data pribadi pengguna untuk 
autentifikasi 1

6 sampai 7 item data pribadi pengguna 
untuk autentifikasi 1

Lebih dari 7 data item data pribadi 
pengguna untuk autentifikasi 1

URLdan screenshoot kolom 
isian pada situs

URL dan screen shoot 
halaman login, hasil 
percobaan register, create 
username dan password, 
ganti username dan 
password

URL dan screen shoot 
Kolom isian permintaan 
data saat register dan login 
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Keamanan data terjamin karena adanya: 
(1) komitmen/pernyataan tertulis dari 
organisasi pengelola/penanggung jawab 
situs/mobile app yang dapat 
dibaca/diketahui oleh pengguna dengan 
jelas (2) Terdapat jaminan sistem 
enkripsi, (3) autentifikasi menggunakan 
digital signature atau biometrik  (4) fitur 
notifikasi/restorasi user name & password  
dan (5) memiliki sistem pemblokiran

1

Situs/mobile app memiliki 4-5 kriteria di 
atas 1

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas 1

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas 1

Kriteria: (1) Terdapat pernyataan resmi 
dalam situs bahwa data tidak akan 
digunakan untuk keperluan lain. (2) 
Memiliki fitur menu privacy policy untuk 
data pribadi pengguna (3) Data dapat 
dikendalikan oleh pengguna (ubah, 
tampilkan, ditutup, dan fitur lainnya)

1

Situs/mobile app memiliki 2 kriteria di 
atas 1
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas 1
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas 1

Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 
kurang dari 1 menit

1

Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 1 
sampai 5 menit

1

Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 5 
sampai 10 menit

1

Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 
lebih dari 10 menit

1

(1). Screen shoot 
Pernyataan tentang 
kemanan data pengguna 
dalam situs dan bukti 
fiturlain, (2).  berita acara 
percobaan 

(1) Pernyataan resmi 
penggunaan data dalam 
situs (2) menu privacy 
policy

Berita acara pengunduhan 
form atau file dengan bukti 
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Situs/mobile app selalu aktif dan dapat 
digunakan 24 jam sehari 1

Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1- 3 bulan sekali 1

Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1 minggu – 1 bulan 
sekali

1

Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1-6 hari sekali 1

Situs/mobile app ketika dievaluasi 
memiliki kriteria sebagai berikut: (1)  
waktu loading dan unduh cepat ke menu 
utama  (2) Situs/mobile app berjalan 
dengan baik di semua perangkat,(3) text 
mudah dibaca, (4) responsif

1

Situs/mobile app memilki 2-3 kriteria di 
atas 1

Situs/mobile app memilki 1 kriteria di atas 1

Situs/mobile app tidak memilki kriteria di 
atas 1

1

Kriteria evaluasi: (1) chat dan mail respon 
tidak lebih dari 24 jam (2) ada 
penyelesaian masalah/pertanyaan user 
(3) pengumuman yang masih dalam 
rentang waktunya (4) kerterbaruan 
berita/artikel

1

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas 1

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas 1

Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas 1

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat   5-10 detik 1

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat  11 sampai 30 detik 1

Jadwal dan sop 
maintenance, lampiran up 
dan down sistem, screeshot 
akses/evaluasi situs pada 
waktu yang berbeda

Berita acara percobaan 
menjalankan situs

(1) chat dan mail respon 
tidak lebih dari 24 jam (2) 
bukti penyelesaian 
masalah/pertanyaan user 
(3) bukti pengunggahan 
pengumuman (4) 
kerterbaruan berita

Berita acara percobaan 
membuka halaman situs  
(halaman situs yang baik 
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Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat  31 sampai 60 detik 1

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat lebih dari 60 detik 1

Semua browser dapat digunakan 
(minimal 4 jenis browser) 1

Hanya 3 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal 1

Hanya 2 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal 1

Hanya 1 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal 1

Kriteria kesan tulus staf sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, (1) 
kecepatan respon (2) isi respon (3) 
penyelesaian masalah (4) bahasa yang 
baik

2

Situs/mobile app memilki 2-3 kriteria di 
atas 1

Situs/mobile app memilki 1 kriteria di atas 2

Situs/mobile app tidak memilki kriteria di 
atas 3

Respon terhadap pertanyaan pengguna 
dilakukan kurang dari 60 menit 3

Respon terhadap pertanyaan dilakukan 
dalam waktu 61 menit  sampai 5 jam 2

Respon terhadap pertanyaan dilakukan 
dalam 5 jam 1 menit sampai 24 jam 1

Respon terhadap pertanyaan pengguna 
dilakukan lebh dari 24 jam 1

Berita acara percobaan  
dan screenshoot membuka 
situs dengan berbagai 
browser

   
    

(halaman situs yang baik 
adalah situs yang tidak 
berat dan cepat dibuka)

Bukti tentang (1) kecepatan 
respon (2) isi respon (3) 
penyelesaian masalah (4) 
standar bahasa yang baik

Bukti sampel respon pada  
pertanyaan user
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Kriteria pengetahuan dan respon dari 
staff e-service terkait pertanyaan 
pengguna atas layanan: (1)  menjawab 
setiap pertanyaan pengguna sesuai 
konteksnya, (2) menjawab dengan cepat 
kurang dari 24 jam (3) menyelesaikan 
masalah/pertanyaan pengguna atau 
menjawab secara tepat (4) 
berkomunikasi dengan bahasa yang baik

1

Staff e-service memiliki 2-3 kriteria di atas 1

Staff e-service memiliki 1 kriteria di atas 1

Staff e-service tidak memiliki kriteria di 
atas 1

Kriteria penyampaian layanan dari staf e-
service: (1) dapat dipercaya dengan baik 
dan menjalankan tugasnya dengan (2) 
tanggung jawab,  (3) profesional dan (4) 
percaya diri

1

Staff e-service memiliki 2-3 kriteria di atas 1

Staff e-service memiliki 1 kriteria di atas 1

Staff e-service tidak memiliki kriteria di 
atas 1

Situs/mobile app menyediakan: (1) 
manual penggunaan; (2) fitur Help, (3) 
Video tutorial, dan (4)  Fitur Customer 
Service online (live chat)

1

Tersedia manual penggunaan, fitur Help 
dan video tutorial 1

Tersedia manual penggunaan dan fitur 
Help 1

(1) Bukti berita acara 
penilaian staf e-service (2) 
persepsi penilai terhadap 
jawaban atas pertanyaan 
user (disertai bukti)

(1) Bukti berita acara 
penilaian staf e-service (2) 
persepsi penilai terhadap 
jawaban atas pertanyaan 
user (disertasi bukti)

https://www.bkn.go.id/
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Tersedia manual penggunaan (pdf, 
diagram, dokumen lainnya) 1

Kriteria interaksi pengguna dengan e-
services: (1) Memiliki form interaksi; (2) 
Memiliki fitur Helpdesk/instant messaging 
dengan admin; (3) Informasi yang 
ditampilkan dalam situs dapat diakses 
per halaman per informasi; (4) memiliki 
fitur multibahasa

1

Interaksi hanya memiliki 2-3 kriteria di 
atas 1

Interaksi hanya memiliki 1 kriteria di atas 1

Interaksi hanya tidak memiliki kriteria di 
atas 1

Kriteria navigasi situs/mobile app: (1) 
Tersedia peta situs navigasi; (2) Jumlah 
link navigasi yang minimal (maksimal 7 
menu item); (3) Konsisten (posisi 
navigasi situs selalu sama di tiap 
halaman); (4) Logo me-Link ke halaman 
utama

1

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas 1

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas 1

Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas 1

https://www.bkn.go.id/

https://www.bkn.go.id/
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Kriteria kemudahan penggunaan 
situs/mobile app: (1) Dapat diakses oleh 
siapapun termasuk (2)disabilitas (tuna 
netra) atau (3) manula; (4) Kompatibel 
dengan perangkat mobile (smartphone, 
tablet, dll); (5) Memungkinkan membaca 
konten secara cepat (skims); (6) Memiliki 
fitur multibahasa; dan (7) perubahan 
layout (misal perubahan ukuran font)

1

Memiliki 4-6 kriteria diatas 1

Memiliki 1-3 kriteria diatas 1

Tidak memiliki kriteria diatas 1

Kriteria tampilan situs/mobile app yang 
menarik: (1) Desain dengan komposisi 
padanan warna yang baik dan tidak 
berlebihan:  setidaknya memiliki 2 atau 3 
warna utama yang berpadu (maksimal 5 
warna); (2) teks mudah dibaca, biasanya 
teks warna hitam dengan latar warna 
puith/cerah & ukuran font 10-12 di tiap 
paragraf; (3) memiliki gambar yang 
relevan dengan konteks/konten dengan 
kualitas/resolusi yang baik dan jumlah 3-
4 gambar setiap halamannya (tidak 
lebih); (4) layout yang sederhan & 
ringkas (simple)  tidak banyak 
mengandung elemen pengalih fokus 
(misal animasi, gambar berkedip-
kedip/blink  dll)

3

Memiliki 2-3 kriteria di atas 3

Memiliki 1 kriteria di atas 3

Tidak memiliki  kriteria di atas 1

Berita acara percobaan dan 
URL

Page 24



INDIKATOR eService_Jenis INFORM

(1) Layout situs sederhana tidak 
berlebihan hanya menyampaikan konten 
yang relevan dengan informasi 
pemerintahan; (2) judul konten memiliki 
tema/label yang jelas dan isi dibagi 
menjadi paragraf kecil; (3) desain layout 
dan konten jelas, ringkas dan menarik; 
(4) kurang dari 10 detik pengunjung 
dapat mengetahui jenis situs dan isi 
konten yang disampaikan

1

Memiliki 2-3 kriteria di atas 1
Memiliki 1 kriteria di atas 1
Tidak memiliki  kriteria di atas 1

Kriteria kesan kompeten/profesional dari 
situs/mobile app: (1) Tata letak/layout 
sederhana, ringkas, minim fitur pengalih 
topik ; (2) Minimal link navigasi dan scroll 
(menggulung layar) untuk setiap halaman 
dan informasi/konten ; (3) Konten 
diperbarui secara reguler/berkala; (4) 
Konten yang deskriptif, dan penggunaan 
bahasa sederhana dan standar atas 
konten situs/mobile app (yang ada 
seakan ditulis yang profesional, misal: 
editor/wartawan)

1

Memiliki 2-3 kriteria diatas 1
Memiliki 1 kriteria diatas 1
Tidak memiliki  kriteria diatas 1

 Kriteria standar pengalaman positif: (1) 
Layout situs sederhana & ringkas 
(simple), tampilan menarik dan 
pengelolaan yang baik; (2) Loading 
halaman cepat, situs memuat (loading) 
halaman 1- 20 detik; (3) Minimal link & 
scroll & layout, serta konsiten tiap 
halamannya; (4) Fokus pada hal yang 
penting/utama, (5) Menu selalu berada di 
bagian atas disetiap halaman (6) item 
menu dibatasi kurang dari 7 item (untuk 
tidak membuat orang berlama-lama 
dalam mencari satu informasi yang 
diinginkan), (6) Memiliki fitur/tombol 

1

Memiliki 4-5 kriteria diatas 1
Memiliki 1-3 kriteria diatas 1
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Tidak memiliki kriteria diatas 1

Kriteria umum informasi akurat: (1) 
didukung oleh referensi atau dokumen 
fakta yang jelas serta sesuai dengan 
kebutuhan  pengguna. (2) informasi yang 
disampaikan dengan bahasa Indonesia 
yang jelas (tata bahasa, pengejaan, dan 
komposisi) (3)  menampilkan 
keterangan/info tentang penulis (4) 
Informasi dapat dibandingkan dengan 
situs lainnya dengan topik yang sama

2

Screen shoot : (1) informasi 
yang ditampilkan di Web, 
(2) bagan , (3) dokumen 
pendukung

Memiliki 2-3 kriteria diatas 2

Memiliki 1 kriteria diatas 2

Tidak memiliki kriteria diatas 1

Tersedia daftar dan deskripsi informasi 
yang dilengkapi dengan  peraturan 
perundang-undangan/dasar hukum 
terkait pelayanan yang diberikan

1

Tersedia deskripsi informasi yang 
dilengkapi dengan peraturan perundang-
undangan/dasar hukum terkait pelayanan 
yang diberikan

1

Tersedia daftar informasi yang dilengkapi 
peraturan perundang-undangan/dasar 
hukum terkait pelayanan yang diberikan

1

Tidak tersedia daftar dan deskripsi 
informasi yang dilengkapi dengan 
peraturan perundang-undangan/dasar 
hukum terkait pelayanan yang diberikan 

1

Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 7 hari kerja dari berita 
/informasi terakhir

1

Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 8 hari kerja – 30 hari kerja 
dari berita /informasi terakhir

1

Screen shoot :  (1) Daftar 
informasi ; (2) Deskripsi 
informasi ; (3) Peraturan 
hukum/dasar hukum 

Screen shoot : (1) Berita 
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Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 31 hari kerja – 90 hari kerja 
dari berita /informasi terakhir

1

Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala lebih dari  90 hari kerja dari berita 
/informasi terakhir

1

Terdapat integrasi informasi antara 
informasi pelayanan dengan link  
informasi lainnya yang saling terkait

1

Terdapat integrasi informasi, yang 
membutuhkan pencarian dari link yang 
lain

1

Terdapat integrasi informasi tanpa 
panduan link lainnya. 1

Tidak terdapat integrasi informasi 1

Kriteria informasi yang mudah dimengerti, 
memiliki: (1) penggunaan bahasa yang 
baik dan benar, langsung/tidak bertele-
tele, tidak banyak terminologi tidak 
awam/asing; (2) audio visual, (3) tabel 
dan/atau grafik, (4) link atau dokumen 

1

Memiliki 2-3 kriteria diatas 1
Memiliki 1 kriteria diatas 1
Tidak memiliki kriteria diatas 1

Kriteria tingkat kerincian informasi: (1) 
Author/Penulis; (2) Tanggal Publikasi, (3) 
Memiliki Gambar/Video/Dokumen dan 
tautan dengan informasi lain yang 
sejenis/relevan dalam situs/mobile app 
dan  yang relevan dan (4) Memiliki 
kategorisasi dan kata kunci yang sesuai

2

Situs/mobile app memiliki  2-3 kriteria di 
atas 2

Situs/mobile app memiliki  1 kriteria di 
atas 2

Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas 1

URL link dan screenshoot 
mengenai: Author; 
DD/MM/YYYY, Link Tautan 
dan 
Gambar/Video/Dokumen 
yang relevan dan Memiliki 
kategorisasi dan kata kunci 
yang sesuai serta Memiliki 
tautan dengan informasi 
lain yang sejenis/relevan 
dalam situs

Screen shoot : (1) Berita 
yang terbaru 

Screen shoot  dan file 
penggunaan layanan dalam 
bentuk : (1) audiovisiual, (2) 
gambar ; (3) narasi 

Screen shoot : (1) 
penjelasan integrasi 
informasi (2) alamat link 
yang terkait
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Kriteria format penyajian informasi yang 
layak/pas: (1) Menggunakan bahasa 
yang umum, (2) mengandung penekanan 
(cetak tebal (bold), atau cetak miring 
(italic), pointer, tabel dan atau  yang 
sesungguhnya atau kontekstual (3) 
Mengandung  keyword (4) Menggunakan 
hyperlink yang aktif (dapat diklik 
langsung) (5) jumlah paragraf yang tidak 
banyak (maksimum tiga paragraf) dalam 
satu informasi

2

Situs/mobile app memiliki  3-4 kriteria di 
atas 1

Situs/mobile app memiliki  1-2 kriteria di 
atas 2

Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas 1

Situs/mobile app memiliki (1) privacy 
policy, (2) contact information, (3) 
terdapat testimoni positif dari pengguna, 
(4) memiliki statistik jumlah pengunjung 
dan pengguna situs/mobile app yang 
meningkat

3

Situs/mobile app memiliki 2-3 macam 
kriteria tersebut

1

Situs/mobile app memiliki 1 macam 
kriteria tersebut

2

Situs/mobile app tidak memiliki  macam 
kriteria tersebut

1

Situs/mobile app memiliki mekanisme 
transaksi yang jelas dengan ditandai (1) 
tersedia petunjuk yang user friendly (2) 
fitur pengamanan transaksi (3) fasilitas 
pelacakan transaksi (4) riwayat transaksi

2

Situs/mobile app memiliki 2-3 macam 
kriteria tersebut

1

Situs/mobile app memiliki 1 macam 
kriteria tersebut

1

Situs/mobile app tidak memiliki  macam 
kriteria tersebut

1

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria

Screen shoot  skema yang 
menampilkan informasi 
kebutuhan pengguna pada 
satu skema (informasi 
dengan kategorisasi yang 
jelas sesuai fungsi dan 
organisasi)

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria
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Kriteria keamanan bagi pengguna: (1) 
Untuk akses ke akun pengguna 
dibutuhkan user id, Passwords, (2) kode 
autentifikasi  (3) pengguna memberikan 
hanya data yang dibutuhkan (4) Terdapat 
pernyataan resmi perlindungan data

1

Situs/app memiliki 2-3 macam 
perlindungan data pengguna diatas 1

Situs/app  memiliki 1 macam 
perlindungan data pengguna diatas 1

Situs/app tidak/ memiliki  macam 
perlindungan data pengguna diatas 1

Situs/app memiliki (1) halaman personal 
yang sesuai dengan karakteristik atau 
preferensi pengguna, (2) memiliki 
pengaman/passwords untuk masuk dan 
(3) memiliki kemudahan untuk mengubah 
atau mengupdate data personal.

1

Situs/app  memiliki 2 kriteria personalisasi 
pengguna diatas 1

Situs/app memiliki 1 kriteria personalisasi 
pengguna diatas 1

Situs/app  tidak memiliki  kriteria 
personalisasi pengguna diatas 1

Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang berfungsi optimal 
sebagai tempat berdiskusi dan 
memberikan solusi yang dipertimbangkan 
oleh organisasi

2

Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang berfungsi dengan baik 2

Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang kadang-kadang 
digunakan

2

Situs/mobile app tidak memiliki 
forum/kanal pengguna atau memiliki tapi 
tidak digunakan

2

Situs memiliki fitur diskusi langsung (live) 
dan informasi kontak yang lengkap 
(alamat email, alamat fisik, nomor 
telepon) yang berfungsi dengan baik.

2

    
  

URL dan Screenshoot 
ketiga kriteria

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria

URL dan Screenshoot 
forum pengguna
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Situs memiliki informasi kontak yang 
lengkap (alamat email, alamat fisik, 
nomor telepon) yang berfungsi dengan 
baik.

1

Situs memiliki informasi kontak yang 
kurang lengkap yang kurang berfungsi 
dengan baik.

2

Situs tidak memiliki informasi kontak 3

Kriteria yang dimaksud, situs/mobile app 
memiliki:  (1) FAQ dan atau petunjuk 
yang lengkap, (2) kontak/fasilitas 
diskusi/chat yang berfungsi untuk 
bertanya (3) terdapat testimoni pengguna  
yang baik, (4) memiliki alur 
kerja/transaksi transparan yang dapat 
dipantau pengguna.

1

Situs/app  memiliki 2-3 kriteria diatas 2
Situs/app  memiliki 1 kriteria diatas 3

Situs/app  tidak memiliki kriteria diatas 2

URL dan Screenshoot live 
chat dan contact

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria
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Pernyataan untuk end user

Situs mudah diingat, memiliki 
struktur yang jelas dan mudah 
diikuti, untuk model layanan 
berjenis INFORMASI piramida 
SESUAI struktur organisasi, dan 
untuk model layanan berjenis 
WORKFLOW piramida SESUAI 
layanan yang diberikan

Situs memiliki mesin pencari yang 
mudah ditemukan dalam situs, mudah 
digunakan dan memberikan hasil yang 
baik dan sesuai

Situs terorganisasi dengan baik, 
memiliki peta navigasi, tidak 
memiliki halaman kosong, tata letak 
(layout ) konsisten, 
transisi/perpindahan antar halaman 
situs terasa halus dan lancar.
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Situs memiliki fitur penyesuaian 
pengguna seperti multi bahasa, 
frequently acces, top search, FAQ, fitur 
pengingat & saran, dan fitur yang 
ramah pengguna disabilitas?

Jumlah halaman yang diperlukan untuk 
menampilkan Informasi pada 
situs/mobile app e-gov 

Selang waktu kejadian sesungguhnya 
dengan publikasi berita/informasi di 
situs/mobile apps
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Informasi atau petunjuk pengisian data 
pada masing-masing field mudah 
dimengerti dan informatif, disertai 
diagram dan contoh. Proses pengisian 
data hanya membutuhkan sedikit 
halaman petunjuk

Terdapat proteksi password: 
autentifikasi, enkripsi, notifikasi 
penggunaan password, notifikasi 
penggantian password

Autentifikasi hanya menggunakan data 
yang diperlukan (data sesedikit 
mungkin)
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Keamanan data terjamin baik dari 
keamanan sistem maupun komitmen 
tertulis dari organisasi yang dapat 
dibaca oleh pengguna dengan jelas. 
Terdapat enkripsi dan autentifikasi 
menggunakan digital signature, 
biometrik, notifikasi dan password.

Situs menampilkan pernyataan resmi 
bahwa data tidak akan digunakan 
untuk keperluan lain dan memiliki fitur 
menu privacy policy untuk data pribadi 
pengguna yang dapat dikendalikan 
oleh pengguna (ubah, tampilkan, 
ditutup, dll)

Form atau file dokumen yang tersedia 
dalam situs dapat diunduh dengan 
cepat, kurang dari 1 menit
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Situs dapat digunakan dalam 24 jam 
sehari

Situs berjalan dengan baik di semua 
perangkat atau semua operating 
system , waktu loading  cepat, text 
mudah dibaca, responsif

Informasi dan pelayanan disediakan 
tepat waktu dan up to date sesuai 
dengan kebutuhan pengguna

Halaman situs terunduh/terbuka 
     

Page 35



INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Situs dapat beroperasi pada semua 
browser yang umum digunakan 
masyarakat (MicIE, Mozilla, Google 
Chrome, Safari, Opera dll)

   
dengan cepat, kurang dari 2 detik

Kesan tulus staf/admin sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, 
cepat  merespon, isi respon yang baik, 
dapat menyelesaikan masalah dan 
menggunakan bahasa yang baik

Respon terhadap pertanyaan 
pengguna dilakukan kurang dari 1 jam
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Pengetahuan staff e-service sangat 
baik, mengetahui dan memahami 
organisasi, seluruh proses bisnis terkait 
pelayanan dari awal sampai akhir yang 
sehingga dapat menjawab pertanyaan 
pengguna secara memuaskan

Staf/admin e-service terkesan baik, 
bertanggungjawab merespon dengan 
cepat, memiliki kemampuan yang 
mencukupi dan profesional

Situs memiliki petunjuk penggunaan, 
fitur Help, Video tutorial dan Fitur 
Customer Service online sehingga 
memudahkan pengguna untuk 
menggunakan situs
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Situs memiliki format interaksi 
dengan admin (messaging ), 
menyediakan informasi dalam satu 
halaman dan  fitur multibahasa 
sehingga pengguna dapat 
berinteraksi dengan situs e-service 
secara jelas dan mudah dimengerti

Tersedia peta navigasi situs dengan 
tahapan yang tidak panjang serta 
kompatibel dengan berbagai browser 
sehingga pengguna mudah untuk 
menggunakan situs.
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Situs mudah digunakan karena dapat 
diakses oleh disabilitas, manula, dari 
smartphone, dan memiliki fitur 
multibahasa serta fitur perubahan 
layout/ukuran font

Situs terlihat menarik dengan 
penggunaan warna yang tidak 
berlebihan, teks berwarna hitam 
dengan warna latar putih, warna dan 
resolusi gambar yang baik, ukuran font 
dan jumlah baris kalimat yang ringkas 
sehingga mudah dibaca.
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Situs memiliki desain yang sesuai 
dengan jenis layanannya mempunyai 
layout yang simpel, dan berisi informasi 
yang ringkas dan menarik serta mudah 
dipahami oleh pengguna

Situs terlihat kompeten untuk 
penyampaian informasi dengan layout 
yang baik, mempunyai fasilitas scroll 
layar, pemilihan bahasa yang baku 
serta konten diperbaharui secara 
berkala

Situs memberikan kesan yang positif 
dengan adanya layout yang ringkas 
namun informatif, waktu loading yang 
cepat, pemberian penekanan pada hal 
penting, tersedia menu yang berisi item 
yang ringkas dan tepat.

Page 40



INDIKATOR eService_Jenis INFORM

     
     

     
     

      
   

Informasi yang ditampilkan oleh situs 
menggunakan bahasa Indonesia yang 
benar, dengan mekanisme yang runtut, 
tanpa menggunakan banyak istilah 
serta didukung oleh dokumen yang 
tepat sesuai dengan kebutuhan 
pengguna

Informasi yang ditampilkan pada situs 
dilengkapi dengan penjelasan meliputi 
dasar hukum, pelaksanaan kegiatan 
dan gambar yang mendukung

Situs menyediakan informasi yang 
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Situs menyediakan integrasi informasi 
dengan penyediaan sumber atau link 
yang terkait untuk memperjelas 
informasi relevan yang dibutuhkan 
pengguna

Situs memberikan informasi yang jelas 
sesuai dengan kebutuhan pengguna 
dalam bentuk audiovisual, gambar dan 
narasi.

Situs menyediakan informasi yang 
detail, lengkap dan relevan

    
diperbaharui secara berkala dan up 
to date
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Keamanan dalam bertransaksi 
dirasakan pengguna dengan adanya 
mekanisme transaksi yang jelas, 
tersedia fitur pengamanan transaksi, 
fasilitas pelacakan transaksi dan 
riwayat transaksi

Situs menyediakan informasi yang 
sesuai dengan kebutuhan pengguna 
pada satu skema secara rinci dalam 
format yang baik

Situs memiliki reputasi yang baik 
karena memiliki privacy policy, contact 
informatian, testimoni dan informasi 
jumlah pengunjung.
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Sistem menyediakan halaman pribadi 
untuk pengguna dengan pengaman 
dan memiliki kemudahan untuk 
melakukan pembaharuan data pribadi 
dan memiliki kesan personalisasi 
pengguna

Situs menyediakan media komunikasi 
     
      

    
   

Sistem menyediakan perlindingan 
terhadap informasi pribadi dengan  
penggunaan user id, passwords, kode 
autentifikasi, pernyataan resmi 
perlindungan data sehingga pengguna 
merasa aman.

Situs memiliki forum pengguna dengan 
fasilitas interaksi antara anggotanya 
sehingga menimbulkan rasa 
kebersamaan
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seperti fasilitas live chat, informasi 
kontak, alamat emai dan nomer telepon 
yang dapat dihubungi yang 
memudahkan komunikasi dengan 
institusi

Sistem menyediakan fasilitas informasi 
untuk mengetahui alur atau tahapan 
kerja dan transaksi yang dilakukan oleh 
pengguna sehingga memberi 
keyakinan bahwa jasa akan 
tersampaikan dengan baik sesuai janji
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Dimensi Code Indikator Penilaian Pertanyaan N

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

      

E1
Struktur situs/mobile app e-
gov ini jelas dan mudah 
diikuti

Apakah situs/mobile app 
menggunakan alamat/nama 
mobile apps yang mudah 
diingat, berekstensi go.id 
(untuk situs)/nama formil (untuk 
mobile app), tampilan antar 
muka (interface ) menarik  dan 
mudah untuk diikuti /ditelusuri?

E2
Mesin pencari (fitur 
search) dalam situs/mobile 
app e-gov ini efektif

Apakah situs/mobile app 
menyediakan fitur mesin 
pencari (search) yang mudah 
ditemukan posisinya, 
digunakan dan memberikan 
tampilan hasil yang mudah 
dibaca/dipahami?

E3
Peta situs/mobile app e-
gov ini terorganisir dengan 
baik

Apakah situs/mobile app 
memiliki peta navigasi, tidak 
mengandung halaman kosong, 
tata letak (layout) halaman 
yang konsisten dan transisi 
antar halaman terasa halus 
(smooth) dan lancar? 
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1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

      Efficiency

   
    

   
    

   
    
    
    

   

E4

Situs/mobile app e-gov ini 
disesuaikan dengan 
kebutuhan khusus masing-
masing pengguna

Apakah situs/mobile app 
memiliki fitur penyesuaian 
terkait karakteristik dan pola 
kebutuhan khusus pengguna 
seperti multi bahasa, 
Sumarisasi (frequently acces, 
top search, FAQ, dlsb), fitur 
pengingat & saran, dan fitur 
yang ramah pengguna 
disabilitas?

E5
Informasi yang ditampilkan 
pada situs/mobile app e-
gov ini rinci dan sesuai 

Apakah informasi yang 
ditampilkan dalam situs/mobile 
app memiliki keterangan yang 
rinci dan sesuai dengan 
efisiensi? 

E6

Lama Informasi yang 
ditampilkan di situs e-gov 
setelah kejadian/peristiwa 
berlangsung

Seberapa lama informasi 
ditampilkan dari waktu kejadian  
berlangsung?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

      

E7

Petunjuk dan/atau  
Informasi pengisian data 
dalam situs/mobile app e-
govt ini sudah memadai

Apakah petunjuk dan/atau 
informasi mengenai pengisian 
data dalam situs/mobile app ini 
sudah cukup 
memadai/informatif? 

T1 Penggunaan pasword dan 
username aman

Apakah keamanan 
penggunaan username dan 
password pada situs/mobile 
app ini terjamin? 

T2
Autentifikasi hanya 
menggunakan data yang 
diperlukan

Berapa jumlah item data 
pribadi pengguna yang harus 
dimasukkan untuk autentifikasi 
akses dalam situs/mobile app 
ini ? (Contoh data pribadi yang 
tidak perlu: Nomor Kartu 
Keluarga, NIK, nomor Kartu 
kredit, dlsb yang tidak 
diperlukan dalam akses situs )
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

Trust

T3

Data yang diberikan oleh 
pengguna tersimpan 
dalam situs/mobile app 
dengan aman

Apakah data yang diberikankan 
pengguna dan tersimpan 
dalam sistem e-service ini 
aman?

T4

Data yang disediakan 
untuk e-service digunakan 
hanya untuk alasan yang 
dimaksudkan 

Apakah data pengguna yang 
disimpan dalam e-service ini 
hanya digunakan untuk alasan 
yg dimaksudkan oleh 
pengguna?

R1

Form dalam situs/mobile 
app e-service dapat 
diunduh/di-submit dengan 
cepat

Apakah form atau file dalam 
situs/mobile app ini dapat 
diunduh atau disubmit dengan 
cepat ?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

Reliability

R2
Situs/mobile app e-service 
dapat diakses dan tersedia 
kapan pun diperlukan

Apakah situs/mobile app ini 
dapat diakses kapan saja 
diperlukan?

R3
Situs/mobile app dapat 
beroperasi dengan baik 
sejak dibuka

Apakah situs/mobile app dapat 
beroperasi dengan baik dan 
responsif sejak dibuka?

R4
Situs/mobile app 
menyediakan layanan 
tepat waktu

Apakah layanan disediakan 
tepat waktu sesuai dengan 
kebutuhan?

R5
Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat dengan 

Apakah halaman situs/mobile 
app terunduh/termuat  dengan 
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2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

R6

Situs e-service berjalan 
dengan baik 
menggunakan browser 
yang tersedia

Apakah semua browser  
umum/populer yang tersedia 
dapat digunakan untuk 
membuka situs ini?

R5
   

terunduh/termuat dengan 
cepat

   
app terunduh/termuat  dengan 
cepat?

 

CS1

Staf e-service 
menunjukkan minat yang 
tulus dalam memecahkan 
masalah pengguna, staf 
yang dimasukan adalah 
adanya HELP DESK utk 
eService.

Apakah staf e-service 
memberikan layanan yang 
tulus dalam menjawab 
pertanyaan dan penyelesaiaan 
masalah?

CS2

Staff e-service 
memberikan balasan 
secepatnya ke pertanyaan 
pengguna.

Apakah respon admin cepat 
dalam menjawab pertanyaan 
pengguna?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

Citizen Support

CS3

Staf e-service memiliki 
pengetahuan untuk 
menjawab pertanyaan 
pengguna.

Apakah staf memiliki 
pengetahuan untuk menjawab 
pertanyaan pengguna secara 
memuaskan?

CS4

Staf e-service memiliki 
kemampuan untuk 
menyampaikan 
kepercayaan dan 
keyakinan

Apakah kesan terpercaya 
terlihat pada staf e-service 
sehingga dapat meyakinkan 
pengguna?

U1 Mudah dipelajari untuk 
mengoperasikan

Apakah situs/mobile app dapat 
dengan mudah dipelajari dan 
dioperasikan saat 1 s/d 3 kali 
mengakses dengan dukungan 
fitur-fitur berikut?
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1

4

3

2

1

4

3

2

1

   

    
    

      
   

 

U2

Interaksi dengan 
situs/mobile app eservice 
jelas dan mudah 
dimengerti

Apakah interaksi anda sebagai 
pengguna situs/mobile app 
jelas dan mudah untuk 
memahami/mengerti dengan 
tersedianya form interaksi 
dengan fitur-fitur berikut?

U3 Navigasi situs/mobile app 
cukup jelas dan mudah

Apakah situs/mobile app 
mudah dinavigasikan dari 
menu ke menu, dari halaman 
ke halaman, dan dari konten ke 
konten nya?
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4

3

2

1

4

3

2

1

Usability

U4 Situs/mobile app mudah 
digunakan

Apakah mudah dalam 
penggunaan situs/mobile app 
baik konten, menu, dan fitur 
lainnya ?

U5 Tampilan situs/mobile app 
eservice menarik

Apakah tampilan situs/mobile 
app menarik sehingga anda 
nyaman, senang dan tidak 
bosan melihat situs lebih lama 
atau sering?
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4

3
2
1

4

3
2
1

4

3
2

U6
Desain situs/mobile app 
eService layak dan sesuai 
dengan tipe situs

Apakah desain situs sesuai 
/relevan dengan 
jenis/kategori/konten yang 
dikandung/fungsi layanan nya?

U7
Situs/mobile app Eservice 
menimbulkan kesan 
kompeten/profesional

Apakah situs/mobile app 
nampak kompeten/profesional 
dalam penyampaian kontennya 
dan pengelolaannya?

U8

Situs/mobile app Eservice 
memberikan 
pengalaman/kesan positif 
bagi pengguna

Apakah Anda mendapatkan 
pengalaman/kesan positif saat 
mengakses dan menggunakan 
situs/mobile app ini?
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1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

   
 

  
 

   
   

   
  

I1 Menyediakan informasi 
akurat

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs dengan 
bahasa Indonesia yang jelas, 
sistematis dan bermanfaat bagi 
pengguna?

I2 Menyediakan informasi 
yang terpercaya

Apakah Informasi yang 
ditampilkan dalam situs//mobile 
app disertai dengan daftar, 
deskripsi informasi serta dasar 
hukum dari pelayanan yang 
diberikan ?

Menyediakan informasi 
   

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs/mobile 
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2

1

4

3

2

1

4

3
2
1

4

3

2

1

I6
Menyediakan informasi 
dengan tingkat kerincian 
yang tepat

Apakah informasi yang 
ditampilkan dalam situs/mobile 
app memiliki keterangan yang 
lengkap mengenai: 
Author/Penulis, Tanggal 
Publikasi, Link sumber 
referensi , disertai dengan 
gambar/video/dokumen 
relevan, memiliki kategorisai & 
kata kunci yang sesuai dan 
memliki link/tautan dengan 
informasi lain yang sejenis 
dalam situs?

I3 Menyediakan informasi 
tepat dan sesuai waktu

   
ditampilkan pada Situs/mobile 
app merupakan informasi yang 
ter up date  secara teratur ?

I5 Menyediakan informasi 
yang mudah dimengerti

Apakah informasi yang 
ditampilkan dilengkapi dengan 
tutorial penggunaan layanan ?

Information

I4 Menyediakan informasi 
relevan

Apakah informasi yang 
disampaikan mempunyai 
penjelasan dengan integrasi 
informasi dari link lainnya ?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

 

SI1 Memiliki reputasi yang baik Apakah situs memiliki reputasi 
yang baik?

I7 Menyediakan informasi  
dalam format yang layak

Apakah informasi disajikan 
dengan format yang sesuai, 
tepat dan cocok?

SI2
Pengguna merasa aman 
dalam  menyelesaikan 
transaksi

Apakah situs memiliki  
keamanan untuk melakukan 
transaksi secara penuh?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

Service Interaction

  
 

Apakah Situs memiliki fitur 
diskusi langsung (live) dan 

    
    

    
   

  

SI4 Menciptakan rasa 
personalisasi

Apakah Situs menyediakan 
kemudahan untuk mempunyai 
halaman pribadi dan 
kemudahan untuk mengubah 
atau meng-update-nya ?

SI3
Pengguna merasa aman 
terhadap informasi 
pribadinya

Apakah informasi pribadi 
pengguna terlindungi dengan 
baik ?

SI5 Menimbulkan rasa 
kebersamaan

Apakah pengguna merasakan 
komunitas yang menghargai 
keberadaannya dan 
kebersamaan sesama 
pengguna?
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3

2

1

4

3
2
1

 

SI6 Memudahkan komunikasi 
dengan institusi

    
diskusi langsung (live) dan 
informasi kontak yang lengkap 
dan berfungsi baik? (Berfokus 
pada interaksi dari pengguna 
terhadap penyedia layanan 
bukan live chat)

SI7

Memberi keyakinan bahwa 
jasa akan tersampaikan 
dengan baik sesuai 
janji/aturan

Apakah Situs memberi 
keyakinan bahwa jasa akan 
tersampaikan dengan baik 
sesuai janji/aturan? 
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Breakdown Bobot Evidence
Menggunakan (1) nama/alamat mudah 
diingat dan ditelusuri, (2) berakhiran 
ekstensi go.id (untuk situs)/nama formal 
yang menunjukan nama daerah atau 
layanan spesifik (untuk mobile app), (3) 
tampilan antar muka nya menarik 
(komposisi Menu, Logo Lembaga, dan 
font (jenis dan ukuran) yang konsisten, 
(4) struktur  situs/mobile apps  berbentuk 
piramida i. Beranda; ii. Kategori; iv. 
Subkategori

1

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas 2

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas 2

Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas 1

Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app, mudah digunakan dan memberikan 
tampilan hasil yang mudah 
dibaca/pahami

4

Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app dan mudah digunakan

1

Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app

2

Tidak ditemukan mesin pencari dalam 
situs/mobile app 3

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur, tidak memiliki halaman 
kosong dan tata letak (layout) konsisten, 
transisi/perpindahan antar 
halaman/windows situs/mobile app terasa 
halus dan lancar tanpa jeda/lag.

1

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur, tidak memiliki halaman 
kosong dan tata letak (layout) konsisten

1

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur dan tidak memiliki halaman 
kosong

2

URL link dan screenshoot 
mengenai: nama 
situs/aplikasi, hasil 
pencarian situs pada 
browser, layout situs untuk 
menunjukkan struktur

URL link dan screenshoot 
mengenai: mesin pencari, 
fungsi dan tata letak

URL link dan screenshoot 
mengenai: Site Map
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Tidak memiliki atau hanya memiliki peta 
navigasi saja 2

Memiliki  fitur  pilihan (1) multi bahasa, (2) 
fitur sumarisasi (frequently acces, top 
search, top question, FAQ) dan (3) fitur 
pengingat & pemberi saran serta (4) fitur 
ramah pengguna disabilitas (text to 
speech, speech to text, dlsb)

2

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas 1

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas 2

Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas 1

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam satu halaman situs/mobile app 1

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam dua halaman situs/mobile app 2

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam tiga halaman situs/mobile app 2

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam lebihh dari tiga halaman 
situs/mobile app

1

Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 1-4 hari setelah kejadian 
berlangsung 2
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 5-7 hari setelah kejadian 
berlangsung 1
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 8-14 hari setelah kejadian 
berlangsung
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang lebih dari 14 hari setelah 
kejadian berlangsung

    
  

URL link dan screenshoot 
mengenai: fitur  pilihan multi 
bahasa, fitur sumarisasi 
(frequently acces, top 
search, top question, FAQ) 
dan fitur pengingat & 
pemberi saran serta fitur 
ramah pengguna disabilitas 
(text to speech, speech to 
text, dlsb)

Screen shoot  halaman 
(halaman) situs/mobile app

Jadwal update tersedia dan 
dilakukan dengan baik, 
dibuktikan dengan fisik situs 
terbarukan dapat berupa 
link url dan atau 
screenshoot
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Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field mudah dimengerti dan 
informatif disertai diagram dan contoh. 
Proses pengisian data hanya 
membutuhkan 1 halaman 2
Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field mudah dimengerti dan 
informatif disertai diagram dan contoh. 
Proses pengisian data hanya 
membutuhkan 2-3 halaman

2

Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field tidak mudah dimengerti dan 
kurang  informatif tanpa disertai diagram 
dan contoh. Proses pengisian data hanya 
membutuhkan lebih dari 3 halaman 2
Tidak ada petunjuk dan/atau informasi 
pengisian data pada masing-masing field 1

Terdapat fitur proteksi password: (1) 
autentifikasi, (2) enkripsi menggunakan 
basis/standar enkripsi tertentu 
(ditampilkan metode/merk nya), (3) 
notifikasi penggunaan password, (4) 
notifikasi penggantian password

2

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas  1

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas  1

Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas  1

1 -  3 item data pribadi pengguna untuk 
autentifikasi 4

4 - 5 item data pribadi pengguna untuk 
autentifikasi 4

6 sampai 7 item data pribadi pengguna 
untuk autentifikasi 1

Lebih dari 7 data item data pribadi 
pengguna untuk autentifikasi 1

URLdan screenshoot kolom 
isian pada situs

URL dan screen shoot 
halaman login, hasil 
percobaan register, create 
username dan password, 
ganti username dan 
password

URL dan screen shoot 
Kolom isian permintaan 
data saat register dan login 
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Keamanan data terjamin karena adanya: 
(1) komitmen/pernyataan tertulis dari 
organisasi pengelola/penanggung jawab 
situs/mobile app yang dapat 
dibaca/diketahui oleh pengguna dengan 
jelas (2) Terdapat jaminan sistem 
enkripsi, (3) autentifikasi menggunakan 
digital signature atau biometrik  (4) fitur 
notifikasi/restorasi user name & password  
dan (5) memiliki sistem pemblokiran

1

Situs/mobile app memiliki 4-5 kriteria di 
atas 2

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas 2

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas 2

Kriteria: (1) Terdapat pernyataan resmi 
dalam situs bahwa data tidak akan 
digunakan untuk keperluan lain. (2) 
Memiliki fitur menu privacy policy untuk 
data pribadi pengguna (3) Data dapat 
dikendalikan oleh pengguna (ubah, 
tampilkan, ditutup, dan fitur lainnya)

3

Situs/mobile app memiliki 2 kriteria di 
atas 3
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas 1
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas 1

Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 
kurang dari 1 menit

2

Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 1 
sampai 5 menit

2

Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 5 
sampai 10 menit

2

Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 
lebih dari 10 menit

2

(1). Screen shoot 
Pernyataan tentang 
kemanan data pengguna 
dalam situs dan bukti 
fiturlain, (2).  berita acara 
percobaan 

(1) Pernyataan resmi 
penggunaan data dalam 
situs (2) menu privacy 
policy

Berita acara pengunduhan 
form atau file dengan bukti 
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Situs/mobile app selalu aktif dan dapat 
digunakan 24 jam sehari 2

Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1- 3 bulan sekali 2

Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1 minggu – 1 bulan 
sekali

1

Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1-6 hari sekali 1

Situs/mobile app ketika dievaluasi 
memiliki kriteria sebagai berikut: (1)  
waktu loading dan unduh cepat ke menu 
utama  (2) Situs/mobile app berjalan 
dengan baik di semua perangkat,(3) text 
mudah dibaca, (4) responsif

1

Situs/mobile app memilki 2-3 kriteria di 
atas 1

Situs/mobile app memilki 1 kriteria di atas 1

Situs/mobile app tidak memilki kriteria di 
atas 2

Kriteria evaluasi: (1) chat dan mail respon 
tidak lebih dari 24 jam (2) ada 
penyelesaian masalah/pertanyaan user 
(3) pengumuman yang masih dalam 
rentang waktunya (4) kerterbaruan 
berita/artikel

2

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas 2

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas 2

Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas 1

2

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat   5-10 detik 2

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat  11 sampai 30 detik 1

Jadwal dan sop 
maintenance, lampiran up 
dan down sistem, screeshot 
akses/evaluasi situs pada 
waktu yang berbeda

Berita acara percobaan 
menjalankan situs

(1) chat dan mail respon 
tidak lebih dari 24 jam (2) 
bukti penyelesaian 
masalah/pertanyaan user 
(3) bukti pengunggahan 
pengumuman (4) 
kerterbaruan berita

Berita acara percobaan 
membuka halaman situs  
(halaman situs yang baik 
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Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat  31 sampai 60 detik 1

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat lebih dari 60 detik 1

Semua browser dapat digunakan 
(minimal 4 jenis browser) 1

Hanya 3 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal 1

Hanya 2 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal 1

Hanya 1 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal 1

Kriteria kesan tulus staf sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, (1) 
kecepatan respon (2) isi respon (3) 
penyelesaian masalah (4) bahasa yang 
baik

1

Situs/mobile app memilki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memilki 1 kriteria di atas 1

Situs/mobile app tidak memilki kriteria di 
atas 1

Respon terhadap pertanyaan pengguna 
dilakukan kurang dari 60 menit 1

Respon terhadap pertanyaan dilakukan 
dalam waktu 61 menit  sampai 5 jam 1

Respon terhadap pertanyaan dilakukan 
dalam 5 jam 1 menit sampai 24 jam 1

Respon terhadap pertanyaan pengguna 
dilakukan lebh dari 24 jam 2

Berita acara percobaan  
dan screenshoot membuka 
situs dengan berbagai 
browser

   
    

(halaman situs yang baik 
adalah situs yang tidak 
berat dan cepat dibuka)

Bukti tentang (1) kecepatan 
respon (2) isi respon (3) 
penyelesaian masalah (4) 
standar bahasa yang baik

Bukti sampel respon pada  
pertanyaan user
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Kriteria pengetahuan dan respon dari 
staff e-service terkait pertanyaan 
pengguna atas layanan: (1)  menjawab 
setiap pertanyaan pengguna sesuai 
konteksnya, (2) menjawab dengan cepat 
kurang dari 24 jam (3) menyelesaikan 
masalah/pertanyaan pengguna atau 
menjawab secara tepat (4) 
berkomunikasi dengan bahasa yang baik

1

Staff e-service memiliki 2-3 kriteria di atas 2

Staff e-service memiliki 1 kriteria di atas 1

Staff e-service tidak memiliki kriteria di 
atas 2

Kriteria penyampaian layanan dari staf e-
service: (1) dapat dipercaya dengan baik 
dan menjalankan tugasnya dengan (2) 
tanggung jawab,  (3) profesional dan (4) 
percaya diri

1

Staff e-service memiliki 2-3 kriteria di atas 2

Staff e-service memiliki 1 kriteria di atas 2

Staff e-service tidak memiliki kriteria di 
atas 1

Situs/mobile app menyediakan: (1) 
manual penggunaan; (2) fitur Help, (3) 
Video tutorial, dan (4)  Fitur Customer 
Service online (live chat)

2

Tersedia manual penggunaan, fitur Help 
dan video tutorial 2

Tersedia manual penggunaan dan fitur 
Help 1

(1) Bukti berita acara 
penilaian staf e-service (2) 
persepsi penilai terhadap 
jawaban atas pertanyaan 
user (disertai bukti)

(1) Bukti berita acara 
penilaian staf e-service (2) 
persepsi penilai terhadap 
jawaban atas pertanyaan 
user (disertasi bukti)

https://www.bkn.go.id/
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Tersedia manual penggunaan (pdf, 
diagram, dokumen lainnya) 1

Kriteria interaksi pengguna dengan e-
services: (1) Memiliki form interaksi; (2) 
Memiliki fitur Helpdesk/instant messaging 
dengan admin; (3) Informasi yang 
ditampilkan dalam situs dapat diakses 
per halaman per informasi; (4) memiliki 
fitur multibahasa

2

Interaksi hanya memiliki 2-3 kriteria di 
atas 2

Interaksi hanya memiliki 1 kriteria di atas 2

Interaksi hanya tidak memiliki kriteria di 
atas 2

Kriteria navigasi situs/mobile app: (1) 
Tersedia peta situs navigasi; (2) Jumlah 
link navigasi yang minimal (maksimal 7 
menu item); (3) Konsisten (posisi 
navigasi situs selalu sama di tiap 
halaman); (4) Logo me-Link ke halaman 
utama

1

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas 1

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas 1

Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas 1

https://www.bkn.go.id/

Berita acara percobaan dan 
URL
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Kriteria kemudahan penggunaan 
situs/mobile app: (1) Dapat diakses oleh 
siapapun termasuk (2)disabilitas (tuna 
netra) atau (3) manula; (4) Kompatibel 
dengan perangkat mobile (smartphone, 
tablet, dll); (5) Memungkinkan membaca 
konten secara cepat (skims); (6) Memiliki 
fitur multibahasa; dan (7) perubahan 
layout (misal perubahan ukuran font)

1

Memiliki 4-6 kriteria diatas 3

Memiliki 1-3 kriteria diatas 2

Tidak memiliki kriteria diatas 3

Kriteria tampilan situs/mobile app yang 
menarik: (1) Desain dengan komposisi 
padanan warna yang baik dan tidak 
berlebihan:  setidaknya memiliki 2 atau 3 
warna utama yang berpadu (maksimal 5 
warna); (2) teks mudah dibaca, biasanya 
teks warna hitam dengan latar warna 
puith/cerah & ukuran font 10-12 di tiap 
paragraf; (3) memiliki gambar yang 
relevan dengan konteks/konten dengan 
kualitas/resolusi yang baik dan jumlah 3-
4 gambar setiap halamannya (tidak 
lebih); (4) layout yang sederhan & 
ringkas (simple)  tidak banyak 
mengandung elemen pengalih fokus 
(misal animasi, gambar berkedip-
kedip/blink  dll)

1

Memiliki 2-3 kriteria di atas 1

Memiliki 1 kriteria di atas 1

Tidak memiliki  kriteria di atas 1

Berita acara percobaan dan 
URL
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(1) Layout situs sederhana tidak 
berlebihan hanya menyampaikan konten 
yang relevan dengan informasi 
pemerintahan; (2) judul konten memiliki 
tema/label yang jelas dan isi dibagi 
menjadi paragraf kecil; (3) desain layout 
dan konten jelas, ringkas dan menarik; 
(4) kurang dari 10 detik pengunjung 
dapat mengetahui jenis situs dan isi 
konten yang disampaikan

1

Memiliki 2-3 kriteria di atas 2
Memiliki 1 kriteria di atas 2
Tidak memiliki  kriteria di atas 2

Kriteria kesan kompeten/profesional dari 
situs/mobile app: (1) Tata letak/layout 
sederhana, ringkas, minim fitur pengalih 
topik ; (2) Minimal link navigasi dan scroll 
(menggulung layar) untuk setiap halaman 
dan informasi/konten ; (3) Konten 
diperbarui secara reguler/berkala; (4) 
Konten yang deskriptif, dan penggunaan 
bahasa sederhana dan standar atas 
konten situs/mobile app (yang ada 
seakan ditulis yang profesional, misal: 
editor/wartawan)

1

Memiliki 2-3 kriteria diatas 2
Memiliki 1 kriteria diatas 1
Tidak memiliki  kriteria diatas 1

 Kriteria standar pengalaman positif: (1) 
Layout situs sederhana & ringkas 
(simple), tampilan menarik dan 
pengelolaan yang baik; (2) Loading 
halaman cepat, situs memuat (loading) 
halaman 1- 20 detik; (3) Minimal link & 
scroll & layout, serta konsiten tiap 
halamannya; (4) Fokus pada hal yang 
penting/utama, (5) Menu selalu berada di 
bagian atas disetiap halaman (6) item 
menu dibatasi kurang dari 7 item (untuk 
tidak membuat orang berlama-lama 
dalam mencari satu informasi yang 
diinginkan), (6) Memiliki fitur/tombol 

1

Memiliki 4-5 kriteria diatas 2
Memiliki 1-3 kriteria diatas 2
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Tidak memiliki kriteria diatas 1

Kriteria umum informasi akurat: (1) 
didukung oleh referensi atau dokumen 
fakta yang jelas serta sesuai dengan 
kebutuhan  pengguna. (2) informasi yang 
disampaikan dengan bahasa Indonesia 
yang jelas (tata bahasa, pengejaan, dan 
komposisi) (3)  menampilkan 
keterangan/info tentang penulis (4) 
Informasi dapat dibandingkan dengan 
situs lainnya dengan topik yang sama

1

Screen shoot : (1) informasi 
yang ditampilkan di Web, 
(2) bagan , (3) dokumen 
pendukung

Memiliki 2-3 kriteria diatas 2

Memiliki 1 kriteria diatas 1

Tidak memiliki kriteria diatas 1

Tersedia daftar dan deskripsi informasi 
yang dilengkapi dengan  peraturan 
perundang-undangan/dasar hukum 
terkait pelayanan yang diberikan

1

Tersedia deskripsi informasi yang 
dilengkapi dengan peraturan perundang-
undangan/dasar hukum terkait pelayanan 
yang diberikan

1

Tersedia daftar informasi yang dilengkapi 
peraturan perundang-undangan/dasar 
hukum terkait pelayanan yang diberikan

1

Tidak tersedia daftar dan deskripsi 
informasi yang dilengkapi dengan 
peraturan perundang-undangan/dasar 
hukum terkait pelayanan yang diberikan 

1

Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 7 hari kerja dari berita 
/informasi terakhir

1

Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 8 hari kerja – 30 hari kerja 
dari berita /informasi terakhir

1

Screen shoot :  (1) Daftar 
informasi ; (2) Deskripsi 
informasi ; (3) Peraturan 
hukum/dasar hukum 

Screen shoot : (1) Berita 
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Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 31 hari kerja – 90 hari kerja 
dari berita /informasi terakhir

1

Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala lebih dari  90 hari kerja dari berita 
/informasi terakhir

1

Terdapat integrasi informasi antara 
informasi pelayanan dengan link  
informasi lainnya yang saling terkait

1

Terdapat integrasi informasi, yang 
membutuhkan pencarian dari link yang 
lain

1

Terdapat integrasi informasi tanpa 
panduan link lainnya. 1

Tidak terdapat integrasi informasi 1

Kriteria informasi yang mudah dimengerti, 
memiliki: (1) penggunaan bahasa yang 
baik dan benar, langsung/tidak bertele-
tele, tidak banyak terminologi tidak 
awam/asing; (2) audio visual, (3) tabel 
dan/atau grafik, (4) link atau dokumen 

1

Memiliki 2-3 kriteria diatas 2
Memiliki 1 kriteria diatas 1
Tidak memiliki kriteria diatas 1

Kriteria tingkat kerincian informasi: (1) 
Author/Penulis; (2) Tanggal Publikasi, (3) 
Memiliki Gambar/Video/Dokumen dan 
tautan dengan informasi lain yang 
sejenis/relevan dalam situs/mobile app 
dan  yang relevan dan (4) Memiliki 
kategorisasi dan kata kunci yang sesuai

2

Situs/mobile app memiliki  2-3 kriteria di 
atas 2

Situs/mobile app memiliki  1 kriteria di 
atas 2

Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas 1

URL link dan screenshoot 
mengenai: Author; 
DD/MM/YYYY, Link Tautan 
dan 
Gambar/Video/Dokumen 
yang relevan dan Memiliki 
kategorisasi dan kata kunci 
yang sesuai serta Memiliki 
tautan dengan informasi 
lain yang sejenis/relevan 
dalam situs

Screen shoot : (1) Berita 
yang terbaru 

Screen shoot  dan file 
penggunaan layanan dalam 
bentuk : (1) audiovisiual, (2) 
gambar ; (3) narasi 

Screen shoot : (1) 
penjelasan integrasi 
informasi (2) alamat link 
yang terkait
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Kriteria format penyajian informasi yang 
layak/pas: (1) Menggunakan bahasa 
yang umum, (2) mengandung penekanan 
(cetak tebal (bold), atau cetak miring 
(italic), pointer, tabel dan atau  yang 
sesungguhnya atau kontekstual (3) 
Mengandung  keyword (4) Menggunakan 
hyperlink yang aktif (dapat diklik 
langsung) (5) jumlah paragraf yang tidak 
banyak (maksimum tiga paragraf) dalam 
satu informasi

1

Situs/mobile app memiliki  3-4 kriteria di 
atas 1

Situs/mobile app memiliki  1-2 kriteria di 
atas 1

Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas 1

Situs/mobile app memiliki (1) privacy 
policy, (2) contact information, (3) 
terdapat testimoni positif dari pengguna, 
(4) memiliki statistik jumlah pengunjung 
dan pengguna situs/mobile app yang 
meningkat

1

Situs/mobile app memiliki 2-3 macam 
kriteria tersebut

1

Situs/mobile app memiliki 1 macam 
kriteria tersebut

1

Situs/mobile app tidak memiliki  macam 
kriteria tersebut

1

Situs/mobile app memiliki mekanisme 
transaksi yang jelas dengan ditandai (1) 
tersedia petunjuk yang user friendly (2) 
fitur pengamanan transaksi (3) fasilitas 
pelacakan transaksi (4) riwayat transaksi

1

Situs/mobile app memiliki 2-3 macam 
kriteria tersebut

3

Situs/mobile app memiliki 1 macam 
kriteria tersebut

2

Situs/mobile app tidak memiliki  macam 
kriteria tersebut

1

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria

Screen shoot  skema yang 
menampilkan informasi 
kebutuhan pengguna pada 
satu skema (informasi 
dengan kategorisasi yang 
jelas sesuai fungsi dan 
organisasi)

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria 
https://www.bkn.go.id/
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Kriteria keamanan bagi pengguna: (1) 
Untuk akses ke akun pengguna 
dibutuhkan user id, Passwords, (2) kode 
autentifikasi  (3) pengguna memberikan 
hanya data yang dibutuhkan (4) Terdapat 
pernyataan resmi perlindungan data

2

Situs/app memiliki 2-3 macam 
perlindungan data pengguna diatas 1

Situs/app  memiliki 1 macam 
perlindungan data pengguna diatas 1

Situs/app tidak/ memiliki  macam 
perlindungan data pengguna diatas 1

Situs/app memiliki (1) halaman personal 
yang sesuai dengan karakteristik atau 
preferensi pengguna, (2) memiliki 
pengaman/passwords untuk masuk dan 
(3) memiliki kemudahan untuk mengubah 
atau mengupdate data personal.

2

Situs/app  memiliki 2 kriteria personalisasi 
pengguna diatas 1

Situs/app memiliki 1 kriteria personalisasi 
pengguna diatas 1

Situs/app  tidak memiliki  kriteria 
personalisasi pengguna diatas 1

Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang berfungsi optimal 
sebagai tempat berdiskusi dan 
memberikan solusi yang dipertimbangkan 
oleh organisasi

1

Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang berfungsi dengan baik 1

Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang kadang-kadang 
digunakan

1

Situs/mobile app tidak memiliki 
forum/kanal pengguna atau memiliki tapi 
tidak digunakan

2

Situs memiliki fitur diskusi langsung (live) 
dan informasi kontak yang lengkap 
(alamat email, alamat fisik, nomor 
telepon) yang berfungsi dengan baik.

2

    
  

URL dan Screenshoot 
ketiga kriteria

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria

URL dan Screenshoot 
forum pengguna
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Situs memiliki informasi kontak yang 
lengkap (alamat email, alamat fisik, 
nomor telepon) yang berfungsi dengan 
baik.

1

Situs memiliki informasi kontak yang 
kurang lengkap yang kurang berfungsi 
dengan baik.

1

Situs tidak memiliki informasi kontak 2

Kriteria yang dimaksud, situs/mobile app 
memiliki:  (1) FAQ dan atau petunjuk 
yang lengkap, (2) kontak/fasilitas 
diskusi/chat yang berfungsi untuk 
bertanya (3) terdapat testimoni pengguna  
yang baik, (4) memiliki alur 
kerja/transaksi transparan yang dapat 
dipantau pengguna.

2

Situs/app  memiliki 2-3 kriteria diatas 2
Situs/app  memiliki 1 kriteria diatas 1
Situs/app  tidak memiliki kriteria diatas 1

URL dan Screenshoot live 
chat dan contact

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria
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Pernyataan untuk end user

Situs mudah diingat, memiliki 
struktur yang jelas dan mudah 
diikuti, untuk model layanan 
berjenis INFORMASI piramida 
SESUAI struktur organisasi, dan 
untuk model layanan berjenis 
WORKFLOW piramida SESUAI 
layanan yang diberikan

Situs memiliki mesin pencari yang 
mudah ditemukan dalam situs, mudah 
digunakan dan memberikan hasil yang 
baik dan sesuai

Situs terorganisasi dengan baik, 
memiliki peta navigasi, tidak 
memiliki halaman kosong, tata 
letak (layout ) konsisten, 
transisi/perpindahan antar 
halaman situs terasa halus dan 
lancar.
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Situs memiliki fitur penyesuaian 
pengguna seperti multi bahasa, 
frequently acces, top search, FAQ, 
fitur pengingat & saran, dan fitur yang 
ramah pengguna disabilitas?

Jumlah halaman yang diperlukan 
untuk menampilkan Informasi pada 
situs/mobile app e-gov 

Selang waktu kejadian sesungguhnya 
dengan publikasi berita/informasi di 
situs/mobile apps
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Informasi atau petunjuk pengisian data 
pada masing-masing field mudah 
dimengerti dan informatif, disertai 
diagram dan contoh. Proses pengisian 
data hanya membutuhkan sedikit 
halaman petunjuk

Terdapat proteksi password: 
autentifikasi, enkripsi, notifikasi 
penggunaan password, notifikasi 
penggantian password

Autentifikasi hanya menggunakan 
data yang diperlukan (data sesedikit 
mungkin)
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Keamanan data terjamin baik dari 
keamanan sistem maupun komitmen 
tertulis dari organisasi yang dapat 
dibaca oleh pengguna dengan jelas. 
Terdapat enkripsi dan autentifikasi 
menggunakan digital signature, 
biometrik, notifikasi dan password.

Situs menampilkan pernyataan resmi 
bahwa data tidak akan digunakan 
untuk keperluan lain dan memiliki fitur 
menu privacy policy untuk data pribadi 
pengguna yang dapat dikendalikan 
oleh pengguna (ubah, tampilkan, 
ditutup, dll)

Form atau file dokumen yang tersedia 
dalam situs dapat diunduh dengan 
cepat, kurang dari 1 menit
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Situs dapat digunakan dalam 24 jam 
sehari

Situs berjalan dengan baik di 
semua perangkat atau semua 
operating system , waktu loading 
cepat, text mudah dibaca, 
responsif

Informasi dan pelayanan disediakan 
tepat waktu dan up to date sesuai 
dengan kebutuhan pengguna

Halaman situs terunduh/terbuka 
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Situs dapat beroperasi pada semua 
browser yang umum digunakan 
masyarakat (MicIE, Mozilla, Google 
Chrome, Safari, Opera dll)

   
dengan cepat, kurang dari 2 detik

Kesan tulus staf/admin sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, 
cepat  merespon, isi respon yang baik, 
dapat menyelesaikan masalah dan 
menggunakan bahasa yang baik

Respon terhadap pertanyaan 
pengguna dilakukan kurang dari 1 jam
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Pengetahuan staff e-service sangat 
baik, mengetahui dan memahami 
organisasi, seluruh proses bisnis 
terkait pelayanan dari awal sampai 
akhir yang sehingga dapat menjawab 
pertanyaan pengguna secara 
memuaskan

Staf/admin e-service terkesan baik, 
bertanggungjawab merespon dengan 
cepat, memiliki kemampuan yang 
mencukupi dan profesional

Situs memiliki petunjuk penggunaan, 
fitur Help, Video tutorial dan Fitur 
Customer Service online sehingga 
memudahkan pengguna untuk 
menggunakan situs
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Situs memiliki format interaksi 
dengan admin (messaging ), 
menyediakan informasi dalam satu 
halaman dan  fitur multibahasa 
sehingga pengguna dapat 
berinteraksi dengan situs e-service 
secara jelas dan mudah dimengerti

Tersedia peta navigasi situs dengan 
tahapan yang tidak panjang serta 
kompatibel dengan berbagai browser 
sehingga pengguna mudah untuk 
menggunakan situs.
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Situs mudah digunakan karena dapat 
diakses oleh disabilitas, manula, dari 
smartphone, dan memiliki fitur 
multibahasa serta fitur perubahan 
layout/ukuran font

Situs terlihat menarik dengan 
penggunaan warna yang tidak 
berlebihan, teks berwarna hitam 
dengan warna latar putih, warna dan 
resolusi gambar yang baik, ukuran 
font dan jumlah baris kalimat yang 
ringkas sehingga mudah dibaca.
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Situs memiliki desain yang sesuai 
dengan jenis layanannya mempunyai 
layout yang simpel, dan berisi 
informasi yang ringkas dan menarik 
serta mudah dipahami oleh pengguna

Situs terlihat kompeten untuk 
penyampaian informasi dengan layout 
yang baik, mempunyai fasilitas scroll 
layar, pemilihan bahasa yang baku 
serta konten diperbaharui secara 
berkala

Situs memberikan kesan yang positif 
dengan adanya layout yang ringkas 
namun informatif, waktu loading yang 
cepat, pemberian penekanan pada hal 
penting, tersedia menu yang berisi 
item yang ringkas dan tepat.
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Informasi yang ditampilkan oleh situs 
menggunakan bahasa Indonesia yang 
benar, dengan mekanisme yang 
runtut, tanpa menggunakan banyak 
istilah serta didukung oleh dokumen 
yang tepat sesuai dengan kebutuhan 
pengguna

Informasi yang ditampilkan pada situs 
dilengkapi dengan penjelasan meliputi 
dasar hukum, pelaksanaan kegiatan 
dan gambar yang mendukung

Situs menyediakan informasi yang 
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Situs menyediakan integrasi informasi 
dengan penyediaan sumber atau link 
yang terkait untuk memperjelas 
informasi relevan yang dibutuhkan 
pengguna

Situs memberikan informasi yang jelas 
sesuai dengan kebutuhan pengguna 
dalam bentuk audiovisual, gambar 
dan narasi.

Situs menyediakan informasi yang 
detail, lengkap dan relevan

    
diperbaharui secara berkala dan up 
to date
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Keamanan dalam bertransaksi 
dirasakan pengguna dengan adanya 
mekanisme transaksi yang jelas, 
tersedia fitur pengamanan transaksi, 
fasilitas pelacakan transaksi dan 
riwayat transaksi

Situs menyediakan informasi yang 
sesuai dengan kebutuhan pengguna 
pada satu skema secara rinci dalam 
format yang baik

Situs memiliki reputasi yang baik 
karena memiliki privacy policy, contact 
informatian, testimoni dan informasi 
jumlah pengunjung.
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Sistem menyediakan halaman pribadi 
untuk pengguna dengan pengaman 
dan memiliki kemudahan untuk 
melakukan pembaharuan data pribadi 
dan memiliki kesan personalisasi 
pengguna

Situs menyediakan media komunikasi 
     
     
     

   

Sistem menyediakan perlindingan 
terhadap informasi pribadi dengan  
penggunaan user id, passwords, kode 
autentifikasi, pernyataan resmi 
perlindungan data sehingga pengguna 
merasa aman.

Situs memiliki forum pengguna 
dengan fasilitas interaksi antara 
anggotanya sehingga menimbulkan 
rasa kebersamaan
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seperti fasilitas live chat, informasi 
kontak, alamat emai dan nomer 
telepon yang dapat dihubungi yang 
memudahkan komunikasi dengan 
institusi

Sistem menyediakan fasilitas informasi 
untuk mengetahui alur atau tahapan 
kerja dan transaksi yang dilakukan 
oleh pengguna sehingga memberi 
keyakinan bahwa jasa akan 
tersampaikan dengan baik sesuai janji
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Dimensi Code Indikator Penilaian Pertanyaan N

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

E1
Struktur situs/mobile app e-
gov ini jelas dan mudah 
diikuti

Apakah situs/mobile app 
menggunakan alamat/nama 
mobile apps yang mudah 
diingat, berekstensi go.id 
(untuk situs)/nama formil (untuk 
mobile app), tampilan antar 
muka (interface ) menarik  dan 
mudah untuk diikuti /ditelusuri?

E2
Mesin pencari (fitur search) 
dalam situs/mobile app e-
gov ini efektif

Apakah situs/mobile app 
menyediakan fitur mesin 
pencari (search) yang mudah 
ditemukan posisinya, 
digunakan dan memberikan 
tampilan hasil yang mudah 
dibaca/dipahami?

E3 Peta situs/mobile app e-gov 
ini terorganisir dengan baik

Apakah situs/mobile app 
memiliki peta navigasi, tidak 
mengandung halaman kosong, 
tata letak (layout) halaman 
yang konsisten dan transisi 
antar halaman terasa halus 
(smooth) dan lancar? 
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

Efficiency E4

Situs/mobile app e-gov ini 
disesuaikan dengan 
kebutuhan khusus masing-
masing pengguna

Apakah situs/mobile app 
memiliki fitur penyesuaian 
terkait karakteristik dan pola 
kebutuhan khusus pengguna 
seperti multi bahasa, 
Sumarisasi (frequently acces, 
top search, FAQ, dlsb), fitur 
pengingat & saran, dan fitur 
yang ramah pengguna 
disabilitas?

E5
Informasi yang ditampilkan 
pada situs/mobile app e-gov 
ini rinci dan sesuai 

Apakah informasi yang 
ditampilkan dalam situs/mobile 
app memiliki keterangan yang 
rinci dan sesuai dengan 
efisiensi? 

E6

Lama Informasi yang 
ditampilkan di situs e-gov 
setelah kejadian/peristiwa 
berlangsung

Seberapa lama informasi 
ditampilkan dari waktu kejadian  
berlangsung?
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3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

E7

Petunjuk dan/atau  
Informasi pengisian data 
dalam situs/mobile app e-
govt ini sudah memadai

Apakah petunjuk dan/atau 
informasi mengenai pengisian 
data dalam situs/mobile app ini 
sudah cukup 
memadai/informatif? 

T1 Penggunaan pasword dan 
username aman

Apakah keamanan 
penggunaan username dan 
password pada situs/mobile 
app ini terjamin? 

T2
Autentifikasi hanya 
menggunakan data yang 
diperlukan

Berapa jumlah item data 
pribadi pengguna yang harus 
dimasukkan untuk autentifikasi 
akses dalam situs/mobile app 
ini ? (Contoh data pribadi yang 
tidak perlu: Nomor Kartu 
Keluarga, NIK, nomor Kartu 
kredit, dlsb yang tidak 
diperlukan dalam akses situs )
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

Trust

T3

Data yang diberikan oleh 
pengguna tersimpan dalam 
situs/mobile app dengan 
aman

Apakah data yang diberikankan 
pengguna dan tersimpan 
dalam sistem e-service ini 
aman?

T4

Data yang disediakan untuk 
e-service digunakan hanya 
untuk alasan yang 
dimaksudkan 

Apakah data pengguna yang 
disimpan dalam e-service ini 
hanya digunakan untuk alasan 
yg dimaksudkan oleh 
pengguna?

R1

Form dalam situs/mobile 
app e-service dapat 
diunduh/di-submit dengan 
cepat

Apakah form atau file dalam 
situs/mobile app ini dapat 
diunduh atau disubmit dengan 
cepat ?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

Reliability

R2
Situs/mobile app e-service 
dapat diakses dan tersedia 
kapan pun diperlukan

Apakah situs/mobile app ini 
dapat diakses kapan saja 
diperlukan?

R3
Situs/mobile app dapat 
beroperasi dengan baik 
sejak dibuka

Apakah situs/mobile app dapat 
beroperasi dengan baik dan 
responsif sejak dibuka?

R4
Situs/mobile app 
menyediakan layanan tepat 
waktu

Apakah layanan disediakan 
tepat waktu sesuai dengan 
kebutuhan?

R5
Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat dengan 

Apakah halaman situs/mobile 
app terunduh/termuat  dengan 
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2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

R6
Situs e-service berjalan 
dengan baik menggunakan 
browser yang tersedia

Apakah semua browser  
umum/populer yang tersedia 
dapat digunakan untuk 
membuka situs ini?

R5
   

terunduh/termuat dengan 
cepat

   
app terunduh/termuat  dengan 
cepat?

 

CS1

Staf e-service menunjukkan 
minat yang tulus dalam 
memecahkan masalah 
pengguna, staf yang 
dimasukan adalah adanya 
HELP DESK utk eService.

Apakah staf e-service 
memberikan layanan yang 
tulus dalam menjawab 
pertanyaan dan penyelesaiaan 
masalah?

CS2
Staff e-service memberikan 
balasan secepatnya ke 
pertanyaan pengguna.

Apakah respon admin cepat 
dalam menjawab pertanyaan 
pengguna?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

Citizen Support

CS3

Staf e-service memiliki 
pengetahuan untuk 
menjawab pertanyaan 
pengguna.

Apakah staf memiliki 
pengetahuan untuk menjawab 
pertanyaan pengguna secara 
memuaskan?

CS4

Staf e-service memiliki 
kemampuan untuk 
menyampaikan 
kepercayaan dan keyakinan

Apakah kesan terpercaya 
terlihat pada staf e-service 
sehingga dapat meyakinkan 
pengguna?

U1 Mudah dipelajari untuk 
mengoperasikan

Apakah situs/mobile app dapat 
dengan mudah dipelajari dan 
dioperasikan saat 1 s/d 3 kali 
mengakses dengan dukungan 
fitur-fitur berikut?
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1

4

3

2

1

4

3

2

1

   

    
    

      
   

 

U2
Interaksi dengan 
situs/mobile app eservice 
jelas dan mudah dimengerti

Apakah interaksi anda sebagai 
pengguna situs/mobile app 
jelas dan mudah untuk 
memahami/mengerti dengan 
tersedianya form interaksi 
dengan fitur-fitur berikut?

U3 Navigasi situs/mobile app 
cukup jelas dan mudah

Apakah situs/mobile app 
mudah dinavigasikan dari 
menu ke menu, dari halaman 
ke halaman, dan dari konten ke 
konten nya?

Page 8



INDIKATOR eService_Jenis INFORM

4

3

2

1

4

3

2

1

Usability

U4 Situs/mobile app mudah 
digunakan

Apakah mudah dalam 
penggunaan situs/mobile app 
baik konten, menu, dan fitur 
lainnya ?

U5 Tampilan situs/mobile app 
eservice menarik

Apakah tampilan situs/mobile 
app menarik sehingga anda 
nyaman, senang dan tidak 
bosan melihat situs lebih lama 
atau sering?
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4

3
2
1

4

3
2
1

4

3
2

U6
Desain situs/mobile app 
eService layak dan sesuai 
dengan tipe situs

Apakah desain situs sesuai 
/relevan dengan 
jenis/kategori/konten yang 
dikandung/fungsi layanan nya?

U7
Situs/mobile app Eservice 
menimbulkan kesan 
kompeten/profesional

Apakah situs/mobile app 
nampak kompeten/profesional 
dalam penyampaian kontennya 
dan pengelolaannya?

U8

Situs/mobile app Eservice 
memberikan 
pengalaman/kesan positif 
bagi pengguna

Apakah Anda mendapatkan 
pengalaman/kesan positif saat 
mengakses dan menggunakan 
situs/mobile app ini?
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1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

   
 

  
 

   
   

   
  

I1 Menyediakan informasi 
akurat

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs dengan 
bahasa Indonesia yang jelas, 
sistematis dan bermanfaat bagi 
pengguna?

I2 Menyediakan informasi yang 
terpercaya

Apakah Informasi yang 
ditampilkan dalam situs//mobile 
app disertai dengan daftar, 
deskripsi informasi serta dasar 
hukum dari pelayanan yang 
diberikan ?

Menyediakan informasi 
   

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs/mobile 
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2

1

4

3

2

1

4

3
2
1

4

3

2

1

I6
Menyediakan informasi 
dengan tingkat kerincian 
yang tepat

Apakah informasi yang 
ditampilkan dalam situs/mobile 
app memiliki keterangan yang 
lengkap mengenai: 
Author/Penulis, Tanggal 
Publikasi, Link sumber 
referensi , disertai dengan 
gambar/video/dokumen 
relevan, memiliki kategorisai & 
kata kunci yang sesuai dan 
memliki link/tautan dengan 
informasi lain yang sejenis 
dalam situs?

I3 Menyediakan informasi 
tepat dan sesuai waktu

   
ditampilkan pada Situs/mobile 
app merupakan informasi yang 
ter up date  secara teratur ?

I5 Menyediakan informasi yang 
mudah dimengerti

Apakah informasi yang 
ditampilkan dilengkapi dengan 
tutorial penggunaan layanan ?

Information

I4 Menyediakan informasi 
relevan

Apakah informasi yang 
disampaikan mempunyai 
penjelasan dengan integrasi 
informasi dari link lainnya ?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

 

SI1 Memiliki reputasi yang baik Apakah situs memiliki reputasi 
yang baik?

I7 Menyediakan informasi  
dalam format yang layak

Apakah informasi disajikan 
dengan format yang sesuai, 
tepat dan cocok?

SI2
Pengguna merasa aman 
dalam  menyelesaikan 
transaksi

Apakah situs memiliki  
keamanan untuk melakukan 
transaksi secara penuh?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

Service Interaction

  
 

Apakah Situs memiliki fitur 
diskusi langsung (live) dan 

    
    

    
   

  

SI4 Menciptakan rasa 
personalisasi

Apakah Situs menyediakan 
kemudahan untuk mempunyai 
halaman pribadi dan 
kemudahan untuk mengubah 
atau meng-update-nya ?

SI3
Pengguna merasa aman 
terhadap informasi 
pribadinya

Apakah informasi pribadi 
pengguna terlindungi dengan 
baik ?

SI5 Menimbulkan rasa 
kebersamaan

Apakah pengguna merasakan 
komunitas yang menghargai 
keberadaannya dan 
kebersamaan sesama 
pengguna?
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3

2

1

4

3
2

1

 

SI6 Memudahkan komunikasi 
dengan institusi

    
diskusi langsung (live) dan 
informasi kontak yang lengkap 
dan berfungsi baik? (Berfokus 
pada interaksi dari pengguna 
terhadap penyedia layanan 
bukan live chat)

SI7

Memberi keyakinan bahwa 
jasa akan tersampaikan 
dengan baik sesuai 
janji/aturan

Apakah Situs memberi 
keyakinan bahwa jasa akan 
tersampaikan dengan baik 
sesuai janji/aturan? 
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Breakdown Bobot Evidence
Menggunakan (1) nama/alamat mudah 
diingat dan ditelusuri, (2) berakhiran 
ekstensi go.id (untuk situs)/nama formal 
yang menunjukan nama daerah atau 
layanan spesifik (untuk mobile app), (3) 
tampilan antar muka nya menarik 
(komposisi Menu, Logo Lembaga, dan 
font (jenis dan ukuran) yang konsisten, 
(4) struktur  situs/mobile apps  berbentuk 
piramida i. Beranda; ii. Kategori; iv. 

1

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas 1

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas 2

Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas 2

Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app, mudah digunakan dan memberikan 
tampilan hasil yang mudah 
dibaca/pahami

1

Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app dan mudah digunakan

2

Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app

2

Tidak ditemukan mesin pencari dalam 
situs/mobile app 1

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur, tidak memiliki halaman 
kosong dan tata letak (layout) konsisten, 
transisi/perpindahan antar 
halaman/windows situs/mobile app terasa 
halus dan lancar tanpa jeda/lag

1

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur, tidak memiliki halaman 
kosong dan tata letak (layout) konsisten

1

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur dan tidak memiliki halaman 
kosong

1

Tidak memiliki atau hanya memiliki peta 
navigasi saja 3

URL link dan screenshoot 
mengenai: nama 
situs/aplikasi, hasil 
pencarian situs pada 
browser, layout situs untuk 
menunjukkan struktur

URL link dan screenshoot 
mengenai: mesin pencari, 
fungsi dan tata letak

URL link dan screenshoot 
mengenai: Site Map
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Memiliki  fitur  pilihan (1) multi bahasa, (2) 
fitur sumarisasi (frequently acces, top 
search, top question, FAQ) dan (3) fitur 
pengingat & pemberi saran serta (4) fitur 
ramah pengguna disabilitas (text to 
speech, speech to text, dlsb)

3

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas 1

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas 1

Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas 1

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam satu halaman situs/mobile app 2

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam dua halaman situs/mobile app 1

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam tiga halaman situs/mobile app 1

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam lebihh dari tiga halaman 
situs/mobile app

1

Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 1-4 hari setelah kejadian 
berlangsung 3
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 5-7 hari setelah kejadian 
berlangsung 2
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 8-14 hari setelah kejadian 
berlangsung

2

Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang lebih dari 14 hari setelah 
kejadian berlangsung

1

Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field mudah dimengerti dan 
informatif disertai diagram dan contoh. 
Proses pengisian data hanya 
membutuhkan 1 halaman 1

URL link dan screenshoot 
mengenai: fitur  pilihan multi 
bahasa, fitur sumarisasi 
(frequently acces, top 
search, top question, FAQ) 
dan fitur pengingat & 
pemberi saran serta fitur 
ramah pengguna disabilitas 
(text to speech, speech to 
text, dlsb)

Screen shoot  halaman 
(halaman) situs/mobile app

Jadwal update tersedia dan 
dilakukan dengan baik, 
dibuktikan dengan fisik situs 
terbarukan dapat berupa 
link url dan atau 
screenshoot
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field mudah dimengerti dan 
informatif disertai diagram dan contoh. 
Proses pengisian data hanya 
membutuhkan 2-3 halaman

1

Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field tidak mudah dimengerti dan 
kurang  informatif tanpa disertai diagram 
dan contoh. Proses pengisian data hanya 
membutuhkan lebih dari 3 halaman 1
Tidak ada petunjuk dan/atau informasi 
pengisian data pada masing-masing field 1

Terdapat fitur proteksi password: (1) 
autentifikasi, (2) enkripsi menggunakan 
basis/standar enkripsi tertentu 
(ditampilkan metode/merk nya), (3) 
notifikasi penggunaan password, (4) 
notifikasi penggantian password

1

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas  1

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas  1

Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas  1

1 -  3 item data pribadi pengguna untuk 
autentifikasi 1

4 - 5 item data pribadi pengguna untuk 
autentifikasi 1

6 sampai 7 item data pribadi pengguna 
untuk autentifikasi 1

Lebih dari 7 data item data pribadi 
pengguna untuk autentifikasi 1

URLdan screenshoot kolom 
isian pada situs

URL dan screen shoot 
halaman login, hasil 
percobaan register, create 
username dan password, 
ganti username dan 
password

URL dan screen shoot 
Kolom isian permintaan 
data saat register dan login 
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Keamanan data terjamin karena adanya: 
(1) komitmen/pernyataan tertulis dari 
organisasi pengelola/penanggung jawab 
situs/mobile app yang dapat 
dibaca/diketahui oleh pengguna dengan 
jelas (2) Terdapat jaminan sistem 
enkripsi, (3) autentifikasi menggunakan 
digital signature atau biometrik  (4) fitur 
notifikasi/restorasi user name & password  
dan (5) memiliki sistem pemblokiran

1

Situs/mobile app memiliki 4-5 kriteria di 
atas 1

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas 1

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas 1

Kriteria: (1) Terdapat pernyataan resmi 
dalam situs bahwa data tidak akan 
digunakan untuk keperluan lain. (2) 
Memiliki fitur menu privacy policy untuk 
data pribadi pengguna (3) Data dapat 
dikendalikan oleh pengguna (ubah, 
tampilkan, ditutup, dan fitur lainnya)

1

Situs/mobile app memiliki 2 kriteria di 
atas 1
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas 1
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas 1

Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 
kurang dari 1 menit

1

Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 1 
sampai 5 menit

1

Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 5 
sampai 10 menit

1

Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 
lebih dari 10 menit

1

(1). Screen shoot 
Pernyataan tentang 
kemanan data pengguna 
dalam situs dan bukti 
fiturlain, (2).  berita acara 
percobaan 

(1) Pernyataan resmi 
penggunaan data dalam 
situs (2) menu privacy 
policy

Berita acara pengunduhan 
form atau file dengan bukti 
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Situs/mobile app selalu aktif dan dapat 
digunakan 24 jam sehari 1

Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1- 3 bulan sekali 1

Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1 minggu – 1 bulan 
sekali

1

Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1-6 hari sekali 1

Situs/mobile app ketika dievaluasi 
memiliki kriteria sebagai berikut: (1)  
waktu loading dan unduh cepat ke menu 
utama  (2) Situs/mobile app berjalan 
dengan baik di semua perangkat,(3) text 
mudah dibaca, (4) responsif

1

Situs/mobile app memilki 2-3 kriteria di 
atas 1

Situs/mobile app memilki 1 kriteria di atas 1

Situs/mobile app tidak memilki kriteria di 
atas 1

1

Kriteria evaluasi: (1) chat dan mail respon 
tidak lebih dari 24 jam (2) ada 
penyelesaian masalah/pertanyaan user 
(3) pengumuman yang masih dalam 
rentang waktunya (4) kerterbaruan 
berita/artikel

1

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas 1

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas 1

Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas 1

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat   5-10 detik 1

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat  11 sampai 30 detik 1

Jadwal dan sop 
maintenance, lampiran up 
dan down sistem, screeshot 
akses/evaluasi situs pada 
waktu yang berbeda

Berita acara percobaan 
menjalankan situs

(1) chat dan mail respon 
tidak lebih dari 24 jam (2) 
bukti penyelesaian 
masalah/pertanyaan user 
(3) bukti pengunggahan 
pengumuman (4) 
kerterbaruan berita

Berita acara percobaan 
membuka halaman situs  
(halaman situs yang baik 
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Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat  31 sampai 60 detik 1

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat lebih dari 60 detik 1

Semua browser dapat digunakan 
(minimal 4 jenis browser) 1

Hanya 3 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal 1

Hanya 2 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal 1

Hanya 1 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal 1

Kriteria kesan tulus staf sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, (1) 
kecepatan respon (2) isi respon (3) 
penyelesaian masalah (4) bahasa yang 
baik

2

Situs/mobile app memilki 2-3 kriteria di 
atas 1

Situs/mobile app memilki 1 kriteria di atas 2

Situs/mobile app tidak memilki kriteria di 
atas 3

Respon terhadap pertanyaan pengguna 
dilakukan kurang dari 60 menit 3

Respon terhadap pertanyaan dilakukan 
dalam waktu 61 menit  sampai 5 jam 2

Respon terhadap pertanyaan dilakukan 
dalam 5 jam 1 menit sampai 24 jam 1

Respon terhadap pertanyaan pengguna 
dilakukan lebh dari 24 jam 1

Berita acara percobaan  
dan screenshoot membuka 
situs dengan berbagai 
browser

   
    

(halaman situs yang baik 
adalah situs yang tidak 
berat dan cepat dibuka)

Bukti tentang (1) kecepatan 
respon (2) isi respon (3) 
penyelesaian masalah (4) 
standar bahasa yang baik

Bukti sampel respon pada  
pertanyaan user
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Kriteria pengetahuan dan respon dari 
staff e-service terkait pertanyaan 
pengguna atas layanan: (1)  menjawab 
setiap pertanyaan pengguna sesuai 
konteksnya, (2) menjawab dengan cepat 
kurang dari 24 jam (3) menyelesaikan 
masalah/pertanyaan pengguna atau 
menjawab secara tepat (4) 
berkomunikasi dengan bahasa yang baik

1

Staff e-service memiliki 2-3 kriteria di atas 1

Staff e-service memiliki 1 kriteria di atas 1

Staff e-service tidak memiliki kriteria di 
atas 1

Kriteria penyampaian layanan dari staf e-
service: (1) dapat dipercaya dengan baik 
dan menjalankan tugasnya dengan (2) 
tanggung jawab,  (3) profesional dan (4) 
percaya diri

1

Staff e-service memiliki 2-3 kriteria di atas 1

Staff e-service memiliki 1 kriteria di atas 1

Staff e-service tidak memiliki kriteria di 
atas 1

Situs/mobile app menyediakan: (1) 
manual penggunaan; (2) fitur Help, (3) 
Video tutorial, dan (4)  Fitur Customer 
Service online (live chat)

1

Tersedia manual penggunaan, fitur Help 
dan video tutorial 1

Tersedia manual penggunaan dan fitur 
Help 1

(1) Bukti berita acara 
penilaian staf e-service (2) 
persepsi penilai terhadap 
jawaban atas pertanyaan 
user (disertai bukti)

(1) Bukti berita acara 
penilaian staf e-service (2) 
persepsi penilai terhadap 
jawaban atas pertanyaan 
user (disertasi bukti)

https://www.bkn.go.id/
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Tersedia manual penggunaan (pdf, 
diagram, dokumen lainnya) 1

Kriteria interaksi pengguna dengan e-
services: (1) Memiliki form interaksi; (2) 
Memiliki fitur Helpdesk/instant messaging 
dengan admin; (3) Informasi yang 
ditampilkan dalam situs dapat diakses 
per halaman per informasi; (4) memiliki 
fitur multibahasa

1

Interaksi hanya memiliki 2-3 kriteria di 
atas 1

Interaksi hanya memiliki 1 kriteria di atas 1

Interaksi hanya tidak memiliki kriteria di 
atas 1

Kriteria navigasi situs/mobile app: (1) 
Tersedia peta situs navigasi; (2) Jumlah 
link navigasi yang minimal (maksimal 7 
menu item); (3) Konsisten (posisi 
navigasi situs selalu sama di tiap 
halaman); (4) Logo me-Link ke halaman 
utama

1

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas 1

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas 1

Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas 1

https://www.bkn.go.id/

https://www.bkn.go.id/
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Kriteria kemudahan penggunaan 
situs/mobile app: (1) Dapat diakses oleh 
siapapun termasuk (2)disabilitas (tuna 
netra) atau (3) manula; (4) Kompatibel 
dengan perangkat mobile (smartphone, 
tablet, dll); (5) Memungkinkan membaca 
konten secara cepat (skims); (6) Memiliki 
fitur multibahasa; dan (7) perubahan 
layout (misal perubahan ukuran font)

1

Memiliki 4-6 kriteria diatas 1

Memiliki 1-3 kriteria diatas 1

Tidak memiliki kriteria diatas 1

Kriteria tampilan situs/mobile app yang 
menarik: (1) Desain dengan komposisi 
padanan warna yang baik dan tidak 
berlebihan:  setidaknya memiliki 2 atau 3 
warna utama yang berpadu (maksimal 5 
warna); (2) teks mudah dibaca, biasanya 
teks warna hitam dengan latar warna 
puith/cerah & ukuran font 10-12 di tiap 
paragraf; (3) memiliki gambar yang 
relevan dengan konteks/konten dengan 
kualitas/resolusi yang baik dan jumlah 3-
4 gambar setiap halamannya (tidak 
lebih); (4) layout yang sederhan & 
ringkas (simple)  tidak banyak 
mengandung elemen pengalih fokus 
(misal animasi, gambar berkedip-
kedip/blink  dll)

3

Memiliki 2-3 kriteria di atas 3

Memiliki 1 kriteria di atas 3

Tidak memiliki  kriteria di atas 1

Berita acara percobaan dan 
URL
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(1) Layout situs sederhana tidak 
berlebihan hanya menyampaikan konten 
yang relevan dengan informasi 
pemerintahan; (2) judul konten memiliki 
tema/label yang jelas dan isi dibagi 
menjadi paragraf kecil; (3) desain layout 
dan konten jelas, ringkas dan menarik; 
(4) kurang dari 10 detik pengunjung 
dapat mengetahui jenis situs dan isi 
konten yang disampaikan

1

Memiliki 2-3 kriteria di atas 1
Memiliki 1 kriteria di atas 1
Tidak memiliki  kriteria di atas 1

Kriteria kesan kompeten/profesional dari 
situs/mobile app: (1) Tata letak/layout 
sederhana, ringkas, minim fitur pengalih 
topik ; (2) Minimal link navigasi dan scroll 
(menggulung layar) untuk setiap halaman 
dan informasi/konten ; (3) Konten 
diperbarui secara reguler/berkala; (4) 
Konten yang deskriptif, dan penggunaan 
bahasa sederhana dan standar atas 
konten situs/mobile app (yang ada 
seakan ditulis yang profesional, misal: 
editor/wartawan)

1

Memiliki 2-3 kriteria diatas 1
Memiliki 1 kriteria diatas 1
Tidak memiliki  kriteria diatas 1

 Kriteria standar pengalaman positif: (1) 
Layout situs sederhana & ringkas 
(simple), tampilan menarik dan 
pengelolaan yang baik; (2) Loading 
halaman cepat, situs memuat (loading) 
halaman 1- 20 detik; (3) Minimal link & 
scroll & layout, serta konsiten tiap 
halamannya; (4) Fokus pada hal yang 
penting/utama, (5) Menu selalu berada di 
bagian atas disetiap halaman (6) item 
menu dibatasi kurang dari 7 item (untuk 
tidak membuat orang berlama-lama 
dalam mencari satu informasi yang 
diinginkan), (6) Memiliki fitur/tombol 

1

Memiliki 4-5 kriteria diatas 1
Memiliki 1-3 kriteria diatas 1
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Tidak memiliki kriteria diatas 1

Kriteria umum informasi akurat: (1) 
didukung oleh referensi atau dokumen 
fakta yang jelas serta sesuai dengan 
kebutuhan  pengguna. (2) informasi yang 
disampaikan dengan bahasa Indonesia 
yang jelas (tata bahasa, pengejaan, dan 
komposisi) (3)  menampilkan 
keterangan/info tentang penulis (4) 
Informasi dapat dibandingkan dengan 
situs lainnya dengan topik yang sama

2

Screen shoot : (1) informasi 
yang ditampilkan di Web, 
(2) bagan , (3) dokumen 
pendukung

Memiliki 2-3 kriteria diatas 2

Memiliki 1 kriteria diatas 2

Tidak memiliki kriteria diatas 1

Tersedia daftar dan deskripsi informasi 
yang dilengkapi dengan  peraturan 
perundang-undangan/dasar hukum 
terkait pelayanan yang diberikan

1

Tersedia deskripsi informasi yang 
dilengkapi dengan peraturan perundang-
undangan/dasar hukum terkait pelayanan 
yang diberikan

1

Tersedia daftar informasi yang dilengkapi 
peraturan perundang-undangan/dasar 
hukum terkait pelayanan yang diberikan

1

Tidak tersedia daftar dan deskripsi 
informasi yang dilengkapi dengan 
peraturan perundang-undangan/dasar 
hukum terkait pelayanan yang diberikan 

1

Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 7 hari kerja dari berita 
/informasi terakhir

1

Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 8 hari kerja – 30 hari kerja 
dari berita /informasi terakhir

1

Screen shoot :  (1) Daftar 
informasi ; (2) Deskripsi 
informasi ; (3) Peraturan 
hukum/dasar hukum 

Screen shoot : (1) Berita 
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Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 31 hari kerja – 90 hari kerja 
dari berita /informasi terakhir

1

Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala lebih dari  90 hari kerja dari berita 
/informasi terakhir

1

Terdapat integrasi informasi antara 
informasi pelayanan dengan link  
informasi lainnya yang saling terkait

1

Terdapat integrasi informasi, yang 
membutuhkan pencarian dari link yang 
lain

1

Terdapat integrasi informasi tanpa 
panduan link lainnya. 1

Tidak terdapat integrasi informasi 1

Kriteria informasi yang mudah dimengerti, 
memiliki: (1) penggunaan bahasa yang 
baik dan benar, langsung/tidak bertele-
tele, tidak banyak terminologi tidak 
awam/asing; (2) audio visual, (3) tabel 
dan/atau grafik, (4) link atau dokumen 

1

Memiliki 2-3 kriteria diatas 1
Memiliki 1 kriteria diatas 1
Tidak memiliki kriteria diatas 1

Kriteria tingkat kerincian informasi: (1) 
Author/Penulis; (2) Tanggal Publikasi, (3) 
Memiliki Gambar/Video/Dokumen dan 
tautan dengan informasi lain yang 
sejenis/relevan dalam situs/mobile app 
dan  yang relevan dan (4) Memiliki 
kategorisasi dan kata kunci yang sesuai

2

Situs/mobile app memiliki  2-3 kriteria di 
atas 2

Situs/mobile app memiliki  1 kriteria di 
atas 2

Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas 1

URL link dan screenshoot 
mengenai: Author; 
DD/MM/YYYY, Link Tautan 
dan 
Gambar/Video/Dokumen 
yang relevan dan Memiliki 
kategorisasi dan kata kunci 
yang sesuai serta Memiliki 
tautan dengan informasi 
lain yang sejenis/relevan 
dalam situs

Screen shoot : (1) Berita 
yang terbaru 

Screen shoot  dan file 
penggunaan layanan dalam 
bentuk : (1) audiovisiual, (2) 
gambar ; (3) narasi 

Screen shoot : (1) 
penjelasan integrasi 
informasi (2) alamat link 
yang terkait
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Kriteria format penyajian informasi yang 
layak/pas: (1) Menggunakan bahasa 
yang umum, (2) mengandung penekanan 
(cetak tebal (bold), atau cetak miring 
(italic), pointer, tabel dan atau  yang 
sesungguhnya atau kontekstual (3) 
Mengandung  keyword (4) Menggunakan 
hyperlink yang aktif (dapat diklik 
langsung) (5) jumlah paragraf yang tidak 
banyak (maksimum tiga paragraf) dalam 
satu informasi

2

Situs/mobile app memiliki  3-4 kriteria di 
atas 1

Situs/mobile app memiliki  1-2 kriteria di 
atas 2

Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas 1

Situs/mobile app memiliki (1) privacy 
policy, (2) contact information, (3) 
terdapat testimoni positif dari pengguna, 
(4) memiliki statistik jumlah pengunjung 
dan pengguna situs/mobile app yang 
meningkat

3

Situs/mobile app memiliki 2-3 macam 
kriteria tersebut

1

Situs/mobile app memiliki 1 macam 
kriteria tersebut

2

Situs/mobile app tidak memiliki  macam 
kriteria tersebut

1

Situs/mobile app memiliki mekanisme 
transaksi yang jelas dengan ditandai (1) 
tersedia petunjuk yang user friendly (2) 
fitur pengamanan transaksi (3) fasilitas 
pelacakan transaksi (4) riwayat transaksi

2

Situs/mobile app memiliki 2-3 macam 
kriteria tersebut

1

Situs/mobile app memiliki 1 macam 
kriteria tersebut

1

Situs/mobile app tidak memiliki  macam 
kriteria tersebut

1

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria

Screen shoot  skema yang 
menampilkan informasi 
kebutuhan pengguna pada 
satu skema (informasi 
dengan kategorisasi yang 
jelas sesuai fungsi dan 
organisasi)

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria
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Kriteria keamanan bagi pengguna: (1) 
Untuk akses ke akun pengguna 
dibutuhkan user id, Passwords, (2) kode 
autentifikasi  (3) pengguna memberikan 
hanya data yang dibutuhkan (4) Terdapat 
pernyataan resmi perlindungan data

1

Situs/app memiliki 2-3 macam 
perlindungan data pengguna diatas 1

Situs/app  memiliki 1 macam 
perlindungan data pengguna diatas 1

Situs/app tidak/ memiliki  macam 
perlindungan data pengguna diatas 1

Situs/app memiliki (1) halaman personal 
yang sesuai dengan karakteristik atau 
preferensi pengguna, (2) memiliki 
pengaman/passwords untuk masuk dan 
(3) memiliki kemudahan untuk mengubah 
atau mengupdate data personal.

1

Situs/app  memiliki 2 kriteria personalisasi 
pengguna diatas 1

Situs/app memiliki 1 kriteria personalisasi 
pengguna diatas 1

Situs/app  tidak memiliki  kriteria 
personalisasi pengguna diatas 1

Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang berfungsi optimal 
sebagai tempat berdiskusi dan 
memberikan solusi yang dipertimbangkan 
oleh organisasi

2

Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang berfungsi dengan baik 2

Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang kadang-kadang 
digunakan

2

Situs/mobile app tidak memiliki 
forum/kanal pengguna atau memiliki tapi 
tidak digunakan

2

Situs memiliki fitur diskusi langsung (live) 
dan informasi kontak yang lengkap 
(alamat email, alamat fisik, nomor 
telepon) yang berfungsi dengan baik.

2

    
  

URL dan Screenshoot 
ketiga kriteria

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria

URL dan Screenshoot 
forum pengguna
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Situs memiliki informasi kontak yang 
lengkap (alamat email, alamat fisik, 
nomor telepon) yang berfungsi dengan 
baik.

1

Situs memiliki informasi kontak yang 
kurang lengkap yang kurang berfungsi 
dengan baik.

2

Situs tidak memiliki informasi kontak 3

Kriteria yang dimaksud, situs/mobile app 
memiliki:  (1) FAQ dan atau petunjuk 
yang lengkap, (2) kontak/fasilitas 
diskusi/chat yang berfungsi untuk 
bertanya (3) terdapat testimoni pengguna  
yang baik, (4) memiliki alur 
kerja/transaksi transparan yang dapat 
dipantau pengguna.

1

Situs/app  memiliki 2-3 kriteria diatas 2
Situs/app  memiliki 1 kriteria diatas 3

Situs/app  tidak memiliki kriteria diatas 2

URL dan Screenshoot live 
chat dan contact

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria
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Pernyataan untuk end user

Situs mudah diingat, memiliki 
struktur yang jelas dan mudah 
diikuti, untuk model layanan 
berjenis INFORMASI piramida 
SESUAI struktur organisasi, dan 
untuk model layanan berjenis 
WORKFLOW piramida SESUAI 
layanan yang diberikan

Situs memiliki mesin pencari yang 
mudah ditemukan dalam situs, mudah 
digunakan dan memberikan hasil yang 
baik dan sesuai

Situs terorganisasi dengan baik, 
memiliki peta navigasi, tidak 
memiliki halaman kosong, tata letak 
(layout ) konsisten, 
transisi/perpindahan antar halaman 
situs terasa halus dan lancar.
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Situs memiliki fitur penyesuaian 
pengguna seperti multi bahasa, 
frequently acces, top search, FAQ, fitur 
pengingat & saran, dan fitur yang 
ramah pengguna disabilitas?

Jumlah halaman yang diperlukan untuk 
menampilkan Informasi pada 
situs/mobile app e-gov 

Selang waktu kejadian sesungguhnya 
dengan publikasi berita/informasi di 
situs/mobile apps
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Informasi atau petunjuk pengisian data 
pada masing-masing field mudah 
dimengerti dan informatif, disertai 
diagram dan contoh. Proses pengisian 
data hanya membutuhkan sedikit 
halaman petunjuk

Terdapat proteksi password: 
autentifikasi, enkripsi, notifikasi 
penggunaan password, notifikasi 
penggantian password

Autentifikasi hanya menggunakan data 
yang diperlukan (data sesedikit 
mungkin)
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Keamanan data terjamin baik dari 
keamanan sistem maupun komitmen 
tertulis dari organisasi yang dapat 
dibaca oleh pengguna dengan jelas. 
Terdapat enkripsi dan autentifikasi 
menggunakan digital signature, 
biometrik, notifikasi dan password.

Situs menampilkan pernyataan resmi 
bahwa data tidak akan digunakan 
untuk keperluan lain dan memiliki fitur 
menu privacy policy untuk data pribadi 
pengguna yang dapat dikendalikan 
oleh pengguna (ubah, tampilkan, 
ditutup, dll)

Form atau file dokumen yang tersedia 
dalam situs dapat diunduh dengan 
cepat, kurang dari 1 menit
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Situs dapat digunakan dalam 24 jam 
sehari

Situs berjalan dengan baik di semua 
perangkat atau semua operating 
system , waktu loading  cepat, text 
mudah dibaca, responsif

Informasi dan pelayanan disediakan 
tepat waktu dan up to date sesuai 
dengan kebutuhan pengguna

Halaman situs terunduh/terbuka 
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Situs dapat beroperasi pada semua 
browser yang umum digunakan 
masyarakat (MicIE, Mozilla, Google 
Chrome, Safari, Opera dll)

   
dengan cepat, kurang dari 2 detik

Kesan tulus staf/admin sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, 
cepat  merespon, isi respon yang baik, 
dapat menyelesaikan masalah dan 
menggunakan bahasa yang baik

Respon terhadap pertanyaan 
pengguna dilakukan kurang dari 1 jam
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Pengetahuan staff e-service sangat 
baik, mengetahui dan memahami 
organisasi, seluruh proses bisnis terkait 
pelayanan dari awal sampai akhir yang 
sehingga dapat menjawab pertanyaan 
pengguna secara memuaskan

Staf/admin e-service terkesan baik, 
bertanggungjawab merespon dengan 
cepat, memiliki kemampuan yang 
mencukupi dan profesional

Situs memiliki petunjuk penggunaan, 
fitur Help, Video tutorial dan Fitur 
Customer Service online sehingga 
memudahkan pengguna untuk 
menggunakan situs
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Situs memiliki format interaksi 
dengan admin (messaging ), 
menyediakan informasi dalam satu 
halaman dan  fitur multibahasa 
sehingga pengguna dapat 
berinteraksi dengan situs e-service 
secara jelas dan mudah dimengerti

Tersedia peta navigasi situs dengan 
tahapan yang tidak panjang serta 
kompatibel dengan berbagai browser 
sehingga pengguna mudah untuk 
menggunakan situs.
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Situs mudah digunakan karena dapat 
diakses oleh disabilitas, manula, dari 
smartphone, dan memiliki fitur 
multibahasa serta fitur perubahan 
layout/ukuran font

Situs terlihat menarik dengan 
penggunaan warna yang tidak 
berlebihan, teks berwarna hitam 
dengan warna latar putih, warna dan 
resolusi gambar yang baik, ukuran font 
dan jumlah baris kalimat yang ringkas 
sehingga mudah dibaca.
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Situs memiliki desain yang sesuai 
dengan jenis layanannya mempunyai 
layout yang simpel, dan berisi informasi 
yang ringkas dan menarik serta mudah 
dipahami oleh pengguna

Situs terlihat kompeten untuk 
penyampaian informasi dengan layout 
yang baik, mempunyai fasilitas scroll 
layar, pemilihan bahasa yang baku 
serta konten diperbaharui secara 
berkala

Situs memberikan kesan yang positif 
dengan adanya layout yang ringkas 
namun informatif, waktu loading yang 
cepat, pemberian penekanan pada hal 
penting, tersedia menu yang berisi item 
yang ringkas dan tepat.
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Informasi yang ditampilkan oleh situs 
menggunakan bahasa Indonesia yang 
benar, dengan mekanisme yang runtut, 
tanpa menggunakan banyak istilah 
serta didukung oleh dokumen yang 
tepat sesuai dengan kebutuhan 
pengguna

Informasi yang ditampilkan pada situs 
dilengkapi dengan penjelasan meliputi 
dasar hukum, pelaksanaan kegiatan 
dan gambar yang mendukung

Situs menyediakan informasi yang 
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Situs menyediakan integrasi informasi 
dengan penyediaan sumber atau link 
yang terkait untuk memperjelas 
informasi relevan yang dibutuhkan 
pengguna

Situs memberikan informasi yang jelas 
sesuai dengan kebutuhan pengguna 
dalam bentuk audiovisual, gambar dan 
narasi.

Situs menyediakan informasi yang 
detail, lengkap dan relevan

    
diperbaharui secara berkala dan up 
to date
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Keamanan dalam bertransaksi 
dirasakan pengguna dengan adanya 
mekanisme transaksi yang jelas, 
tersedia fitur pengamanan transaksi, 
fasilitas pelacakan transaksi dan 
riwayat transaksi

Situs menyediakan informasi yang 
sesuai dengan kebutuhan pengguna 
pada satu skema secara rinci dalam 
format yang baik

Situs memiliki reputasi yang baik 
karena memiliki privacy policy, contact 
informatian, testimoni dan informasi 
jumlah pengunjung.
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Sistem menyediakan halaman pribadi 
untuk pengguna dengan pengaman 
dan memiliki kemudahan untuk 
melakukan pembaharuan data pribadi 
dan memiliki kesan personalisasi 
pengguna

Situs menyediakan media komunikasi 
     
      

    
   

Sistem menyediakan perlindingan 
terhadap informasi pribadi dengan  
penggunaan user id, passwords, kode 
autentifikasi, pernyataan resmi 
perlindungan data sehingga pengguna 
merasa aman.

Situs memiliki forum pengguna dengan 
fasilitas interaksi antara anggotanya 
sehingga menimbulkan rasa 
kebersamaan
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seperti fasilitas live chat, informasi 
kontak, alamat emai dan nomer telepon 
yang dapat dihubungi yang 
memudahkan komunikasi dengan 
institusi

Sistem menyediakan fasilitas informasi 
untuk mengetahui alur atau tahapan 
kerja dan transaksi yang dilakukan oleh 
pengguna sehingga memberi 
keyakinan bahwa jasa akan 
tersampaikan dengan baik sesuai janji
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Dimensi Code Indikator Penilaian Pertanyaan N

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

      

E1
Struktur situs/mobile app e-
gov ini jelas dan mudah 
diikuti

Apakah situs/mobile app 
menggunakan alamat/nama 
mobile apps yang mudah 
diingat, berekstensi go.id 
(untuk situs)/nama formil (untuk 
mobile app), tampilan antar 
muka (interface ) menarik  dan 
mudah untuk diikuti /ditelusuri?

E2
Mesin pencari (fitur 
search) dalam situs/mobile 
app e-gov ini efektif

Apakah situs/mobile app 
menyediakan fitur mesin 
pencari (search) yang mudah 
ditemukan posisinya, 
digunakan dan memberikan 
tampilan hasil yang mudah 
dibaca/dipahami?

E3
Peta situs/mobile app e-
gov ini terorganisir dengan 
baik

Apakah situs/mobile app 
memiliki peta navigasi, tidak 
mengandung halaman kosong, 
tata letak (layout) halaman 
yang konsisten dan transisi 
antar halaman terasa halus 
(smooth) dan lancar? 
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1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

      Efficiency

   
    

   
    

   
    
    
    

   

E4

Situs/mobile app e-gov ini 
disesuaikan dengan 
kebutuhan khusus masing-
masing pengguna

Apakah situs/mobile app 
memiliki fitur penyesuaian 
terkait karakteristik dan pola 
kebutuhan khusus pengguna 
seperti multi bahasa, 
Sumarisasi (frequently acces, 
top search, FAQ, dlsb), fitur 
pengingat & saran, dan fitur 
yang ramah pengguna 
disabilitas?

E5
Informasi yang ditampilkan 
pada situs/mobile app e-
gov ini rinci dan sesuai 

Apakah informasi yang 
ditampilkan dalam situs/mobile 
app memiliki keterangan yang 
rinci dan sesuai dengan 
efisiensi? 

E6

Lama Informasi yang 
ditampilkan di situs e-gov 
setelah kejadian/peristiwa 
berlangsung

Seberapa lama informasi 
ditampilkan dari waktu kejadian  
berlangsung?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

      

E7

Petunjuk dan/atau  
Informasi pengisian data 
dalam situs/mobile app e-
govt ini sudah memadai

Apakah petunjuk dan/atau 
informasi mengenai pengisian 
data dalam situs/mobile app ini 
sudah cukup 
memadai/informatif? 

T1 Penggunaan pasword dan 
username aman

Apakah keamanan 
penggunaan username dan 
password pada situs/mobile 
app ini terjamin? 

T2
Autentifikasi hanya 
menggunakan data yang 
diperlukan

Berapa jumlah item data 
pribadi pengguna yang harus 
dimasukkan untuk autentifikasi 
akses dalam situs/mobile app 
ini ? (Contoh data pribadi yang 
tidak perlu: Nomor Kartu 
Keluarga, NIK, nomor Kartu 
kredit, dlsb yang tidak 
diperlukan dalam akses situs )
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

Trust

T3

Data yang diberikan oleh 
pengguna tersimpan 
dalam situs/mobile app 
dengan aman

Apakah data yang diberikankan 
pengguna dan tersimpan 
dalam sistem e-service ini 
aman?

T4

Data yang disediakan 
untuk e-service digunakan 
hanya untuk alasan yang 
dimaksudkan 

Apakah data pengguna yang 
disimpan dalam e-service ini 
hanya digunakan untuk alasan 
yg dimaksudkan oleh 
pengguna?

R1

Form dalam situs/mobile 
app e-service dapat 
diunduh/di-submit dengan 
cepat

Apakah form atau file dalam 
situs/mobile app ini dapat 
diunduh atau disubmit dengan 
cepat ?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

Reliability

R2
Situs/mobile app e-service 
dapat diakses dan tersedia 
kapan pun diperlukan

Apakah situs/mobile app ini 
dapat diakses kapan saja 
diperlukan?

R3
Situs/mobile app dapat 
beroperasi dengan baik 
sejak dibuka

Apakah situs/mobile app dapat 
beroperasi dengan baik dan 
responsif sejak dibuka?

R4
Situs/mobile app 
menyediakan layanan 
tepat waktu

Apakah layanan disediakan 
tepat waktu sesuai dengan 
kebutuhan?

R5
Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat dengan 

Apakah halaman situs/mobile 
app terunduh/termuat  dengan 
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2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

R6

Situs e-service berjalan 
dengan baik 
menggunakan browser 
yang tersedia

Apakah semua browser  
umum/populer yang tersedia 
dapat digunakan untuk 
membuka situs ini?

R5
   

terunduh/termuat dengan 
cepat

   
app terunduh/termuat  dengan 
cepat?

 

CS1

Staf e-service 
menunjukkan minat yang 
tulus dalam memecahkan 
masalah pengguna, staf 
yang dimasukan adalah 
adanya HELP DESK utk 
eService.

Apakah staf e-service 
memberikan layanan yang 
tulus dalam menjawab 
pertanyaan dan penyelesaiaan 
masalah?

CS2

Staff e-service 
memberikan balasan 
secepatnya ke pertanyaan 
pengguna.

Apakah respon admin cepat 
dalam menjawab pertanyaan 
pengguna?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

Citizen Support

CS3

Staf e-service memiliki 
pengetahuan untuk 
menjawab pertanyaan 
pengguna.

Apakah staf memiliki 
pengetahuan untuk menjawab 
pertanyaan pengguna secara 
memuaskan?

CS4

Staf e-service memiliki 
kemampuan untuk 
menyampaikan 
kepercayaan dan 
keyakinan

Apakah kesan terpercaya 
terlihat pada staf e-service 
sehingga dapat meyakinkan 
pengguna?

U1 Mudah dipelajari untuk 
mengoperasikan

Apakah situs/mobile app dapat 
dengan mudah dipelajari dan 
dioperasikan saat 1 s/d 3 kali 
mengakses dengan dukungan 
fitur-fitur berikut?
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1

4

3

2

1

4

3

2

1

   

    
    

      
   

 

U2

Interaksi dengan 
situs/mobile app eservice 
jelas dan mudah 
dimengerti

Apakah interaksi anda sebagai 
pengguna situs/mobile app 
jelas dan mudah untuk 
memahami/mengerti dengan 
tersedianya form interaksi 
dengan fitur-fitur berikut?

U3 Navigasi situs/mobile app 
cukup jelas dan mudah

Apakah situs/mobile app 
mudah dinavigasikan dari 
menu ke menu, dari halaman 
ke halaman, dan dari konten ke 
konten nya?
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4

3

2

1

4

3

2

1

Usability

U4 Situs/mobile app mudah 
digunakan

Apakah mudah dalam 
penggunaan situs/mobile app 
baik konten, menu, dan fitur 
lainnya ?

U5 Tampilan situs/mobile app 
eservice menarik

Apakah tampilan situs/mobile 
app menarik sehingga anda 
nyaman, senang dan tidak 
bosan melihat situs lebih lama 
atau sering?

Page 54



INDIKATOR eService_Jenis WORKFL

4

3
2
1

4

3
2
1

4

3
2

U6
Desain situs/mobile app 
eService layak dan sesuai 
dengan tipe situs

Apakah desain situs sesuai 
/relevan dengan 
jenis/kategori/konten yang 
dikandung/fungsi layanan nya?

U7
Situs/mobile app Eservice 
menimbulkan kesan 
kompeten/profesional

Apakah situs/mobile app 
nampak kompeten/profesional 
dalam penyampaian kontennya 
dan pengelolaannya?

U8

Situs/mobile app Eservice 
memberikan 
pengalaman/kesan positif 
bagi pengguna

Apakah Anda mendapatkan 
pengalaman/kesan positif saat 
mengakses dan menggunakan 
situs/mobile app ini?
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1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

   
 

  
 

   
   

   
  

I1 Menyediakan informasi 
akurat

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs dengan 
bahasa Indonesia yang jelas, 
sistematis dan bermanfaat bagi 
pengguna?

I2 Menyediakan informasi 
yang terpercaya

Apakah Informasi yang 
ditampilkan dalam situs//mobile 
app disertai dengan daftar, 
deskripsi informasi serta dasar 
hukum dari pelayanan yang 
diberikan ?

Menyediakan informasi 
   

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs/mobile 
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2

1

4

3

2

1

4

3
2
1

4

3

2

1

I6
Menyediakan informasi 
dengan tingkat kerincian 
yang tepat

Apakah informasi yang 
ditampilkan dalam situs/mobile 
app memiliki keterangan yang 
lengkap mengenai: 
Author/Penulis, Tanggal 
Publikasi, Link sumber 
referensi , disertai dengan 
gambar/video/dokumen 
relevan, memiliki kategorisai & 
kata kunci yang sesuai dan 
memliki link/tautan dengan 
informasi lain yang sejenis 
dalam situs?

I3 Menyediakan informasi 
tepat dan sesuai waktu

   
ditampilkan pada Situs/mobile 
app merupakan informasi yang 
ter up date  secara teratur ?

I5 Menyediakan informasi 
yang mudah dimengerti

Apakah informasi yang 
ditampilkan dilengkapi dengan 
tutorial penggunaan layanan ?

Information

I4 Menyediakan informasi 
relevan

Apakah informasi yang 
disampaikan mempunyai 
penjelasan dengan integrasi 
informasi dari link lainnya ?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

 

SI1 Memiliki reputasi yang baik Apakah situs memiliki reputasi 
yang baik?

I7 Menyediakan informasi  
dalam format yang layak

Apakah informasi disajikan 
dengan format yang sesuai, 
tepat dan cocok?

SI2
Pengguna merasa aman 
dalam  menyelesaikan 
transaksi

Apakah situs memiliki  
keamanan untuk melakukan 
transaksi secara penuh?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

Service Interaction

  
 

Apakah Situs memiliki fitur 
diskusi langsung (live) dan 

    
    

    
   

  

SI4 Menciptakan rasa 
personalisasi

Apakah Situs menyediakan 
kemudahan untuk mempunyai 
halaman pribadi dan 
kemudahan untuk mengubah 
atau meng-update-nya ?

SI3
Pengguna merasa aman 
terhadap informasi 
pribadinya

Apakah informasi pribadi 
pengguna terlindungi dengan 
baik ?

SI5 Menimbulkan rasa 
kebersamaan

Apakah pengguna merasakan 
komunitas yang menghargai 
keberadaannya dan 
kebersamaan sesama 
pengguna?
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3

2

1

4

3
2
1

 

SI6 Memudahkan komunikasi 
dengan institusi

    
diskusi langsung (live) dan 
informasi kontak yang lengkap 
dan berfungsi baik? (Berfokus 
pada interaksi dari pengguna 
terhadap penyedia layanan 
bukan live chat)

SI7

Memberi keyakinan bahwa 
jasa akan tersampaikan 
dengan baik sesuai 
janji/aturan

Apakah Situs memberi 
keyakinan bahwa jasa akan 
tersampaikan dengan baik 
sesuai janji/aturan? 
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Breakdown Bobot Evidence
Menggunakan (1) nama/alamat mudah 
diingat dan ditelusuri, (2) berakhiran 
ekstensi go.id (untuk situs)/nama formal 
yang menunjukan nama daerah atau 
layanan spesifik (untuk mobile app), (3) 
tampilan antar muka nya menarik 
(komposisi Menu, Logo Lembaga, dan 
font (jenis dan ukuran) yang konsisten, 
(4) struktur  situs/mobile apps  berbentuk 
piramida i. Beranda; ii. Kategori; iv. 
Subkategori

1

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas 2

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas 2

Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas 1

Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app, mudah digunakan dan memberikan 
tampilan hasil yang mudah 
dibaca/pahami

4

Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app dan mudah digunakan

1

Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app

2

Tidak ditemukan mesin pencari dalam 
situs/mobile app 3

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur, tidak memiliki halaman 
kosong dan tata letak (layout) konsisten, 
transisi/perpindahan antar 
halaman/windows situs/mobile app terasa 
halus dan lancar tanpa jeda/lag.

1

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur, tidak memiliki halaman 
kosong dan tata letak (layout) konsisten

1

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur dan tidak memiliki halaman 
kosong

2

URL link dan screenshoot 
mengenai: nama 
situs/aplikasi, hasil 
pencarian situs pada 
browser, layout situs untuk 
menunjukkan struktur

URL link dan screenshoot 
mengenai: mesin pencari, 
fungsi dan tata letak

URL link dan screenshoot 
mengenai: Site Map
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Tidak memiliki atau hanya memiliki peta 
navigasi saja 2

Memiliki  fitur  pilihan (1) multi bahasa, (2) 
fitur sumarisasi (frequently acces, top 
search, top question, FAQ) dan (3) fitur 
pengingat & pemberi saran serta (4) fitur 
ramah pengguna disabilitas (text to 
speech, speech to text, dlsb)

2

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas 1

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas 2

Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas 1

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam satu halaman situs/mobile app 1

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam dua halaman situs/mobile app 2

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam tiga halaman situs/mobile app 2

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam lebihh dari tiga halaman 
situs/mobile app

1

Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 1-4 hari setelah kejadian 
berlangsung 2
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 5-7 hari setelah kejadian 
berlangsung 1
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 8-14 hari setelah kejadian 
berlangsung
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang lebih dari 14 hari setelah 
kejadian berlangsung

    
  

URL link dan screenshoot 
mengenai: fitur  pilihan multi 
bahasa, fitur sumarisasi 
(frequently acces, top 
search, top question, FAQ) 
dan fitur pengingat & 
pemberi saran serta fitur 
ramah pengguna disabilitas 
(text to speech, speech to 
text, dlsb)

Screen shoot  halaman 
(halaman) situs/mobile app

Jadwal update tersedia dan 
dilakukan dengan baik, 
dibuktikan dengan fisik situs 
terbarukan dapat berupa 
link url dan atau 
screenshoot
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Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field mudah dimengerti dan 
informatif disertai diagram dan contoh. 
Proses pengisian data hanya 
membutuhkan 1 halaman 2
Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field mudah dimengerti dan 
informatif disertai diagram dan contoh. 
Proses pengisian data hanya 
membutuhkan 2-3 halaman

2

Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field tidak mudah dimengerti dan 
kurang  informatif tanpa disertai diagram 
dan contoh. Proses pengisian data hanya 
membutuhkan lebih dari 3 halaman 2
Tidak ada petunjuk dan/atau informasi 
pengisian data pada masing-masing field 1

Terdapat fitur proteksi password: (1) 
autentifikasi, (2) enkripsi menggunakan 
basis/standar enkripsi tertentu 
(ditampilkan metode/merk nya), (3) 
notifikasi penggunaan password, (4) 
notifikasi penggantian password

2

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas  1

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas  1

Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas  1

1 -  3 item data pribadi pengguna untuk 
autentifikasi 4

4 - 5 item data pribadi pengguna untuk 
autentifikasi 4

6 sampai 7 item data pribadi pengguna 
untuk autentifikasi 1

Lebih dari 7 data item data pribadi 
pengguna untuk autentifikasi 1

URLdan screenshoot kolom 
isian pada situs

URL dan screen shoot 
halaman login, hasil 
percobaan register, create 
username dan password, 
ganti username dan 
password

URL dan screen shoot 
Kolom isian permintaan 
data saat register dan login 
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Keamanan data terjamin karena adanya: 
(1) komitmen/pernyataan tertulis dari 
organisasi pengelola/penanggung jawab 
situs/mobile app yang dapat 
dibaca/diketahui oleh pengguna dengan 
jelas (2) Terdapat jaminan sistem 
enkripsi, (3) autentifikasi menggunakan 
digital signature atau biometrik  (4) fitur 
notifikasi/restorasi user name & password  
dan (5) memiliki sistem pemblokiran

1

Situs/mobile app memiliki 4-5 kriteria di 
atas 2

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas 2

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas 2

Kriteria: (1) Terdapat pernyataan resmi 
dalam situs bahwa data tidak akan 
digunakan untuk keperluan lain. (2) 
Memiliki fitur menu privacy policy untuk 
data pribadi pengguna (3) Data dapat 
dikendalikan oleh pengguna (ubah, 
tampilkan, ditutup, dan fitur lainnya)

3

Situs/mobile app memiliki 2 kriteria di 
atas 3
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas 1
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas 1

Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 
kurang dari 1 menit

2

Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 1 
sampai 5 menit

2

Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 5 
sampai 10 menit

2

Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 
lebih dari 10 menit

2

(1). Screen shoot 
Pernyataan tentang 
kemanan data pengguna 
dalam situs dan bukti 
fiturlain, (2).  berita acara 
percobaan 

(1) Pernyataan resmi 
penggunaan data dalam 
situs (2) menu privacy 
policy

Berita acara pengunduhan 
form atau file dengan bukti 
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Situs/mobile app selalu aktif dan dapat 
digunakan 24 jam sehari 2

Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1- 3 bulan sekali 2

Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1 minggu – 1 bulan 
sekali

1

Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1-6 hari sekali 1

Situs/mobile app ketika dievaluasi 
memiliki kriteria sebagai berikut: (1)  
waktu loading dan unduh cepat ke menu 
utama  (2) Situs/mobile app berjalan 
dengan baik di semua perangkat,(3) text 
mudah dibaca, (4) responsif

1

Situs/mobile app memilki 2-3 kriteria di 
atas 1

Situs/mobile app memilki 1 kriteria di atas 1

Situs/mobile app tidak memilki kriteria di 
atas 2

Kriteria evaluasi: (1) chat dan mail respon 
tidak lebih dari 24 jam (2) ada 
penyelesaian masalah/pertanyaan user 
(3) pengumuman yang masih dalam 
rentang waktunya (4) kerterbaruan 
berita/artikel

2

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas 2

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas 2

Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas 1

2

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat   5-10 detik 2

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat  11 sampai 30 detik 1

Jadwal dan sop 
maintenance, lampiran up 
dan down sistem, screeshot 
akses/evaluasi situs pada 
waktu yang berbeda

Berita acara percobaan 
menjalankan situs

(1) chat dan mail respon 
tidak lebih dari 24 jam (2) 
bukti penyelesaian 
masalah/pertanyaan user 
(3) bukti pengunggahan 
pengumuman (4) 
kerterbaruan berita

Berita acara percobaan 
membuka halaman situs  
(halaman situs yang baik 
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Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat  31 sampai 60 detik 1

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat lebih dari 60 detik 1

Semua browser dapat digunakan 
(minimal 4 jenis browser) 1

Hanya 3 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal 1

Hanya 2 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal 1

Hanya 1 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal 1

Kriteria kesan tulus staf sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, (1) 
kecepatan respon (2) isi respon (3) 
penyelesaian masalah (4) bahasa yang 
baik

1

Situs/mobile app memilki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memilki 1 kriteria di atas 1

Situs/mobile app tidak memilki kriteria di 
atas 1

Respon terhadap pertanyaan pengguna 
dilakukan kurang dari 60 menit 1

Respon terhadap pertanyaan dilakukan 
dalam waktu 61 menit  sampai 5 jam 1

Respon terhadap pertanyaan dilakukan 
dalam 5 jam 1 menit sampai 24 jam 1

Respon terhadap pertanyaan pengguna 
dilakukan lebh dari 24 jam 2

Berita acara percobaan  
dan screenshoot membuka 
situs dengan berbagai 
browser

   
    

(halaman situs yang baik 
adalah situs yang tidak 
berat dan cepat dibuka)

Bukti tentang (1) kecepatan 
respon (2) isi respon (3) 
penyelesaian masalah (4) 
standar bahasa yang baik

Bukti sampel respon pada  
pertanyaan user
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Kriteria pengetahuan dan respon dari 
staff e-service terkait pertanyaan 
pengguna atas layanan: (1)  menjawab 
setiap pertanyaan pengguna sesuai 
konteksnya, (2) menjawab dengan cepat 
kurang dari 24 jam (3) menyelesaikan 
masalah/pertanyaan pengguna atau 
menjawab secara tepat (4) 
berkomunikasi dengan bahasa yang baik

1

Staff e-service memiliki 2-3 kriteria di atas 2

Staff e-service memiliki 1 kriteria di atas 1

Staff e-service tidak memiliki kriteria di 
atas 2

Kriteria penyampaian layanan dari staf e-
service: (1) dapat dipercaya dengan baik 
dan menjalankan tugasnya dengan (2) 
tanggung jawab,  (3) profesional dan (4) 
percaya diri

1

Staff e-service memiliki 2-3 kriteria di atas 2

Staff e-service memiliki 1 kriteria di atas 2

Staff e-service tidak memiliki kriteria di 
atas 1

Situs/mobile app menyediakan: (1) 
manual penggunaan; (2) fitur Help, (3) 
Video tutorial, dan (4)  Fitur Customer 
Service online (live chat)

2

Tersedia manual penggunaan, fitur Help 
dan video tutorial 2

Tersedia manual penggunaan dan fitur 
Help 1

(1) Bukti berita acara 
penilaian staf e-service (2) 
persepsi penilai terhadap 
jawaban atas pertanyaan 
user (disertai bukti)

(1) Bukti berita acara 
penilaian staf e-service (2) 
persepsi penilai terhadap 
jawaban atas pertanyaan 
user (disertasi bukti)

https://www.bkn.go.id/
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Tersedia manual penggunaan (pdf, 
diagram, dokumen lainnya) 1

Kriteria interaksi pengguna dengan e-
services: (1) Memiliki form interaksi; (2) 
Memiliki fitur Helpdesk/instant messaging 
dengan admin; (3) Informasi yang 
ditampilkan dalam situs dapat diakses 
per halaman per informasi; (4) memiliki 
fitur multibahasa

2

Interaksi hanya memiliki 2-3 kriteria di 
atas 2

Interaksi hanya memiliki 1 kriteria di atas 2

Interaksi hanya tidak memiliki kriteria di 
atas 2

Kriteria navigasi situs/mobile app: (1) 
Tersedia peta situs navigasi; (2) Jumlah 
link navigasi yang minimal (maksimal 7 
menu item); (3) Konsisten (posisi 
navigasi situs selalu sama di tiap 
halaman); (4) Logo me-Link ke halaman 
utama

1

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas 1

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas 1

Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas 1

https://www.bkn.go.id/

Berita acara percobaan dan 
URL
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Kriteria kemudahan penggunaan 
situs/mobile app: (1) Dapat diakses oleh 
siapapun termasuk (2)disabilitas (tuna 
netra) atau (3) manula; (4) Kompatibel 
dengan perangkat mobile (smartphone, 
tablet, dll); (5) Memungkinkan membaca 
konten secara cepat (skims); (6) Memiliki 
fitur multibahasa; dan (7) perubahan 
layout (misal perubahan ukuran font)

1

Memiliki 4-6 kriteria diatas 3

Memiliki 1-3 kriteria diatas 2

Tidak memiliki kriteria diatas 3

Kriteria tampilan situs/mobile app yang 
menarik: (1) Desain dengan komposisi 
padanan warna yang baik dan tidak 
berlebihan:  setidaknya memiliki 2 atau 3 
warna utama yang berpadu (maksimal 5 
warna); (2) teks mudah dibaca, biasanya 
teks warna hitam dengan latar warna 
puith/cerah & ukuran font 10-12 di tiap 
paragraf; (3) memiliki gambar yang 
relevan dengan konteks/konten dengan 
kualitas/resolusi yang baik dan jumlah 3-
4 gambar setiap halamannya (tidak 
lebih); (4) layout yang sederhan & 
ringkas (simple)  tidak banyak 
mengandung elemen pengalih fokus 
(misal animasi, gambar berkedip-
kedip/blink  dll)

1

Memiliki 2-3 kriteria di atas 1

Memiliki 1 kriteria di atas 1

Tidak memiliki  kriteria di atas 1

Berita acara percobaan dan 
URL
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(1) Layout situs sederhana tidak 
berlebihan hanya menyampaikan konten 
yang relevan dengan informasi 
pemerintahan; (2) judul konten memiliki 
tema/label yang jelas dan isi dibagi 
menjadi paragraf kecil; (3) desain layout 
dan konten jelas, ringkas dan menarik; 
(4) kurang dari 10 detik pengunjung 
dapat mengetahui jenis situs dan isi 
konten yang disampaikan

1

Memiliki 2-3 kriteria di atas 2
Memiliki 1 kriteria di atas 2
Tidak memiliki  kriteria di atas 2

Kriteria kesan kompeten/profesional dari 
situs/mobile app: (1) Tata letak/layout 
sederhana, ringkas, minim fitur pengalih 
topik ; (2) Minimal link navigasi dan scroll 
(menggulung layar) untuk setiap halaman 
dan informasi/konten ; (3) Konten 
diperbarui secara reguler/berkala; (4) 
Konten yang deskriptif, dan penggunaan 
bahasa sederhana dan standar atas 
konten situs/mobile app (yang ada 
seakan ditulis yang profesional, misal: 
editor/wartawan)

1

Memiliki 2-3 kriteria diatas 2
Memiliki 1 kriteria diatas 1
Tidak memiliki  kriteria diatas 1

 Kriteria standar pengalaman positif: (1) 
Layout situs sederhana & ringkas 
(simple), tampilan menarik dan 
pengelolaan yang baik; (2) Loading 
halaman cepat, situs memuat (loading) 
halaman 1- 20 detik; (3) Minimal link & 
scroll & layout, serta konsiten tiap 
halamannya; (4) Fokus pada hal yang 
penting/utama, (5) Menu selalu berada di 
bagian atas disetiap halaman (6) item 
menu dibatasi kurang dari 7 item (untuk 
tidak membuat orang berlama-lama 
dalam mencari satu informasi yang 
diinginkan), (6) Memiliki fitur/tombol 

1

Memiliki 4-5 kriteria diatas 2
Memiliki 1-3 kriteria diatas 2
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Tidak memiliki kriteria diatas 1

Kriteria umum informasi akurat: (1) 
didukung oleh referensi atau dokumen 
fakta yang jelas serta sesuai dengan 
kebutuhan  pengguna. (2) informasi yang 
disampaikan dengan bahasa Indonesia 
yang jelas (tata bahasa, pengejaan, dan 
komposisi) (3)  menampilkan 
keterangan/info tentang penulis (4) 
Informasi dapat dibandingkan dengan 
situs lainnya dengan topik yang sama

1

Screen shoot : (1) informasi 
yang ditampilkan di Web, 
(2) bagan , (3) dokumen 
pendukung

Memiliki 2-3 kriteria diatas 2

Memiliki 1 kriteria diatas 1

Tidak memiliki kriteria diatas 1

Tersedia daftar dan deskripsi informasi 
yang dilengkapi dengan  peraturan 
perundang-undangan/dasar hukum 
terkait pelayanan yang diberikan

1

Tersedia deskripsi informasi yang 
dilengkapi dengan peraturan perundang-
undangan/dasar hukum terkait pelayanan 
yang diberikan

1

Tersedia daftar informasi yang dilengkapi 
peraturan perundang-undangan/dasar 
hukum terkait pelayanan yang diberikan

1

Tidak tersedia daftar dan deskripsi 
informasi yang dilengkapi dengan 
peraturan perundang-undangan/dasar 
hukum terkait pelayanan yang diberikan 

1

Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 7 hari kerja dari berita 
/informasi terakhir

1

Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 8 hari kerja – 30 hari kerja 
dari berita /informasi terakhir

1

Screen shoot :  (1) Daftar 
informasi ; (2) Deskripsi 
informasi ; (3) Peraturan 
hukum/dasar hukum 

Screen shoot : (1) Berita 
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Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 31 hari kerja – 90 hari kerja 
dari berita /informasi terakhir

1

Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala lebih dari  90 hari kerja dari berita 
/informasi terakhir

1

Terdapat integrasi informasi antara 
informasi pelayanan dengan link  
informasi lainnya yang saling terkait

1

Terdapat integrasi informasi, yang 
membutuhkan pencarian dari link yang 
lain

1

Terdapat integrasi informasi tanpa 
panduan link lainnya. 1

Tidak terdapat integrasi informasi 1

Kriteria informasi yang mudah dimengerti, 
memiliki: (1) penggunaan bahasa yang 
baik dan benar, langsung/tidak bertele-
tele, tidak banyak terminologi tidak 
awam/asing; (2) audio visual, (3) tabel 
dan/atau grafik, (4) link atau dokumen 

1

Memiliki 2-3 kriteria diatas 2
Memiliki 1 kriteria diatas 1
Tidak memiliki kriteria diatas 1

Kriteria tingkat kerincian informasi: (1) 
Author/Penulis; (2) Tanggal Publikasi, (3) 
Memiliki Gambar/Video/Dokumen dan 
tautan dengan informasi lain yang 
sejenis/relevan dalam situs/mobile app 
dan  yang relevan dan (4) Memiliki 
kategorisasi dan kata kunci yang sesuai

2

Situs/mobile app memiliki  2-3 kriteria di 
atas 2

Situs/mobile app memiliki  1 kriteria di 
atas 2

Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas 1

URL link dan screenshoot 
mengenai: Author; 
DD/MM/YYYY, Link Tautan 
dan 
Gambar/Video/Dokumen 
yang relevan dan Memiliki 
kategorisasi dan kata kunci 
yang sesuai serta Memiliki 
tautan dengan informasi 
lain yang sejenis/relevan 
dalam situs

Screen shoot : (1) Berita 
yang terbaru 

Screen shoot  dan file 
penggunaan layanan dalam 
bentuk : (1) audiovisiual, (2) 
gambar ; (3) narasi 

Screen shoot : (1) 
penjelasan integrasi 
informasi (2) alamat link 
yang terkait
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Kriteria format penyajian informasi yang 
layak/pas: (1) Menggunakan bahasa 
yang umum, (2) mengandung penekanan 
(cetak tebal (bold), atau cetak miring 
(italic), pointer, tabel dan atau  yang 
sesungguhnya atau kontekstual (3) 
Mengandung  keyword (4) Menggunakan 
hyperlink yang aktif (dapat diklik 
langsung) (5) jumlah paragraf yang tidak 
banyak (maksimum tiga paragraf) dalam 
satu informasi

1

Situs/mobile app memiliki  3-4 kriteria di 
atas 1

Situs/mobile app memiliki  1-2 kriteria di 
atas 1

Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas 1

Situs/mobile app memiliki (1) privacy 
policy, (2) contact information, (3) 
terdapat testimoni positif dari pengguna, 
(4) memiliki statistik jumlah pengunjung 
dan pengguna situs/mobile app yang 
meningkat

1

Situs/mobile app memiliki 2-3 macam 
kriteria tersebut

1

Situs/mobile app memiliki 1 macam 
kriteria tersebut

1

Situs/mobile app tidak memiliki  macam 
kriteria tersebut

1

Situs/mobile app memiliki mekanisme 
transaksi yang jelas dengan ditandai (1) 
tersedia petunjuk yang user friendly (2) 
fitur pengamanan transaksi (3) fasilitas 
pelacakan transaksi (4) riwayat transaksi

1

Situs/mobile app memiliki 2-3 macam 
kriteria tersebut

3

Situs/mobile app memiliki 1 macam 
kriteria tersebut

2

Situs/mobile app tidak memiliki  macam 
kriteria tersebut

1

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria

Screen shoot  skema yang 
menampilkan informasi 
kebutuhan pengguna pada 
satu skema (informasi 
dengan kategorisasi yang 
jelas sesuai fungsi dan 
organisasi)

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria 
https://www.bkn.go.id/
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Kriteria keamanan bagi pengguna: (1) 
Untuk akses ke akun pengguna 
dibutuhkan user id, Passwords, (2) kode 
autentifikasi  (3) pengguna memberikan 
hanya data yang dibutuhkan (4) Terdapat 
pernyataan resmi perlindungan data

2

Situs/app memiliki 2-3 macam 
perlindungan data pengguna diatas 1

Situs/app  memiliki 1 macam 
perlindungan data pengguna diatas 1

Situs/app tidak/ memiliki  macam 
perlindungan data pengguna diatas 1

Situs/app memiliki (1) halaman personal 
yang sesuai dengan karakteristik atau 
preferensi pengguna, (2) memiliki 
pengaman/passwords untuk masuk dan 
(3) memiliki kemudahan untuk mengubah 
atau mengupdate data personal.

2

Situs/app  memiliki 2 kriteria personalisasi 
pengguna diatas 1

Situs/app memiliki 1 kriteria personalisasi 
pengguna diatas 1

Situs/app  tidak memiliki  kriteria 
personalisasi pengguna diatas 1

Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang berfungsi optimal 
sebagai tempat berdiskusi dan 
memberikan solusi yang dipertimbangkan 
oleh organisasi

1

Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang berfungsi dengan baik 1

Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang kadang-kadang 
digunakan

1

Situs/mobile app tidak memiliki 
forum/kanal pengguna atau memiliki tapi 
tidak digunakan

2

Situs memiliki fitur diskusi langsung (live) 
dan informasi kontak yang lengkap 
(alamat email, alamat fisik, nomor 
telepon) yang berfungsi dengan baik.

2

    
  

URL dan Screenshoot 
ketiga kriteria

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria

URL dan Screenshoot 
forum pengguna
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Situs memiliki informasi kontak yang 
lengkap (alamat email, alamat fisik, 
nomor telepon) yang berfungsi dengan 
baik.

1

Situs memiliki informasi kontak yang 
kurang lengkap yang kurang berfungsi 
dengan baik.

1

Situs tidak memiliki informasi kontak 2

Kriteria yang dimaksud, situs/mobile app 
memiliki:  (1) FAQ dan atau petunjuk 
yang lengkap, (2) kontak/fasilitas 
diskusi/chat yang berfungsi untuk 
bertanya (3) terdapat testimoni pengguna  
yang baik, (4) memiliki alur 
kerja/transaksi transparan yang dapat 
dipantau pengguna.

2

Situs/app  memiliki 2-3 kriteria diatas 2
Situs/app  memiliki 1 kriteria diatas 1
Situs/app  tidak memiliki kriteria diatas 1

URL dan Screenshoot live 
chat dan contact

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria

Page 75



INDIKATOR eService_Jenis WORKFL

Pernyataan untuk end user

Situs mudah diingat, memiliki 
struktur yang jelas dan mudah 
diikuti, untuk model layanan 
berjenis INFORMASI piramida 
SESUAI struktur organisasi, dan 
untuk model layanan berjenis 
WORKFLOW piramida SESUAI 
layanan yang diberikan

Situs memiliki mesin pencari yang 
mudah ditemukan dalam situs, mudah 
digunakan dan memberikan hasil yang 
baik dan sesuai

Situs terorganisasi dengan baik, 
memiliki peta navigasi, tidak 
memiliki halaman kosong, tata 
letak (layout ) konsisten, 
transisi/perpindahan antar 
halaman situs terasa halus dan 
lancar.
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Situs memiliki fitur penyesuaian 
pengguna seperti multi bahasa, 
frequently acces, top search, FAQ, 
fitur pengingat & saran, dan fitur yang 
ramah pengguna disabilitas?

Jumlah halaman yang diperlukan 
untuk menampilkan Informasi pada 
situs/mobile app e-gov 

Selang waktu kejadian sesungguhnya 
dengan publikasi berita/informasi di 
situs/mobile apps

Page 77



INDIKATOR eService_Jenis WORKFL

Informasi atau petunjuk pengisian data 
pada masing-masing field mudah 
dimengerti dan informatif, disertai 
diagram dan contoh. Proses pengisian 
data hanya membutuhkan sedikit 
halaman petunjuk

Terdapat proteksi password: 
autentifikasi, enkripsi, notifikasi 
penggunaan password, notifikasi 
penggantian password

Autentifikasi hanya menggunakan 
data yang diperlukan (data sesedikit 
mungkin)
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Keamanan data terjamin baik dari 
keamanan sistem maupun komitmen 
tertulis dari organisasi yang dapat 
dibaca oleh pengguna dengan jelas. 
Terdapat enkripsi dan autentifikasi 
menggunakan digital signature, 
biometrik, notifikasi dan password.

Situs menampilkan pernyataan resmi 
bahwa data tidak akan digunakan 
untuk keperluan lain dan memiliki fitur 
menu privacy policy untuk data pribadi 
pengguna yang dapat dikendalikan 
oleh pengguna (ubah, tampilkan, 
ditutup, dll)

Form atau file dokumen yang tersedia 
dalam situs dapat diunduh dengan 
cepat, kurang dari 1 menit

Page 79



INDIKATOR eService_Jenis WORKFL

Situs dapat digunakan dalam 24 jam 
sehari

Situs berjalan dengan baik di 
semua perangkat atau semua 
operating system , waktu loading 
cepat, text mudah dibaca, 
responsif

Informasi dan pelayanan disediakan 
tepat waktu dan up to date sesuai 
dengan kebutuhan pengguna

Halaman situs terunduh/terbuka 
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Situs dapat beroperasi pada semua 
browser yang umum digunakan 
masyarakat (MicIE, Mozilla, Google 
Chrome, Safari, Opera dll)

   
dengan cepat, kurang dari 2 detik

Kesan tulus staf/admin sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, 
cepat  merespon, isi respon yang baik, 
dapat menyelesaikan masalah dan 
menggunakan bahasa yang baik

Respon terhadap pertanyaan 
pengguna dilakukan kurang dari 1 jam
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Pengetahuan staff e-service sangat 
baik, mengetahui dan memahami 
organisasi, seluruh proses bisnis 
terkait pelayanan dari awal sampai 
akhir yang sehingga dapat menjawab 
pertanyaan pengguna secara 
memuaskan

Staf/admin e-service terkesan baik, 
bertanggungjawab merespon dengan 
cepat, memiliki kemampuan yang 
mencukupi dan profesional

Situs memiliki petunjuk penggunaan, 
fitur Help, Video tutorial dan Fitur 
Customer Service online sehingga 
memudahkan pengguna untuk 
menggunakan situs
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Situs memiliki format interaksi 
dengan admin (messaging ), 
menyediakan informasi dalam satu 
halaman dan  fitur multibahasa 
sehingga pengguna dapat 
berinteraksi dengan situs e-service 
secara jelas dan mudah dimengerti

Tersedia peta navigasi situs dengan 
tahapan yang tidak panjang serta 
kompatibel dengan berbagai browser 
sehingga pengguna mudah untuk 
menggunakan situs.
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Situs mudah digunakan karena dapat 
diakses oleh disabilitas, manula, dari 
smartphone, dan memiliki fitur 
multibahasa serta fitur perubahan 
layout/ukuran font

Situs terlihat menarik dengan 
penggunaan warna yang tidak 
berlebihan, teks berwarna hitam 
dengan warna latar putih, warna dan 
resolusi gambar yang baik, ukuran 
font dan jumlah baris kalimat yang 
ringkas sehingga mudah dibaca.
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Situs memiliki desain yang sesuai 
dengan jenis layanannya mempunyai 
layout yang simpel, dan berisi 
informasi yang ringkas dan menarik 
serta mudah dipahami oleh pengguna

Situs terlihat kompeten untuk 
penyampaian informasi dengan layout 
yang baik, mempunyai fasilitas scroll 
layar, pemilihan bahasa yang baku 
serta konten diperbaharui secara 
berkala

Situs memberikan kesan yang positif 
dengan adanya layout yang ringkas 
namun informatif, waktu loading yang 
cepat, pemberian penekanan pada hal 
penting, tersedia menu yang berisi 
item yang ringkas dan tepat.
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Informasi yang ditampilkan oleh situs 
menggunakan bahasa Indonesia yang 
benar, dengan mekanisme yang 
runtut, tanpa menggunakan banyak 
istilah serta didukung oleh dokumen 
yang tepat sesuai dengan kebutuhan 
pengguna

Informasi yang ditampilkan pada situs 
dilengkapi dengan penjelasan meliputi 
dasar hukum, pelaksanaan kegiatan 
dan gambar yang mendukung

Situs menyediakan informasi yang 
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Situs menyediakan integrasi informasi 
dengan penyediaan sumber atau link 
yang terkait untuk memperjelas 
informasi relevan yang dibutuhkan 
pengguna

Situs memberikan informasi yang jelas 
sesuai dengan kebutuhan pengguna 
dalam bentuk audiovisual, gambar 
dan narasi.

Situs menyediakan informasi yang 
detail, lengkap dan relevan

    
diperbaharui secara berkala dan up 
to date
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Keamanan dalam bertransaksi 
dirasakan pengguna dengan adanya 
mekanisme transaksi yang jelas, 
tersedia fitur pengamanan transaksi, 
fasilitas pelacakan transaksi dan 
riwayat transaksi

Situs menyediakan informasi yang 
sesuai dengan kebutuhan pengguna 
pada satu skema secara rinci dalam 
format yang baik

Situs memiliki reputasi yang baik 
karena memiliki privacy policy, contact 
informatian, testimoni dan informasi 
jumlah pengunjung.
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Sistem menyediakan halaman pribadi 
untuk pengguna dengan pengaman 
dan memiliki kemudahan untuk 
melakukan pembaharuan data pribadi 
dan memiliki kesan personalisasi 
pengguna

Situs menyediakan media komunikasi 
     
     
     

   

Sistem menyediakan perlindingan 
terhadap informasi pribadi dengan  
penggunaan user id, passwords, kode 
autentifikasi, pernyataan resmi 
perlindungan data sehingga pengguna 
merasa aman.

Situs memiliki forum pengguna 
dengan fasilitas interaksi antara 
anggotanya sehingga menimbulkan 
rasa kebersamaan
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seperti fasilitas live chat, informasi 
kontak, alamat emai dan nomer 
telepon yang dapat dihubungi yang 
memudahkan komunikasi dengan 
institusi

Sistem menyediakan fasilitas informasi 
untuk mengetahui alur atau tahapan 
kerja dan transaksi yang dilakukan 
oleh pengguna sehingga memberi 
keyakinan bahwa jasa akan 
tersampaikan dengan baik sesuai janji
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Dimensi Code Indikator Penilaian Pertanyaan N

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

E1
Struktur situs/mobile app e-
gov ini jelas dan mudah 
diikuti

Apakah situs/mobile app 
menggunakan alamat/nama 
mobile apps yang mudah 
diingat, berekstensi go.id 
(untuk situs)/nama formil (untuk 
mobile app), tampilan antar 
muka (interface ) menarik  dan 
mudah untuk diikuti /ditelusuri?

E2
Mesin pencari (fitur search) 
dalam situs/mobile app e-
gov ini efektif

Apakah situs/mobile app 
menyediakan fitur mesin 
pencari (search) yang mudah 
ditemukan posisinya, 
digunakan dan memberikan 
tampilan hasil yang mudah 
dibaca/dipahami?

E3 Peta situs/mobile app e-gov 
ini terorganisir dengan baik

Apakah situs/mobile app 
memiliki peta navigasi, tidak 
mengandung halaman kosong, 
tata letak (layout) halaman 
yang konsisten dan transisi 
antar halaman terasa halus 
(smooth) dan lancar? 
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

Efficiency E4

Situs/mobile app e-gov ini 
disesuaikan dengan 
kebutuhan khusus masing-
masing pengguna

Apakah situs/mobile app 
memiliki fitur penyesuaian 
terkait karakteristik dan pola 
kebutuhan khusus pengguna 
seperti multi bahasa, 
Sumarisasi (frequently acces, 
top search, FAQ, dlsb), fitur 
pengingat & saran, dan fitur 
yang ramah pengguna 
disabilitas?

E5
Informasi yang ditampilkan 
pada situs/mobile app e-gov 
ini rinci dan sesuai 

Apakah informasi yang 
ditampilkan dalam situs/mobile 
app memiliki keterangan yang 
rinci dan sesuai dengan 
efisiensi? 

E6

Lama Informasi yang 
ditampilkan di situs e-gov 
setelah kejadian/peristiwa 
berlangsung

Seberapa lama informasi 
ditampilkan dari waktu kejadian  
berlangsung?
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3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

E7

Petunjuk dan/atau  
Informasi pengisian data 
dalam situs/mobile app e-
govt ini sudah memadai

Apakah petunjuk dan/atau 
informasi mengenai pengisian 
data dalam situs/mobile app ini 
sudah cukup 
memadai/informatif? 

T1 Penggunaan pasword dan 
username aman

Apakah keamanan 
penggunaan username dan 
password pada situs/mobile 
app ini terjamin? 

T2
Autentifikasi hanya 
menggunakan data yang 
diperlukan

Berapa jumlah item data 
pribadi pengguna yang harus 
dimasukkan untuk autentifikasi 
akses dalam situs/mobile app 
ini ? (Contoh data pribadi yang 
tidak perlu: Nomor Kartu 
Keluarga, NIK, nomor Kartu 
kredit, dlsb yang tidak 
diperlukan dalam akses situs )

Page 3



INDIKATOR eService_Jenis INFORM

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

Trust

T3

Data yang diberikan oleh 
pengguna tersimpan dalam 
situs/mobile app dengan 
aman

Apakah data yang diberikankan 
pengguna dan tersimpan 
dalam sistem e-service ini 
aman?

T4

Data yang disediakan untuk 
e-service digunakan hanya 
untuk alasan yang 
dimaksudkan 

Apakah data pengguna yang 
disimpan dalam e-service ini 
hanya digunakan untuk alasan 
yg dimaksudkan oleh 
pengguna?

R1

Form dalam situs/mobile 
app e-service dapat 
diunduh/di-submit dengan 
cepat

Apakah form atau file dalam 
situs/mobile app ini dapat 
diunduh atau disubmit dengan 
cepat ?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

Reliability

R2
Situs/mobile app e-service 
dapat diakses dan tersedia 
kapan pun diperlukan

Apakah situs/mobile app ini 
dapat diakses kapan saja 
diperlukan?

R3
Situs/mobile app dapat 
beroperasi dengan baik 
sejak dibuka

Apakah situs/mobile app dapat 
beroperasi dengan baik dan 
responsif sejak dibuka?

R4
Situs/mobile app 
menyediakan layanan tepat 
waktu

Apakah layanan disediakan 
tepat waktu sesuai dengan 
kebutuhan?

R5
Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat dengan 

Apakah halaman situs/mobile 
app terunduh/termuat  dengan 
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2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

R5
   

terunduh/termuat dengan 
cepat

   
app terunduh/termuat  dengan 
cepat?

R6
Situs e-service berjalan 
dengan baik menggunakan 
browser yang tersedia

Apakah semua browser  
umum/populer yang tersedia 
dapat digunakan untuk 
membuka situs ini?

 

CS1

Staf e-service menunjukkan 
minat yang tulus dalam 
memecahkan masalah 
pengguna, staf yang 
dimasukan adalah adanya 
HELP DESK utk eService.

Apakah staf e-service 
memberikan layanan yang 
tulus dalam menjawab 
pertanyaan dan penyelesaiaan 
masalah?

CS2
Staff e-service memberikan 
balasan secepatnya ke 
pertanyaan pengguna.

Apakah respon admin cepat 
dalam menjawab pertanyaan 
pengguna?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

Citizen Support

CS3

Staf e-service memiliki 
pengetahuan untuk 
menjawab pertanyaan 
pengguna.

Apakah staf memiliki 
pengetahuan untuk menjawab 
pertanyaan pengguna secara 
memuaskan?

CS4

Staf e-service memiliki 
kemampuan untuk 
menyampaikan 
kepercayaan dan keyakinan

Apakah kesan terpercaya 
terlihat pada staf e-service 
sehingga dapat meyakinkan 
pengguna?

U1 Mudah dipelajari untuk 
mengoperasikan

Apakah situs/mobile app dapat 
dengan mudah dipelajari dan 
dioperasikan saat 1 s/d 3 kali 
mengakses dengan dukungan 
fitur-fitur berikut?
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1

4

3

2

1

4

3

2

1

   

    
    

      
   

 

U2
Interaksi dengan 
situs/mobile app eservice 
jelas dan mudah dimengerti

Apakah interaksi anda sebagai 
pengguna situs/mobile app 
jelas dan mudah untuk 
memahami/mengerti dengan 
tersedianya form interaksi 
dengan fitur-fitur berikut?

U3 Navigasi situs/mobile app 
cukup jelas dan mudah

Apakah situs/mobile app 
mudah dinavigasikan dari 
menu ke menu, dari halaman 
ke halaman, dan dari konten ke 
konten nya?
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4

3

2

1

4

3

2

1

Usability

U4 Situs/mobile app mudah 
digunakan

Apakah mudah dalam 
penggunaan situs/mobile app 
baik konten, menu, dan fitur 
lainnya ?

U5 Tampilan situs/mobile app 
eservice menarik

Apakah tampilan situs/mobile 
app menarik sehingga anda 
nyaman, senang dan tidak 
bosan melihat situs lebih lama 
atau sering?
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4

3
2
1

4

3
2
1

4

3
2

U6
Desain situs/mobile app 
eService layak dan sesuai 
dengan tipe situs

Apakah desain situs sesuai 
/relevan dengan 
jenis/kategori/konten yang 
dikandung/fungsi layanan nya?

U7
Situs/mobile app Eservice 
menimbulkan kesan 
kompeten/profesional

Apakah situs/mobile app 
nampak kompeten/profesional 
dalam penyampaian kontennya 
dan pengelolaannya?

U8

Situs/mobile app Eservice 
memberikan 
pengalaman/kesan positif 
bagi pengguna

Apakah Anda mendapatkan 
pengalaman/kesan positif saat 
mengakses dan menggunakan 
situs/mobile app ini?
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1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

   
 

  
 

   
   

   
  

I1 Menyediakan informasi 
akurat

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs dengan 
bahasa Indonesia yang jelas, 
sistematis dan bermanfaat bagi 
pengguna?

I2 Menyediakan informasi yang 
terpercaya

Apakah Informasi yang 
ditampilkan dalam situs//mobile 
app disertai dengan daftar, 
deskripsi informasi serta dasar 
hukum dari pelayanan yang 
diberikan ?

Menyediakan informasi 
   

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs/mobile 

    
     

Page 11



INDIKATOR eService_Jenis INFORM

2

1

4

3

2

1

4

3
2
1

4

3

2

1

I3 Menyediakan informasi 
tepat dan sesuai waktu

   
ditampilkan pada Situs/mobile 
app merupakan informasi yang 
ter up date  secara teratur ?

I4 Menyediakan informasi 
relevan

Apakah informasi yang 
disampaikan mempunyai 
penjelasan dengan integrasi 
informasi dari link lainnya ?

I6
Menyediakan informasi 
dengan tingkat kerincian 
yang tepat

Apakah informasi yang 
ditampilkan dalam situs/mobile 
app memiliki keterangan yang 
lengkap mengenai: 
Author/Penulis, Tanggal 
Publikasi, Link sumber 
referensi , disertai dengan 
gambar/video/dokumen 
relevan, memiliki kategorisai & 
kata kunci yang sesuai dan 
memliki link/tautan dengan 
informasi lain yang sejenis 
dalam situs?

I5 Menyediakan informasi yang 
mudah dimengerti

Apakah informasi yang 
ditampilkan dilengkapi dengan 
tutorial penggunaan layanan ?

Information
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

 

SI1 Memiliki reputasi yang baik Apakah situs memiliki reputasi 
yang baik?

I7 Menyediakan informasi  
dalam format yang layak

Apakah informasi disajikan 
dengan format yang sesuai, 
tepat dan cocok?

SI2
Pengguna merasa aman 
dalam  menyelesaikan 
transaksi

Apakah situs memiliki  
keamanan untuk melakukan 
transaksi secara penuh?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

Service Interaction SI4 Menciptakan rasa 
personalisasi

Apakah Situs menyediakan 
kemudahan untuk mempunyai 
halaman pribadi dan 
kemudahan untuk mengubah 
atau meng-update-nya ?

  
 

Apakah Situs memiliki fitur 
diskusi langsung (live) dan 

    
    

    
   

  

SI3
Pengguna merasa aman 
terhadap informasi 
pribadinya

Apakah informasi pribadi 
pengguna terlindungi dengan 
baik ?

SI5 Menimbulkan rasa 
kebersamaan

Apakah pengguna merasakan 
komunitas yang menghargai 
keberadaannya dan 
kebersamaan sesama 
pengguna?
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3

2

1

4

3
2
1

 

SI6 Memudahkan komunikasi 
dengan institusi

    
diskusi langsung (live) dan 
informasi kontak yang lengkap 
dan berfungsi baik? (Berfokus 
pada interaksi dari pengguna 
terhadap penyedia layanan 
bukan live chat)

SI7

Memberi keyakinan bahwa 
jasa akan tersampaikan 
dengan baik sesuai 
janji/aturan

Apakah Situs memberi 
keyakinan bahwa jasa akan 
tersampaikan dengan baik 
sesuai janji/aturan? 
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Breakdown Bobot Evidence
Menggunakan (1) nama/alamat mudah 
diingat dan ditelusuri, (2) berakhiran 
ekstensi go.id (untuk situs)/nama formal 
yang menunjukan nama daerah atau 
layanan spesifik (untuk mobile app), (3) 
tampilan antar muka nya menarik 
(komposisi Menu, Logo Lembaga, dan 
font (jenis dan ukuran) yang konsisten, 
(4) struktur  situs/mobile apps  berbentuk 
piramida i. Beranda; ii. Kategori; iv. 
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app, mudah digunakan dan memberikan 
tampilan hasil yang mudah 
dibaca/pahami
Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app dan mudah digunakan
Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app

Tidak ditemukan mesin pencari dalam 
situs/mobile app

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur, tidak memiliki halaman 
kosong dan tata letak (layout) konsisten, 
transisi/perpindahan antar 
halaman/windows situs/mobile app terasa 
halus dan lancar tanpa jeda/lag
Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur, tidak memiliki halaman 
kosong dan tata letak (layout) konsisten

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur dan tidak memiliki halaman 
kosong
Tidak memiliki atau hanya memiliki peta 
navigasi saja 

URL link dan screenshoot 
mengenai: nama 
situs/aplikasi, hasil 
pencarian situs pada 
browser, layout situs untuk 
menunjukkan struktur

URL link dan screenshoot 
mengenai: mesin pencari, 
fungsi dan tata letak

URL link dan screenshoot 
mengenai: Site Map
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Memiliki  fitur  pilihan (1) multi bahasa, (2) 
fitur sumarisasi (frequently acces, top 
search, top question, FAQ) dan (3) fitur 
pengingat & pemberi saran serta (4) fitur 
ramah pengguna disabilitas (text to 
speech, speech to text, dlsb)
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas

Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam satu halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam dua halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam tiga halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam lebihh dari tiga halaman 
situs/mobile app

Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 1-4 hari setelah kejadian 
berlangsung
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 5-7 hari setelah kejadian 
berlangsung
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 8-14 hari setelah kejadian 
berlangsung
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang lebih dari 14 hari setelah 
kejadian berlangsung

Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field mudah dimengerti dan 
informatif disertai diagram dan contoh. 
Proses pengisian data hanya 
membutuhkan 1 halaman

URL link dan screenshoot 
mengenai: fitur  pilihan multi 
bahasa, fitur sumarisasi 
(frequently acces, top 
search, top question, FAQ) 
dan fitur pengingat & 
pemberi saran serta fitur 
ramah pengguna disabilitas 
(text to speech, speech to 
text, dlsb)

Screen shoot  halaman 
(halaman) situs/mobile app

Jadwal update tersedia dan 
dilakukan dengan baik, 
dibuktikan dengan fisik situs 
terbarukan dapat berupa 
link url dan atau 
screenshoot
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field mudah dimengerti dan 
informatif disertai diagram dan contoh. 
Proses pengisian data hanya 
membutuhkan 2-3 halaman

Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field tidak mudah dimengerti dan 
kurang  informatif tanpa disertai diagram 
dan contoh. Proses pengisian data hanya 
membutuhkan lebih dari 3 halaman

Tidak ada petunjuk dan/atau informasi 
pengisian data pada masing-masing field

Terdapat fitur proteksi password: (1) 
autentifikasi, (2) enkripsi menggunakan 
basis/standar enkripsi tertentu 
(ditampilkan metode/merk nya), (3) 
notifikasi penggunaan password, (4) 
notifikasi penggantian password
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas  
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas  
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas  

1 -  3 item data pribadi pengguna untuk 
autentifikasi
4 - 5 item data pribadi pengguna untuk 
autentifikasi
6 sampai 7 item data pribadi pengguna 
untuk autentifikasi

Lebih dari 7 data item data pribadi 
pengguna untuk autentifikasi

URLdan screenshoot kolom 
isian pada situs

URL dan screen shoot 
halaman login, hasil 
percobaan register, create 
username dan password, 
ganti username dan 
password

URL dan screen shoot 
Kolom isian permintaan 
data saat register dan login 
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Keamanan data terjamin karena adanya: 
(1) komitmen/pernyataan tertulis dari 
organisasi pengelola/penanggung jawab 
situs/mobile app yang dapat 
dibaca/diketahui oleh pengguna dengan 
jelas (2) Terdapat jaminan sistem 
enkripsi, (3) autentifikasi menggunakan 
digital signature atau biometrik  (4) fitur 
notifikasi/restorasi user name & password  
dan (5) memiliki sistem pemblokiran

Situs/mobile app memiliki 4-5 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas

Kriteria: (1) Terdapat pernyataan resmi 
dalam situs bahwa data tidak akan 
digunakan untuk keperluan lain. (2) 
Memiliki fitur menu privacy policy untuk 
data pribadi pengguna (3) Data dapat 
dikendalikan oleh pengguna (ubah, 
tampilkan, ditutup, dan fitur lainnya)

Situs/mobile app memiliki 2 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 
kurang dari 1 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 1 
sampai 5 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 5 
sampai 10 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 
lebih dari 10 menit

(1). Screen shoot 
Pernyataan tentang 
kemanan data pengguna 
dalam situs dan bukti 
fiturlain, (2).  berita acara 
percobaan 

(1) Pernyataan resmi 
penggunaan data dalam 
situs (2) menu privacy 
policy

Berita acara pengunduhan 
form atau file dengan bukti 

Page 19



INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Situs/mobile app selalu aktif dan dapat 
digunakan 24 jam sehari

Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1- 3 bulan sekali
Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1 minggu – 1 bulan 
sekali
Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1-6 hari sekali

Situs/mobile app ketika dievaluasi 
memiliki kriteria sebagai berikut: (1)  
waktu loading dan unduh cepat ke menu 
utama  (2) Situs/mobile app berjalan 
dengan baik di semua perangkat,(3) text 
mudah dibaca, (4) responsif

Situs/mobile app memilki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memilki 1 kriteria di atas

Situs/mobile app tidak memilki kriteria di 
atas

Kriteria evaluasi: (1) chat dan mail respon 
tidak lebih dari 24 jam (2) ada 
penyelesaian masalah/pertanyaan user 
(3) pengumuman yang masih dalam 
rentang waktunya (4) kerterbaruan 
berita/artikel
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat   5-10 detik

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat  11 sampai 30 detik

Jadwal dan sop 
maintenance, lampiran up 
dan down sistem, screeshot 
akses/evaluasi situs pada 
waktu yang berbeda

Berita acara percobaan 
menjalankan situs

(1) chat dan mail respon 
tidak lebih dari 24 jam (2) 
bukti penyelesaian 
masalah/pertanyaan user 
(3) bukti pengunggahan 
pengumuman (4) 
kerterbaruan berita

Berita acara percobaan 
membuka halaman situs  
(halaman situs yang baik 
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Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat  31 sampai 60 detik

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat lebih dari 60 detik

Semua browser dapat digunakan 
(minimal 4 jenis browser)

Hanya 3 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Hanya 2 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Hanya 1 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Kriteria kesan tulus staf sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, (1) 
kecepatan respon (2) isi respon (3) 
penyelesaian masalah (4) bahasa yang 
baik

Situs/mobile app memilki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memilki 1 kriteria di atas

Situs/mobile app tidak memilki kriteria di 
atas

Respon terhadap pertanyaan pengguna 
dilakukan kurang dari 60 menit

Respon terhadap pertanyaan dilakukan 
dalam waktu 61 menit  sampai 5 jam

Respon terhadap pertanyaan dilakukan 
dalam 5 jam 1 menit sampai 24 jam

Respon terhadap pertanyaan pengguna 
dilakukan lebh dari 24 jam

   
    

(halaman situs yang baik 
adalah situs yang tidak 
berat dan cepat dibuka)

Berita acara percobaan  
dan screenshoot membuka 
situs dengan berbagai 
browser

Bukti tentang (1) kecepatan 
respon (2) isi respon (3) 
penyelesaian masalah (4) 
standar bahasa yang baik

Bukti sampel respon pada  
pertanyaan user
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Kriteria pengetahuan dan respon dari 
staff e-service terkait pertanyaan 
pengguna atas layanan: (1)  menjawab 
setiap pertanyaan pengguna sesuai 
konteksnya, (2) menjawab dengan cepat 
kurang dari 24 jam (3) menyelesaikan 
masalah/pertanyaan pengguna atau 
menjawab secara tepat (4) 
berkomunikasi dengan bahasa yang baik

Staff e-service memiliki 2-3 kriteria di atas

Staff e-service memiliki 1 kriteria di atas

Staff e-service tidak memiliki kriteria di 
atas

Kriteria penyampaian layanan dari staf e-
service: (1) dapat dipercaya dengan baik 
dan menjalankan tugasnya dengan (2) 
tanggung jawab,  (3) profesional dan (4) 
percaya diri

Staff e-service memiliki 2-3 kriteria di atas

Staff e-service memiliki 1 kriteria di atas

Staff e-service tidak memiliki kriteria di 
atas

Situs/mobile app menyediakan: (1) 
manual penggunaan; (2) fitur Help, (3) 
Video tutorial, dan (4)  Fitur Customer 
Service online (live chat)
Tersedia manual penggunaan, fitur Help 
dan video tutorial

Tersedia manual penggunaan dan fitur 
Help

(1) Bukti berita acara 
penilaian staf e-service (2) 
persepsi penilai terhadap 
jawaban atas pertanyaan 
user (disertai bukti)

(1) Bukti berita acara 
penilaian staf e-service (2) 
persepsi penilai terhadap 
jawaban atas pertanyaan 
user (disertasi bukti)

URL
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Tersedia manual penggunaan (pdf, 
diagram, dokumen lainnya)

Kriteria interaksi pengguna dengan e-
services: (1) Memiliki form interaksi; (2) 
Memiliki fitur Helpdesk/instant messaging 
dengan admin; (3) Informasi yang 
ditampilkan dalam situs dapat diakses 
per halaman per informasi; (4) memiliki 
fitur multibahasa

Interaksi hanya memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Interaksi hanya memiliki 1 kriteria di atas

Interaksi hanya tidak memiliki kriteria di 
atas

Kriteria navigasi situs/mobile app: (1) 
Tersedia peta situs navigasi; (2) Jumlah 
link navigasi yang minimal (maksimal 7 
menu item); (3) Konsisten (posisi 
navigasi situs selalu sama di tiap 
halaman); (4) Logo me-Link ke halaman 
utama

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas

URL

Berita acara percobaan dan 
URL
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Kriteria kemudahan penggunaan 
situs/mobile app: (1) Dapat diakses oleh 
siapapun termasuk (2)disabilitas (tuna 
netra) atau (3) manula; (4) Kompatibel 
dengan perangkat mobile (smartphone, 
tablet, dll); (5) Memungkinkan membaca 
konten secara cepat (skims); (6) Memiliki 
fitur multibahasa; dan (7) perubahan 
layout (misal perubahan ukuran font)

Memiliki 4-6 kriteria diatas

Memiliki 1-3 kriteria diatas

Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria tampilan situs/mobile app yang 
menarik: (1) Desain dengan komposisi 
padanan warna yang baik dan tidak 
berlebihan:  setidaknya memiliki 2 atau 3 
warna utama yang berpadu (maksimal 5 
warna); (2) teks mudah dibaca, biasanya 
teks warna hitam dengan latar warna 
puith/cerah & ukuran font 10-12 di tiap 
paragraf; (3) memiliki gambar yang 
relevan dengan konteks/konten dengan 
kualitas/resolusi yang baik dan jumlah 3-
4 gambar setiap halamannya (tidak 
lebih); (4) layout yang sederhan & 
ringkas (simple)  tidak banyak 
mengandung elemen pengalih fokus 
(misal animasi, gambar berkedip-
kedip/blink  dll)
Memiliki 2-3 kriteria di atas

Memiliki 1 kriteria di atas

Tidak memiliki  kriteria di atas

Berita acara percobaan dan 
URL
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(1) Layout situs sederhana tidak 
berlebihan hanya menyampaikan konten 
yang relevan dengan informasi 
pemerintahan; (2) judul konten memiliki 
tema/label yang jelas dan isi dibagi 
menjadi paragraf kecil; (3) desain layout 
dan konten jelas, ringkas dan menarik; 
(4) kurang dari 10 detik pengunjung 
dapat mengetahui jenis situs dan isi 
konten yang disampaikan

Memiliki 2-3 kriteria di atas
Memiliki 1 kriteria di atas
Tidak memiliki  kriteria di atas

Kriteria kesan kompeten/profesional dari 
situs/mobile app: (1) Tata letak/layout 
sederhana, ringkas, minim fitur pengalih 
topik ; (2) Minimal link navigasi dan scroll 
(menggulung layar) untuk setiap halaman 
dan informasi/konten ; (3) Konten 
diperbarui secara reguler/berkala; (4) 
Konten yang deskriptif, dan penggunaan 
bahasa sederhana dan standar atas 
konten situs/mobile app (yang ada 
seakan ditulis yang profesional, misal: 
editor/wartawan)
Memiliki 2-3 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Tidak memiliki  kriteria diatas

 Kriteria standar pengalaman positif: (1) 
Layout situs sederhana & ringkas 
(simple), tampilan menarik dan 
pengelolaan yang baik; (2) Loading 
halaman cepat, situs memuat (loading) 
halaman 1- 20 detik; (3) Minimal link & 
scroll & layout, serta konsiten tiap 
halamannya; (4) Fokus pada hal yang 
penting/utama, (5) Menu selalu berada di 
bagian atas disetiap halaman (6) item 
menu dibatasi kurang dari 7 item (untuk 
tidak membuat orang berlama-lama 
dalam mencari satu informasi yang 
diinginkan), (6) Memiliki fitur/tombol 
Memiliki 4-5 kriteria diatas
Memiliki 1-3 kriteria diatas
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Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria umum informasi akurat: (1) 
didukung oleh referensi atau dokumen 
fakta yang jelas serta sesuai dengan 
kebutuhan  pengguna. (2) informasi yang 
disampaikan dengan bahasa Indonesia 
yang jelas (tata bahasa, pengejaan, dan 
komposisi) (3)  menampilkan 
keterangan/info tentang penulis (4) 
Informasi dapat dibandingkan dengan 
situs lainnya dengan topik yang sama

Screen shoot : (1) informasi 
yang ditampilkan di Web, 
(2) bagan , (3) dokumen 
pendukung

Memiliki 2-3 kriteria diatas

Memiliki 1 kriteria diatas

Tidak memiliki kriteria diatas

Tersedia daftar dan deskripsi informasi 
yang dilengkapi dengan  peraturan 
perundang-undangan/dasar hukum 
terkait pelayanan yang diberikan
Tersedia deskripsi informasi yang 
dilengkapi dengan peraturan perundang-
undangan/dasar hukum terkait pelayanan 
yang diberikan

Tersedia daftar informasi yang dilengkapi 
peraturan perundang-undangan/dasar 
hukum terkait pelayanan yang diberikan

Tidak tersedia daftar dan deskripsi 
informasi yang dilengkapi dengan 
peraturan perundang-undangan/dasar 
hukum terkait pelayanan yang diberikan 

Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 7 hari kerja dari berita 
/informasi terakhir
Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 8 hari kerja – 30 hari kerja 
dari berita /informasi terakhir

Screen shoot :  (1) Daftar 
informasi ; (2) Deskripsi 
informasi ; (3) Peraturan 
hukum/dasar hukum 

Screen shoot : (1) Berita 
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Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 31 hari kerja – 90 hari kerja 
dari berita /informasi terakhir
Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala lebih dari  90 hari kerja dari berita 
/informasi terakhir

Terdapat integrasi informasi antara 
informasi pelayanan dengan link  
informasi lainnya yang saling terkait
Terdapat integrasi informasi, yang 
membutuhkan pencarian dari link yang 
lain
Terdapat integrasi informasi tanpa 
panduan link lainnya.
Tidak terdapat integrasi informasi

Kriteria informasi yang mudah dimengerti, 
memiliki: (1) penggunaan bahasa yang 
baik dan benar, langsung/tidak bertele-
tele, tidak banyak terminologi tidak 
awam/asing; (2) audio visual, (3) tabel 
dan/atau grafik, (4) link atau dokumen 
Memiliki 2-3 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria tingkat kerincian informasi: (1) 
Author/Penulis; (2) Tanggal Publikasi, (3) 
Memiliki Gambar/Video/Dokumen dan 
tautan dengan informasi lain yang 
sejenis/relevan dalam situs/mobile app 
dan  yang relevan dan (4) Memiliki 
kategorisasi dan kata kunci yang sesuai
Situs/mobile app memiliki  2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki  1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Screen shoot : (1) Berita 
yang terbaru 

Screen shoot : (1) 
penjelasan integrasi 
informasi (2) alamat link 
yang terkait

URL link dan screenshoot 
mengenai: Author; 
DD/MM/YYYY, Link Tautan 
dan 
Gambar/Video/Dokumen 
yang relevan dan Memiliki 
kategorisasi dan kata kunci 
yang sesuai serta Memiliki 
tautan dengan informasi 
lain yang sejenis/relevan 
dalam situs

Screen shoot  dan file 
penggunaan layanan dalam 
bentuk : (1) audiovisiual, (2) 
gambar ; (3) narasi 

Page 27



INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Kriteria format penyajian informasi yang 
layak/pas: (1) Menggunakan bahasa 
yang umum, (2) mengandung penekanan 
(cetak tebal (bold), atau cetak miring 
(italic), pointer, tabel dan atau  yang 
sesungguhnya atau kontekstual (3) 
Mengandung  keyword (4) Menggunakan 
hyperlink yang aktif (dapat diklik 
langsung) (5) jumlah paragraf yang tidak 
banyak (maksimum tiga paragraf) dalam 
satu informasi
Situs/mobile app memiliki  3-4 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki  1-2 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki (1) privacy 
policy, (2) contact information, (3) 
terdapat testimoni positif dari pengguna, 
(4) memiliki statistik jumlah pengunjung 
dan pengguna situs/mobile app yang 
meningkat

Situs/mobile app memiliki 2-3 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki 1 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app tidak memiliki  macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki mekanisme 
transaksi yang jelas dengan ditandai (1) 
tersedia petunjuk yang user friendly (2) 
fitur pengamanan transaksi (3) fasilitas 
pelacakan transaksi (4) riwayat transaksi

Situs/mobile app memiliki 2-3 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki 1 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app tidak memiliki  macam 
kriteria tersebut

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria

Screen shoot  skema yang 
menampilkan informasi 
kebutuhan pengguna pada 
satu skema (informasi 
dengan kategorisasi yang 
jelas sesuai fungsi dan 
organisasi)

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria
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Kriteria keamanan bagi pengguna: (1) 
Untuk akses ke akun pengguna 
dibutuhkan user id, Passwords, (2) kode 
autentifikasi  (3) pengguna memberikan 
hanya data yang dibutuhkan (4) Terdapat 
pernyataan resmi perlindungan data

Situs/app memiliki 2-3 macam 
perlindungan data pengguna diatas
Situs/app  memiliki 1 macam 
perlindungan data pengguna diatas
Situs/app tidak/ memiliki  macam 
perlindungan data pengguna diatas

Situs/app memiliki (1) halaman personal 
yang sesuai dengan karakteristik atau 
preferensi pengguna, (2) memiliki 
pengaman/passwords untuk masuk dan 
(3) memiliki kemudahan untuk mengubah 
atau mengupdate data personal.

Situs/app  memiliki 2 kriteria personalisasi 
pengguna diatas
Situs/app memiliki 1 kriteria personalisasi 
pengguna diatas

Situs/app  tidak memiliki  kriteria 
personalisasi pengguna diatas

Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang berfungsi optimal 
sebagai tempat berdiskusi dan 
memberikan solusi yang dipertimbangkan 
oleh organisasi
Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang berfungsi dengan baik
Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang kadang-kadang 
digunakan
Situs/mobile app tidak memiliki 
forum/kanal pengguna atau memiliki tapi 
tidak digunakan

Situs memiliki fitur diskusi langsung (live) 
dan informasi kontak yang lengkap 
(alamat email, alamat fisik, nomor 
telepon) yang berfungsi dengan baik.

URL dan Screenshoot 
ketiga kriteria

    
  

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria

URL dan Screenshoot 
forum pengguna
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Situs memiliki informasi kontak yang 
lengkap (alamat email, alamat fisik, 
nomor telepon) yang berfungsi dengan 
baik.
Situs memiliki informasi kontak yang 
kurang lengkap yang kurang berfungsi 
dengan baik.
Situs tidak memiliki informasi kontak

Kriteria yang dimaksud, situs/mobile app 
memiliki:  (1) FAQ dan atau petunjuk 
yang lengkap, (2) kontak/fasilitas 
diskusi/chat yang berfungsi untuk 
bertanya (3) terdapat testimoni pengguna  
yang baik, (4) memiliki alur 
kerja/transaksi transparan yang dapat 
dipantau pengguna.

Situs/app  memiliki 2-3 kriteria diatas
Situs/app  memiliki 1 kriteria diatas
Situs/app  tidak memiliki kriteria diatas

URL dan Screenshoot live 
chat dan contact

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria
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Pernyataan untuk end user

Situs mudah diingat, memiliki 
struktur yang jelas dan mudah 
diikuti, untuk model layanan 
berjenis INFORMASI piramida 
SESUAI struktur organisasi, dan 
untuk model layanan berjenis 
WORKFLOW piramida SESUAI 
layanan yang diberikan

Situs memiliki mesin pencari yang 
mudah ditemukan dalam situs, mudah 
digunakan dan memberikan hasil yang 
baik dan sesuai

Situs terorganisasi dengan baik, 
memiliki peta navigasi, tidak 
memiliki halaman kosong, tata letak 
(layout ) konsisten, 
transisi/perpindahan antar halaman 
situs terasa halus dan lancar.
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Situs memiliki fitur penyesuaian 
pengguna seperti multi bahasa, 
frequently acces, top search, FAQ, fitur 
pengingat & saran, dan fitur yang 
ramah pengguna disabilitas?

Jumlah halaman yang diperlukan untuk 
menampilkan Informasi pada 
situs/mobile app e-gov 

Selang waktu kejadian sesungguhnya 
dengan publikasi berita/informasi di 
situs/mobile apps
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Informasi atau petunjuk pengisian data 
pada masing-masing field mudah 
dimengerti dan informatif, disertai 
diagram dan contoh. Proses pengisian 
data hanya membutuhkan sedikit 
halaman petunjuk

Terdapat proteksi password: 
autentifikasi, enkripsi, notifikasi 
penggunaan password, notifikasi 
penggantian password

Autentifikasi hanya menggunakan data 
yang diperlukan (data sesedikit 
mungkin)
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Keamanan data terjamin baik dari 
keamanan sistem maupun komitmen 
tertulis dari organisasi yang dapat 
dibaca oleh pengguna dengan jelas. 
Terdapat enkripsi dan autentifikasi 
menggunakan digital signature, 
biometrik, notifikasi dan password.

Situs menampilkan pernyataan resmi 
bahwa data tidak akan digunakan 
untuk keperluan lain dan memiliki fitur 
menu privacy policy untuk data pribadi 
pengguna yang dapat dikendalikan 
oleh pengguna (ubah, tampilkan, 
ditutup, dll)

Form atau file dokumen yang tersedia 
dalam situs dapat diunduh dengan 
cepat, kurang dari 1 menit
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Situs dapat digunakan dalam 24 jam 
sehari

Situs berjalan dengan baik di semua 
perangkat atau semua operating 
system , waktu loading  cepat, text 
mudah dibaca, responsif

Informasi dan pelayanan disediakan 
tepat waktu dan up to date sesuai 
dengan kebutuhan pengguna

Halaman situs terunduh/terbuka 
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dengan cepat, kurang dari 2 detik

Situs dapat beroperasi pada semua 
browser yang umum digunakan 
masyarakat (MicIE, Mozilla, Google 
Chrome, Safari, Opera dll)

Kesan tulus staf/admin sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, 
cepat  merespon, isi respon yang baik, 
dapat menyelesaikan masalah dan 
menggunakan bahasa yang baik

Respon terhadap pertanyaan 
pengguna dilakukan kurang dari 1 jam
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Pengetahuan staff e-service sangat 
baik, mengetahui dan memahami 
organisasi, seluruh proses bisnis terkait 
pelayanan dari awal sampai akhir yang 
sehingga dapat menjawab pertanyaan 
pengguna secara memuaskan

Staf/admin e-service terkesan baik, 
bertanggungjawab merespon dengan 
cepat, memiliki kemampuan yang 
mencukupi dan profesional

Situs memiliki petunjuk penggunaan, 
fitur Help, Video tutorial dan Fitur 
Customer Service online sehingga 
memudahkan pengguna untuk 
menggunakan situs
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Situs memiliki format interaksi 
dengan admin (messaging ), 
menyediakan informasi dalam satu 
halaman dan  fitur multibahasa 
sehingga pengguna dapat 
berinteraksi dengan situs e-service 
secara jelas dan mudah dimengerti

Tersedia peta navigasi situs dengan 
tahapan yang tidak panjang serta 
kompatibel dengan berbagai browser 
sehingga pengguna mudah untuk 
menggunakan situs.

Page 38



INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Situs mudah digunakan karena dapat 
diakses oleh disabilitas, manula, dari 
smartphone, dan memiliki fitur 
multibahasa serta fitur perubahan 
layout/ukuran font

Situs terlihat menarik dengan 
penggunaan warna yang tidak 
berlebihan, teks berwarna hitam 
dengan warna latar putih, warna dan 
resolusi gambar yang baik, ukuran font 
dan jumlah baris kalimat yang ringkas 
sehingga mudah dibaca.
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Situs memiliki desain yang sesuai 
dengan jenis layanannya mempunyai 
layout yang simpel, dan berisi informasi 
yang ringkas dan menarik serta mudah 
dipahami oleh pengguna

Situs terlihat kompeten untuk 
penyampaian informasi dengan layout 
yang baik, mempunyai fasilitas scroll 
layar, pemilihan bahasa yang baku 
serta konten diperbaharui secara 
berkala

Situs memberikan kesan yang positif 
dengan adanya layout yang ringkas 
namun informatif, waktu loading yang 
cepat, pemberian penekanan pada hal 
penting, tersedia menu yang berisi item 
yang ringkas dan tepat.
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Informasi yang ditampilkan oleh situs 
menggunakan bahasa Indonesia yang 
benar, dengan mekanisme yang runtut, 
tanpa menggunakan banyak istilah 
serta didukung oleh dokumen yang 
tepat sesuai dengan kebutuhan 
pengguna

Informasi yang ditampilkan pada situs 
dilengkapi dengan penjelasan meliputi 
dasar hukum, pelaksanaan kegiatan 
dan gambar yang mendukung

Situs menyediakan informasi yang 
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diperbaharui secara berkala dan up 
to date

Situs menyediakan integrasi informasi 
dengan penyediaan sumber atau link 
yang terkait untuk memperjelas 
informasi relevan yang dibutuhkan 
pengguna

Situs memberikan informasi yang jelas 
sesuai dengan kebutuhan pengguna 
dalam bentuk audiovisual, gambar dan 
narasi.

Situs menyediakan informasi yang 
detail, lengkap dan relevan
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Keamanan dalam bertransaksi 
dirasakan pengguna dengan adanya 
mekanisme transaksi yang jelas, 
tersedia fitur pengamanan transaksi, 
fasilitas pelacakan transaksi dan 
riwayat transaksi

Situs menyediakan informasi yang 
sesuai dengan kebutuhan pengguna 
pada satu skema secara rinci dalam 
format yang baik

Situs memiliki reputasi yang baik 
karena memiliki privacy policy, contact 
informatian, testimoni dan informasi 
jumlah pengunjung.
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Sistem menyediakan halaman pribadi 
untuk pengguna dengan pengaman 
dan memiliki kemudahan untuk 
melakukan pembaharuan data pribadi 
dan memiliki kesan personalisasi 
pengguna

Situs menyediakan media komunikasi 
     
      

    
   

Sistem menyediakan perlindingan 
terhadap informasi pribadi dengan  
penggunaan user id, passwords, kode 
autentifikasi, pernyataan resmi 
perlindungan data sehingga pengguna 
merasa aman.

Situs memiliki forum pengguna dengan 
fasilitas interaksi antara anggotanya 
sehingga menimbulkan rasa 
kebersamaan
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seperti fasilitas live chat, informasi 
kontak, alamat emai dan nomer telepon 
yang dapat dihubungi yang 
memudahkan komunikasi dengan 
institusi

Sistem menyediakan fasilitas informasi 
untuk mengetahui alur atau tahapan 
kerja dan transaksi yang dilakukan oleh 
pengguna sehingga memberi 
keyakinan bahwa jasa akan 
tersampaikan dengan baik sesuai janji

Page 45



INDIKATOR eService_Jenis WORKFL

1 Ahmad Dief Aritzah 
(182420049) 

2 Dwi Septya Putri (182420057)

Dimensi Code Indikator Penilaian Pertanyaan N

4

3

2

1

4

3

2

1

4

      

E1

Struktur situs/mobile app e-gov 
ini jelas dan mudah diikuti

Apakah situs/mobile app 
menggunakan alamat/nama 
mobile apps yang mudah 
diingat, berekstensi go.id 
(untuk situs)/nama formil (untuk 
mobile app), tampilan antar 
muka (interface ) menarik  dan 
mudah untuk diikuti /ditelusuri?

E2

Mesin pencari (fitur search) 
dalam situs/mobile app e-gov 
ini efektif

Apakah situs/mobile app 
menyediakan fitur mesin 
pencari (search) yang mudah 
ditemukan posisinya, 
digunakan dan memberikan 
tampilan hasil yang mudah 
dibaca/dipahami?

E3

     
  

Apakah situs/mobile app 
memiliki peta navigasi, tidak 
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3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

      Efficiency

E5

Informasi yang ditampilkan 
pada situs/mobile app e-gov ini 
rinci dan sesuai 

  

Peta situs/mobile app e-gov ini 
terorganisir dengan baik

   
    

mengandung halaman kosong, 
tata letak (layout) halaman 
yang konsisten dan transisi 
antar halaman terasa halus 
(smooth) dan lancar? 

E4

Situs/mobile app e-gov ini 
disesuaikan dengan kebutuhan 
khusus masing-masing 
pengguna

Apakah situs/mobile app 
memiliki fitur penyesuaian 
terkait karakteristik dan pola 
kebutuhan khusus pengguna 
seperti multi bahasa, 
Sumarisasi (frequently acces, 
top search, FAQ, dlsb), fitur 
pengingat & saran, dan fitur 
yang ramah pengguna 
disabilitas?

E6

Lama Informasi yang 
ditampilkan di situs e-gov 
setelah kejadian/peristiwa 
berlangsung

Seberapa lama informasi 
ditampilkan dari waktu kejadian  
berlangsung?
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1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

      

E7

Petunjuk dan/atau  Informasi 
pengisian data dalam 
situs/mobile app e-govt ini 
sudah memadai

Apakah petunjuk dan/atau 
informasi mengenai pengisian 
data dalam situs/mobile app ini 
sudah cukup 
memadai/informatif? 

   
    

  

   
     

T2

Autentifikasi hanya 
menggunakan data yang 
diperlukan

Berapa jumlah item data 
pribadi pengguna yang harus 
dimasukkan untuk autentifikasi 
akses dalam situs/mobile app 
ini ? (Contoh data pribadi yang 
tidak perlu: Nomor Kartu 

    
    

    

T1

Penggunaan pasword dan 
username aman

Apakah keamanan 
penggunaan username dan 
password pada situs/mobile 
app ini terjamin? 
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1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

T3

Data yang diberikan oleh 
pengguna tersimpan dalam 
situs/mobile app dengan aman

Apakah data yang diberikankan 
pengguna dan tersimpan 
dalam sistem e-service ini 
aman?

  
   

    
    

   
    

      
    

Keluarga, NIK, nomor Kartu 
kredit, dlsb yang tidak 
diperlukan dalam akses situs )

Trust

T4

Data yang disediakan untuk e-
service digunakan hanya untuk 
alasan yang dimaksudkan 

Apakah data pengguna yang 
disimpan dalam e-service ini 
hanya digunakan untuk alasan 
yg dimaksudkan oleh 
pengguna?

R1

Form dalam situs/mobile app e-
service dapat diunduh/di-
submit dengan cepat

Apakah form atau file dalam 
situs/mobile app ini dapat 
diunduh atau disubmit dengan 
cepat ?
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1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

Reliability

    
  
  

     
    

    
 

R2

Situs/mobile app e-service 
dapat diakses dan tersedia 
kapan pun diperlukan

Apakah situs/mobile app ini 
dapat diakses kapan saja 
diperlukan?

R3

Situs/mobile app dapat 
beroperasi dengan baik sejak 
dibuka

Apakah situs/mobile app dapat 
beroperasi dengan baik dan 
responsif sejak dibuka?

R4

Situs/mobile app menyediakan 
layanan tepat waktu

Apakah layanan disediakan 
tepat waktu sesuai dengan 
kebutuhan?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

R5

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat dengan cepat

Apakah halaman situs/mobile 
app terunduh/termuat  dengan 
cepat?

R6

Situs e-service berjalan dengan 
baik menggunakan browser 
yang tersedia

Apakah semua browser  
umum/populer yang tersedia 
dapat digunakan untuk 
membuka situs ini?

 

CS1

Staf e-service menunjukkan 
minat yang tulus dalam 
memecahkan masalah 
pengguna, staf yang 
dimasukan adalah adanya 
HELP DESK utk eService.

Apakah staf e-service 
memberikan layanan yang 
tulus dalam menjawab 
pertanyaan dan penyelesaiaan 
masalah?

CS2

Staff e-service memberikan 
balasan secepatnya ke 

 

Apakah respon admin cepat 
dalam menjawab pertanyaan 
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2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

Citizen Support

   
   

pertanyaan pengguna.

    
   

pengguna?

CS3

Staf e-service memiliki 
pengetahuan untuk menjawab 
pertanyaan pengguna.

Apakah staf memiliki 
pengetahuan untuk menjawab 
pertanyaan pengguna secara 
memuaskan?

CS4

Staf e-service memiliki 
kemampuan untuk 
menyampaikan kepercayaan 
dan keyakinan

Apakah kesan terpercaya 
terlihat pada staf e-service 
sehingga dapat meyakinkan 
pengguna?

U1

   

Apakah situs/mobile app dapat 
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3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

Mudah dipelajari untuk 
mengoperasikan

    
dengan mudah dipelajari dan 
dioperasikan saat 1 s/d 3 kali 
mengakses dengan dukungan 
fitur-fitur berikut?

U2

Interaksi dengan situs/mobile 
app eservice jelas dan mudah 
dimengerti

Apakah interaksi anda sebagai 
pengguna situs/mobile app 
jelas dan mudah untuk 
memahami/mengerti dengan 
tersedianya form interaksi 
dengan fitur-fitur berikut?

U3

Navigasi situs/mobile app 
cukup jelas dan mudah

Apakah situs/mobile app 
mudah dinavigasikan dari 
menu ke menu, dari halaman 
ke halaman, dan dari konten ke 
konten nya?
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4

3

2

1

4

3

2

1

Usability

U4

Situs/mobile app mudah 
digunakan

Apakah mudah dalam 
penggunaan situs/mobile app 
baik konten, menu, dan fitur 
lainnya ?

U5

Tampilan situs/mobile app 
eservice menarik

Apakah tampilan situs/mobile 
app menarik sehingga anda 
nyaman, senang dan tidak 
bosan melihat situs lebih lama 
atau sering?
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4

3
2
1

4

3
2
1

4

3

U6

Desain situs/mobile app 
eService layak dan sesuai 
dengan tipe situs

Apakah desain situs sesuai 
/relevan dengan 
jenis/kategori/konten yang 
dikandung/fungsi layanan nya?

U7

Situs/mobile app Eservice 
menimbulkan kesan 
kompeten/profesional

Apakah situs/mobile app 
nampak kompeten/profesional 
dalam penyampaian kontennya 
dan pengelolaannya?

U8

Situs/mobile app Eservice 
memberikan 
pengalaman/kesan positif bagi 
pengguna

Apakah Anda mendapatkan 
pengalaman/kesan positif saat 
mengakses dan menggunakan 
situs/mobile app ini?
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2
1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

   
 

   

   
   

   
  

I1

Menyediakan informasi akurat

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs dengan 
bahasa Indonesia yang jelas, 
sistematis dan bermanfaat bagi 
pengguna?

I2

Menyediakan informasi yang 
terpercaya

Apakah Informasi yang 
ditampilkan dalam situs//mobile 
app disertai dengan daftar, 
deskripsi informasi serta dasar 
hukum dari pelayanan yang 
diberikan ?

I3
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3

2

1

4

3

2

1

4

3
2
1

4

Menyediakan informasi tepat 
dan sesuai waktu

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs/mobile 
app merupakan informasi yang 
ter up date  secara teratur ?

I4

Menyediakan informasi relevan

Apakah informasi yang 
disampaikan mempunyai 
penjelasan dengan integrasi 
informasi dari link lainnya ?

I6

Menyediakan informasi dengan 
tingkat kerincian yang tepat

Apakah informasi yang 
ditampilkan dalam situs/mobile 
app memiliki keterangan yang 
lengkap mengenai: 
Author/Penulis, Tanggal 
Publikasi, Link sumber 
referensi , disertai dengan 
gambar/video/dokumen 

    
     

   
    

 

I5

Menyediakan informasi yang 
mudah dimengerti

Apakah informasi yang 
ditampilkan dilengkapi dengan 
tutorial penggunaan layanan ?

Information
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3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

   
   

   
   

    
  

  
   

    
gambar/video/dokumen 
relevan, memiliki kategorisai & 
kata kunci yang sesuai dan 
memliki link/tautan dengan 
informasi lain yang sejenis 
dalam situs?

 

SI1

Memiliki reputasi yang baik Apakah situs memiliki reputasi 
yang baik?

I7

Menyediakan informasi  dalam 
format yang layak

Apakah informasi disajikan 
dengan format yang sesuai, 
tepat dan cocok?

SI2

Pengguna merasa aman dalam  
 

Apakah situs memiliki  
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3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

Service Interaction

SI4

Menciptakan rasa personalisasi

Apakah Situs menyediakan 
kemudahan untuk mempunyai 
halaman pribadi dan 
kemudahan untuk mengubah 
atau meng-update-nya ?

Pengguna merasa aman dalam  
menyelesaikan transaksi

p     
keamanan untuk melakukan 
transaksi secara penuh?

SI3

Pengguna merasa aman 
terhadap informasi pribadinya

Apakah informasi pribadi 
pengguna terlindungi dengan 
baik ?

SI5

Menimbulkan rasa 
kebersamaan

Apakah pengguna merasakan 
komunitas yang menghargai 
keberadaannya dan 
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2

1

4

3

2

1

4

3
2
1

 

SI6

Memudahkan komunikasi 
dengan institusi

Apakah Situs memiliki fitur 
diskusi langsung (live) dan 
informasi kontak yang lengkap 
dan berfungsi baik? (Berfokus 
pada interaksi dari pengguna 
terhadap penyedia layanan 
bukan live chat)

SI7

Memberi keyakinan bahwa jasa 
akan tersampaikan dengan 
baik sesuai janji/aturan

Apakah Situs memberi 
keyakinan bahwa jasa akan 
tersampaikan dengan baik 
sesuai janji/aturan? 

  
kebersamaan

   
   

  
kebersamaan sesama 
pengguna?
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Breakdown Bobot
Menggunakan (1) nama/alamat mudah 
diingat dan ditelusuri, (2) berakhiran 
ekstensi go.id (untuk situs)/nama formal 
yang menunjukan nama daerah atau 
layanan spesifik (untuk mobile app), (3) 
tampilan antar muka nya menarik 
(komposisi Menu, Logo Lembaga, dan 
font (jenis dan ukuran) yang konsisten, 
(4) struktur  situs/mobile apps  berbentuk 
piramida i. Beranda; ii. Kategori; iv. 
Subkategori

4

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app, mudah digunakan dan memberikan 
tampilan hasil yang mudah 
dibaca/pahami
Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app dan mudah digunakan

3

Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app

Tidak ditemukan mesin pencari dalam 
situs/mobile app

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur, tidak memiliki halaman 
kosong dan tata letak (layout) konsisten, 
transisi/perpindahan antar 
halaman/windows situs/mobile app terasa 
halus dan lancar tanpa jeda/lag.
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Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur, tidak memiliki halaman 
kosong dan tata letak (layout) konsisten

3

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur dan tidak memiliki halaman 
kosong
Tidak memiliki atau hanya memiliki peta 
navigasi saja 

Memiliki  fitur  pilihan (1) multi bahasa, (2) 
fitur sumarisasi (frequently acces, top 
search, top question, FAQ) dan (3) fitur 
pengingat & pemberi saran serta (4) fitur 
ramah pengguna disabilitas (text to 
speech, speech to text, dlsb)
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas 3

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas

Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam satu halaman situs/mobile app 4

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam dua halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam tiga halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam lebihh dari tiga halaman 
situs/mobile app

Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 1-4 hari setelah kejadian 
berlangsung

4

Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 5-7 hari setelah kejadian 
berlangsung
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 8-14 hari setelah kejadian 
berlangsung
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Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang lebih dari 14 hari setelah 
kejadian berlangsung

Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field mudah dimengerti dan 
informatif disertai diagram dan contoh. 
Proses pengisian data hanya 
membutuhkan 1 halaman
Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field mudah dimengerti dan 
informatif disertai diagram dan contoh. 
Proses pengisian data hanya 
membutuhkan 2-3 halaman

Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field tidak mudah dimengerti dan 
kurang  informatif tanpa disertai diagram 
dan contoh. Proses pengisian data hanya 
membutuhkan lebih dari 3 halaman

Tidak ada petunjuk dan/atau informasi 
pengisian data pada masing-masing field 1

Terdapat fitur proteksi password: (1) 
autentifikasi, (2) enkripsi menggunakan 
basis/standar enkripsi tertentu 
(ditampilkan metode/merk nya), (3) 
notifikasi penggunaan password, (4) 
notifikasi penggantian password
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas  
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas  
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas  1

1 -  3 item data pribadi pengguna untuk 
autentifikasi
4 - 5 item data pribadi pengguna untuk 
autentifikasi
6 sampai 7 item data pribadi pengguna 
untuk autentifikasi
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Lebih dari 7 data item data pribadi 
pengguna untuk autentifikasi

Keamanan data terjamin karena adanya: 
(1) komitmen/pernyataan tertulis dari 
organisasi pengelola/penanggung jawab 
situs/mobile app yang dapat 
dibaca/diketahui oleh pengguna dengan 
jelas (2) Terdapat jaminan sistem 
enkripsi, (3) autentifikasi menggunakan 
digital signature atau biometrik  (4) fitur 
notifikasi/restorasi user name & password  
dan (5) memiliki sistem pemblokiran

Situs/mobile app memiliki 4-5 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas

Kriteria: (1) Terdapat pernyataan resmi 
dalam situs bahwa data tidak akan 
digunakan untuk keperluan lain. (2) 
Memiliki fitur menu privacy policy untuk 
data pribadi pengguna (3) Data dapat 
dikendalikan oleh pengguna (ubah, 
tampilkan, ditutup, dan fitur lainnya)

Situs/mobile app memiliki 2 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 
kurang dari 1 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 1 
sampai 5 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 5 
sampai 10 menit
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Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 
lebih dari 10 menit

Situs/mobile app selalu aktif dan dapat 
digunakan 24 jam sehari 4

Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1- 3 bulan sekali
Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1 minggu – 1 bulan 
sekali
Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1-6 hari sekali

Situs/mobile app ketika dievaluasi 
memiliki kriteria sebagai berikut: (1)  
waktu loading dan unduh cepat ke menu 
utama  (2) Situs/mobile app berjalan 
dengan baik di semua perangkat,(3) text 
mudah dibaca, (4) responsif

4

Situs/mobile app memilki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memilki 1 kriteria di atas

Situs/mobile app tidak memilki kriteria di 
atas

Kriteria evaluasi: (1) chat dan mail respon 
tidak lebih dari 24 jam (2) ada 
penyelesaian masalah/pertanyaan user 
(3) pengumuman yang masih dalam 
rentang waktunya (4) kerterbaruan 
berita/artikel
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas 1
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Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat   5-10 detik 4

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat  11 sampai 30 detik

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat  31 sampai 60 detik

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat lebih dari 60 detik

Semua browser dapat digunakan 
(minimal 4 jenis browser) 4

Hanya 3 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Hanya 2 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Hanya 1 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Kriteria kesan tulus staf sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, (1) 
kecepatan respon (2) isi respon (3) 
penyelesaian masalah (4) bahasa yang 
baik

Situs/mobile app memilki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memilki 1 kriteria di atas

Situs/mobile app tidak memilki kriteria di 
atas 1

Respon terhadap pertanyaan pengguna 
dilakukan kurang dari 60 menit

Respon terhadap pertanyaan dilakukan 
dalam waktu 61 menit  sampai 5 jam
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Respon terhadap pertanyaan dilakukan 
dalam 5 jam 1 menit sampai 24 jam

Respon terhadap pertanyaan pengguna 
dilakukan lebh dari 24 jam

Kriteria pengetahuan dan respon dari 
staff e-service terkait pertanyaan 
pengguna atas layanan: (1)  menjawab 
setiap pertanyaan pengguna sesuai 
konteksnya, (2) menjawab dengan cepat 
kurang dari 24 jam (3) menyelesaikan 
masalah/pertanyaan pengguna atau 
menjawab secara tepat (4) 
berkomunikasi dengan bahasa yang baik

Staff e-service memiliki 2-3 kriteria di atas

Staff e-service memiliki 1 kriteria di atas

Staff e-service tidak memiliki kriteria di 
atas

Kriteria penyampaian layanan dari staf e-
service: (1) dapat dipercaya dengan baik 
dan menjalankan tugasnya dengan (2) 
tanggung jawab,  (3) profesional dan (4) 
percaya diri

Staff e-service memiliki 2-3 kriteria di atas

Staff e-service memiliki 1 kriteria di atas

Staff e-service tidak memiliki kriteria di 
atas

Situs/mobile app menyediakan: (1) 
manual penggunaan; (2) fitur Help, (3) 
Video tutorial, dan (4)  Fitur Customer 
Service online (live chat)
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Tersedia manual penggunaan, fitur Help 
dan video tutorial

Tersedia manual penggunaan dan fitur 
Help

Tersedia manual penggunaan (pdf, 
diagram, dokumen lainnya)

Kriteria interaksi pengguna dengan e-
services: (1) Memiliki form interaksi; (2) 
Memiliki fitur Helpdesk/instant messaging 
dengan admin; (3) Informasi yang 
ditampilkan dalam situs dapat diakses 
per halaman per informasi; (4) memiliki 
fitur multibahasa

Interaksi hanya memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Interaksi hanya memiliki 1 kriteria di atas 2

Interaksi hanya tidak memiliki kriteria di 
atas

Kriteria navigasi situs/mobile app: (1) 
Tersedia peta situs navigasi; (2) Jumlah 
link navigasi yang minimal (maksimal 7 
menu item); (3) Konsisten (posisi 
navigasi situs selalu sama di tiap 
halaman); (4) Logo me-Link ke halaman 
utama

4

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas
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Kriteria kemudahan penggunaan 
situs/mobile app: (1) Dapat diakses oleh 
siapapun termasuk (2)disabilitas (tuna 
netra) atau (3) manula; (4) Kompatibel 
dengan perangkat mobile (smartphone, 
tablet, dll); (5) Memungkinkan membaca 
konten secara cepat (skims); (6) Memiliki 
fitur multibahasa; dan (7) perubahan 
layout (misal perubahan ukuran font)

Memiliki 4-6 kriteria diatas 3

Memiliki 1-3 kriteria diatas

Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria tampilan situs/mobile app yang 
menarik: (1) Desain dengan komposisi 
padanan warna yang baik dan tidak 
berlebihan:  setidaknya memiliki 2 atau 3 
warna utama yang berpadu (maksimal 5 
warna); (2) teks mudah dibaca, biasanya 
teks warna hitam dengan latar warna 
puith/cerah & ukuran font 10-12 di tiap 
paragraf; (3) memiliki gambar yang 
relevan dengan konteks/konten dengan 
kualitas/resolusi yang baik dan jumlah 3-
4 gambar setiap halamannya (tidak 
lebih); (4) layout yang sederhan & 
ringkas (simple)  tidak banyak 
mengandung elemen pengalih fokus 
(misal animasi, gambar berkedip-
kedip/blink, dll)

4

Memiliki 2-3 kriteria di atas

Memiliki 1 kriteria di atas

Tidak memiliki  kriteria di atas
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(1) Layout situs sederhana tidak 
berlebihan hanya menyampaikan konten 
yang relevan dengan informasi 
pemerintahan; (2) judul konten memiliki 
tema/label yang jelas dan isi dibagi 
menjadi paragraf kecil; (3) desain layout 
dan konten jelas, ringkas dan menarik; 
(4) kurang dari 10 detik pengunjung 
dapat mengetahui jenis situs dan isi 
konten yang disampaikan

4

Memiliki 2-3 kriteria di atas
Memiliki 1 kriteria di atas
Tidak memiliki  kriteria di atas

Kriteria kesan kompeten/profesional dari 
situs/mobile app: (1) Tata letak/layout 
sederhana, ringkas, minim fitur pengalih 
topik ; (2) Minimal link navigasi dan scroll 
(menggulung layar) untuk setiap halaman 
dan informasi/konten ; (3) Konten 
diperbarui secara reguler/berkala; (4) 
Konten yang deskriptif, dan penggunaan 
bahasa sederhana dan standar atas 
konten situs/mobile app (yang ada 
seakan ditulis yang profesional, misal: 
editor/wartawan)

4

Memiliki 2-3 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Tidak memiliki  kriteria diatas

 Kriteria standar pengalaman positif: (1) 
Layout situs sederhana & ringkas 
(simple), tampilan menarik dan 
pengelolaan yang baik; (2) Loading 
halaman cepat, situs memuat (loading) 
halaman 1- 20 detik; (3) Minimal link & 
scroll & layout, serta konsiten tiap 
halamannya; (4) Fokus pada hal yang 
penting/utama, (5) Menu selalu berada di 
bagian atas disetiap halaman (6) item 
menu dibatasi kurang dari 7 item (untuk 
tidak membuat orang berlama-lama 
dalam mencari satu informasi yang 
diinginkan), (6) Memiliki fitur/tombol 
Contact

4

Memiliki 4-5 kriteria diatas
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Memiliki 1-3 kriteria diatas
Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria umum informasi akurat: (1) 
didukung oleh referensi atau dokumen 
fakta yang jelas serta sesuai dengan 
kebutuhan  pengguna. (2) informasi yang 
disampaikan dengan bahasa Indonesia 
yang jelas (tata bahasa, pengejaan, dan 
komposisi) (3)  menampilkan 
keterangan/info tentang penulis (4) 
Informasi dapat dibandingkan dengan 
situs lainnya dengan topik yang sama

4

Memiliki 2-3 kriteria diatas

Memiliki 1 kriteria diatas

Tidak memiliki kriteria diatas

Tersedia daftar dan deskripsi informasi 
yang dilengkapi dengan  peraturan 
perundang-undangan/dasar hukum 
terkait pelayanan yang diberikan
Tersedia deskripsi informasi yang 
dilengkapi dengan peraturan perundang-
undangan/dasar hukum terkait pelayanan 
yang diberikan

Tersedia daftar informasi yang dilengkapi 
peraturan perundang-undangan/dasar 
hukum terkait pelayanan yang diberikan

Tidak tersedia daftar dan deskripsi 
informasi yang dilengkapi dengan 
peraturan perundang-undangan/dasar 
hukum terkait pelayanan yang diberikan 

1

Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 7 hari kerja dari berita 
/informasi terakhir

4
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Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 8 hari kerja – 30 hari kerja 
dari berita /informasi terakhir

Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 31 hari kerja – 90 hari kerja 
dari berita /informasi terakhir
Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala lebih dari  90 hari kerja dari berita 
/informasi terakhir

Terdapat integrasi informasi antara 
informasi pelayanan dengan link  
informasi lainnya yang saling terkait

4

Terdapat integrasi informasi, yang 
membutuhkan pencarian dari link yang 
lain
Terdapat integrasi informasi tanpa 
panduan link lainnya.
Tidak terdapat integrasi informasi

Kriteria informasi yang mudah dimengerti, 
memiliki: (1) penggunaan bahasa yang 
baik dan benar, langsung/tidak bertele-
tele, tidak banyak terminologi tidak 
awam/asing; (2) audio visual, (3) tabel 
dan/atau grafik, (4) link atau dokumen 
lainnya sebagai referensi atau penguat, 
dan 

3

Memiliki 2-3 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria tingkat kerincian informasi: (1) 
Author/Penulis; (2) Tanggal Publikasi, (3) 
Memiliki Gambar/Video/Dokumen dan 
tautan dengan informasi lain yang 
sejenis/relevan dalam situs/mobile app 
dan  yang relevan dan (4) Memiliki 
kategorisasi dan kata kunci yang sesuai

4
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Situs/mobile app memiliki  2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki  1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Kriteria format penyajian informasi yang 
layak/pas: (1) Menggunakan bahasa 
yang umum, (2) mengandung penekanan 
(cetak tebal (bold), atau cetak miring 
(italic), pointer, tabel dan atau  yang 
sesungguhnya atau kontekstual (3) 
Mengandung  keyword (4) Menggunakan 
hyperlink yang aktif (dapat diklik 
langsung) (5) jumlah paragraf yang tidak 
banyak (maksimum tiga paragraf) dalam 
satu informasi

4

Situs/mobile app memiliki  3-4 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki  1-2 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki (1) privacy 
policy, (2) contact information, (3) 
terdapat testimoni positif dari pengguna, 
(4) memiliki statistik jumlah pengunjung 
dan pengguna situs/mobile app yang 
meningkat

Situs/mobile app memiliki 2-3 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki 1 macam 
kriteria tersebut

2

Situs/mobile app tidak memiliki  macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki mekanisme 
transaksi yang jelas dengan ditandai (1) 
tersedia petunjuk yang user friendly (2) 
fitur pengamanan transaksi (3) fasilitas 
pelacakan transaksi (4) riwayat transaksi
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Situs/mobile app memiliki 2-3 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki 1 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app tidak memiliki  macam 
kriteria tersebut

1

Kriteria keamanan bagi pengguna: (1) 
Untuk akses ke akun pengguna 
dibutuhkan user id, Passwords, (2) kode 
autentifikasi  (3) pengguna memberikan 
hanya data yang dibutuhkan (4) Terdapat 
pernyataan resmi perlindungan data

Situs/app memiliki 2-3 macam 
perlindungan data pengguna diatas
Situs/app  memiliki 1 macam 
perlindungan data pengguna diatas
Situs/app tidak/ memiliki  macam 
perlindungan data pengguna diatas 1

Situs/app memiliki (1) halaman personal 
yang sesuai dengan karakteristik atau 
preferensi pengguna, (2) memiliki 
pengaman/passwords untuk masuk dan 
(3) memiliki kemudahan untuk mengubah 
atau mengupdate data personal.

Situs/app  memiliki 2 kriteria personalisasi 
pengguna diatas
Situs/app memiliki 1 kriteria personalisasi 
pengguna diatas

Situs/app  tidak memiliki  kriteria 
personalisasi pengguna diatas 1

Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang berfungsi optimal 
sebagai tempat berdiskusi dan 
memberikan solusi yang dipertimbangkan 
oleh organisasi
Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang berfungsi dengan baik
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Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang kadang-kadang 
digunakan
Situs/mobile app tidak memiliki 
forum/kanal pengguna atau memiliki tapi 
tidak digunakan

1

Situs memiliki fitur diskusi langsung (live) 
dan informasi kontak yang lengkap 
(alamat email, alamat fisik, nomor 
telepon) yang berfungsi dengan baik.
Situs memiliki informasi kontak yang 
lengkap (alamat email, alamat fisik, 
nomor telepon) yang berfungsi dengan 
baik.
Situs memiliki informasi kontak yang 
kurang lengkap yang kurang berfungsi 
dengan baik.
Situs tidak memiliki informasi kontak 1

Kriteria yang dimaksud, situs/mobile app 
memiliki:  (1) FAQ dan atau petunjuk 
yang lengkap, (2) kontak/fasilitas 
diskusi/chat yang berfungsi untuk 
bertanya (3) terdapat testimoni pengguna  
yang baik, (4) memiliki alur 
kerja/transaksi transparan yang dapat 
dipantau pengguna.

Situs/app  memiliki 2-3 kriteria diatas
Situs/app  memiliki 1 kriteria diatas
Situs/app  tidak memiliki kriteria diatas 1
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Evidence

https://www.kaboki.go.id/

URL link dan screenshoot mengenai: mesin pencari, fungsi dan tata letak
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URLdan screenshoot kolom isian pada situs

URL dan screen shoot Kolom isian permintaan data saat register dan login 

URL dan screen shoot halaman login, hasil percobaan register, create username 
dan password, ganti username dan password
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(1). Screen shoot Pernyataan tentang kemanan data pengguna dalam situs dan 
bukti fiturlain, (2).  berita acara percobaan 

            

(1) Pernyataan resmi penggunaan data dalam situs (2) menu privacy policy

Berita acara pengunduhan form atau file dengan bukti 
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Jadwal dan sop maintenance, lampiran up dan down sistem, screeshot 
akses/evaluasi situs pada waktu yang berbeda

(1) chat dan mail respon tidak lebih dari 24 jam (2) bukti penyelesaian 
masalah/pertanyaan user (3) bukti pengunggahan pengumuman (4) kerterbaruan 
berita
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Berita acara percobaan membuka halaman situs  (halaman situs yang baik 
adalah situs yang tidak berat dan cepat dibuka)

Bukti tentang (1) kecepatan respon (2) isi respon (3) penyelesaian masalah (4) 
standar bahasa yang baik

Bukti sampel respon pada  pertanyaan user
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(1) Bukti berita acara penilaian staf e-service (2) persepsi penilai terhadap 
jawaban atas pertanyaan user (disertai bukti)

(1) Bukti berita acara penilaian staf e-service (2) persepsi penilai terhadap 
jawaban atas pertanyaan user (disertasi bukti)
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URL

URL
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Screen shoot :  (1) Daftar informasi ; (2) Deskripsi informasi ; (3) Peraturan 
hukum/dasar hukum 
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URL dan Screenshoot keempat kriteria
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URL dan Screenshoot ketiga kriteria

URL dan Screenshoot keempat kriteria

URL dan Screenshoot keempat kriteria

URL dan Screenshoot forum pengguna
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URL dan Screenshoot live chat dan contact

URL dan Screenshoot keempat kriteria
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Pernyataan untuk end user Rekomendasi

Situs terorganisasi dengan baik, 
memiliki peta navigasi, tidak memiliki 

     
   

      
     
   

Situs mudah diingat, memiliki 
struktur yang jelas dan mudah 
diikuti, untuk model layanan 
berjenis INFORMASI piramida 
SESUAI struktur organisasi, dan 
untuk model layanan berjenis 
WORKFLOW piramida SESUAI 
layanan yang diberikan

Situs memiliki mesin pencari yang 
mudah ditemukan dalam situs, mudah 
digunakan dan memberikan hasil yang 
cukup sulit dibaca
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halaman kosong, tata letak (layout ) 
konsisten, transisi/perpindahan antar 
halaman situs terasa halus dan lancar 
tetapi ada beberapa tombol navigasi 
yang belum bisa dibuka

Informasi ditampilkan dalam satu 
halaman menggunakan scroll

Situs memiliki fitu multi bahasa, video 
yang dapat membantu pengguna 
disabilitas untuk mengakses situs ini

Informasi ditampilkan berselang 1-4 
hari setelah kejadian berlangsung
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Situs tidak menampilkan informasi 
untuk pengisian data karena situs 
hanya menampilkan informasi terbaru 
tentang kabupaten OKI

Tidak menyediakan end user untuk 
berinteraksi langsung dengan situs 
web ini

    
   

Tidak menyediakan end user untuk 
berinteraksi langsung dengan situs 
web ini
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tidak dapat diakses oleh enduser

Tidak ada

Tidak ada form
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Situs dapat digunakan dalam 24 jam 
sehari, tetapi jadwal dan sop 
maintenance, lampiran up dan down 
sistem ada pada situs

Situs berjalan baik di setiap 
perangkat, waktu loading cepat, 
text mudah dibaca dan rensponsif

situs ini tidak memiliki fitur untuk 
kontak person, chat respon
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Halaman situs terunduh/terbuka 
dengan cepat, kurang dari 10 detik

Situs dapat beroperasi pada semua 
browser yang umum digunakan 
masyarakat (MicIE, Mozilla, Google 
Chrome, Safari, Opera dll)

Tidak ada menu help desk, 

Tidak ada menu help desk, Sebaiknya ada menu help desk

Sebaiknya ada menu help desk
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Tidak ada menu help desk, 

Tidak ada menu help desk, 

     
    

    
    
 

Sebaiknya ada menu help desk

Sebaiknya ada menu help desk
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Tidak ada manual pengguan, menu 
helpdesk, chat customer online 

Interaksi ditampilkan dalam situs 
diakses per halaman per informasi, 
tidak memiliki form interaksi, tidak 
memiliki fitur multi bahasa 

Tersedia peta navigasi situs dengan 
tahapan yang tidak panjang serta 
kompatibel dengan berbagai browser 
sehingga pengguna mudah untuk 
menggunakan situs.

Sebaiknya situs memiliki menu help 
desk agar ada interaksi antara 

admin dan pengunjung

Sebaiknya ada manual pengguan, 
menu helpdesk, chat customer 
online 
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Situs mudah digunakan karena dapat 
diakses oleh disabilitas, manula, dari 
smartphone, 

Situs terlihat menarik dengan 
penggunaan warna yang tidak 
berlebihan, teks berwarna hitam 
dengan warna latar putih, warna dan 
resolusi gambar yang baik, ukuran 
font dan jumlah baris kalimat yang 
ringkas sehingga mudah dibaca.

sebaiknya ditambahkan fitur 
perubahaan layout dan multibahasa 

sehingga bisa diakses dari 
pengguna manapun
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Situs memiliki desain yang sesuai 
dengan jenis layanannya mempunyai 
layout yang simpel, dan berisi 
informasi yang ringkas dan menarik 
serta mudah dipahami oleh pengguna

Situs terlihat kompeten untuk 
penyampaian informasi dengan layout 
yang baik, mempunyai fasilitas scroll 
layar, pemilihan bahasa yang baku 
serta konten diperbaharui secara 
berkala

Situs memberikan kesan yang positif 
dengan adanya layout yang ringkas 
namun informatif, waktu loading yang 
cepat, pemberian penekanan pada hal 
penting, tersedia menu yang berisi 
item yang ringkas dan tepat, tidak 
memiliki fitur tombol contact
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Informasi yang ditampilkan oleh situs 
menggunakan bahasa Indonesia yang 
benar, dengan mekanisme yang 
runtut, tanpa menggunakan banyak 
istilah serta didukung oleh dokumen 
yang tepat sesuai dengan kebutuhan 
pengguna

Informasi yang ditampilkan pada situs 
tidak dilengkapi dengan penjelasan 
meliputi dasar hukum, pelaksanaan 
kegiatan dan gambar yang 
mendukung

    
     

 

Sebaiknya Informasi yang 
ditampilkan pada situs tidak 
dilengkapi dengan penjelasan 
meliputi dasar hukum, pelaksanaan 
kegiatan dan gambar yang 
mendukung
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Situs menyediakan informasi yang 
diperbaharui secara berkala dan up 
to date

Situs menyediakan integrasi informasi 
dengan penyediaan sumber atau link 
yang terkait untuk memperjelas 
informasi relevan yang dibutuhkan 
pengguna

Situs memberikan informasi yang jelas 
sesuai dengan kebutuhan pengguna 
dalam bentuk audiovisual, gambar 
dan narasi.

Situs menyediakan informasi yang 
detail, lengkap dan relevan

sebaiknya ditambahkan link atau 
dokumen lainnya sebagai referensi 

dan pengguat 
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, g p  

   

Situs menyediakan informasi yang 
sesuai dengan kebutuhan pengguna 
pada satu skema secara rinci dalam 
format yang baik

Situs memiliki privacy policy

sebaiknya situs memiliki mekanisme 
  

sebaiknya situs memiliki contact 
informasi, testimoni penggunjung, 

statistik pengunjung
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tidak memiliki situs transaksi

tidak menyediakan login bagi end user 
untuk berinteraksi langsung dengan 
situs web ini

tidak menyediakan login bagi end user 
untuk berinteraksi langsung dengan 
situs web ini

Situs tidak  memiliki forum pengguna 
dengan fasilitas interaksi antara 
anggotanya sehingga menimbulkan 

 

Situs sebaiknya  memiliki forum 
pengguna dengan fasilitas interaksi 
antara anggotanya sehingga 

  

situs sebaiknya  menyediakan login 
bagi end user untuk berinteraksi 
langsung dengan situs web ini

situs sebaiknya  menyediakan login 
bagi end user untuk berinteraksi 
langsung dengan situs web ini

sebaiknya situs memiliki mekanisme 
transaksi secara penuh
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Situs tidak  menyediakan media 
komunikasi seperti fasilitas live chat, 
informasi kontak, alamat emai dan 
nomer telepon yang dapat dihubungi 
yang memudahkan komunikasi 
dengan institusi

Sistem tidak  menyediakan fasilitas 
informasi untuk mengetahui alur atau 
tahapan kerja dan transaksi yang 
dilakukan oleh pengguna sehingga 
memberi keyakinan bahwa jasa akan 
tersampaikan dengan baik sesuai janji

      
    

anggotanya sehingga menimbulkan 
rasa kebersamaan

Sebaiknya situs menyediakan 
fasillitas diskusi langsung, contact 

person dan lain sebagainya

Sebaiknya situs menyediakan 
fasillitas FAQ, diskusi, testimoni bagi 

visitor

     
    

antara anggotanya sehingga 
menimbulkan rasa kebersamaan
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Dimensi Code Indikator Penilaian Pertanyaan N

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

E3 Peta situs/mobile app e-gov 
ini terorganisir dengan baik

Apakah situs/mobile app 
memiliki peta navigasi, tidak 
mengandung halaman kosong, 
tata letak (layout) halaman 
yang konsisten dan transisi 
antar halaman terasa halus 
(smooth) dan lancar? 

E1
Struktur situs/mobile app e-
gov ini jelas dan mudah 
diikuti

Apakah situs/mobile app 
menggunakan alamat/nama 
mobile apps yang mudah 
diingat, berekstensi go.id 
(untuk situs)/nama formil (untuk 
mobile app), tampilan antar 
muka (interface ) menarik  dan 
mudah untuk diikuti /ditelusuri?

E2
Mesin pencari (fitur search) 
dalam situs/mobile app e-
gov ini efektif

Apakah situs/mobile app 
menyediakan fitur mesin 
pencari (search) yang mudah 
ditemukan posisinya, 
digunakan dan memberikan 
tampilan hasil yang mudah 
dibaca/dipahami?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

E6

Lama Informasi yang 
ditampilkan di situs e-gov 
setelah kejadian/peristiwa 
berlangsung

Seberapa lama informasi 
ditampilkan dari waktu kejadian  
berlangsung?

   
   

   
   

   
   

     
  

 

E4

Situs/mobile app e-gov ini 
disesuaikan dengan 
kebutuhan khusus masing-
masing pengguna

Apakah situs/mobile app 
memiliki fitur penyesuaian 
terkait karakteristik dan pola 
kebutuhan khusus pengguna 
seperti multi bahasa, 
Sumarisasi (frequently acces, 
top search, FAQ, dlsb), fitur 
pengingat & saran, dan fitur 
yang ramah pengguna 
disabilitas?

E5
Informasi yang ditampilkan 
pada situs/mobile app e-gov 
ini rinci dan sesuai 

Apakah informasi yang 
ditampilkan dalam situs/mobile 
app memiliki keterangan yang 
rinci dan sesuai dengan 
efisiensi? 

Efficiency
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3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

T2
Autentifikasi hanya 
menggunakan data yang 
diperlukan

Berapa jumlah item data 
pribadi pengguna yang harus 
dimasukkan untuk autentifikasi 
akses dalam situs/mobile app 
ini ? (Contoh data pribadi yang 
tidak perlu: Nomor Kartu 
Keluarga, NIK, nomor Kartu 
kredit, dlsb yang tidak 
diperlukan dalam akses situs )

T1 Penggunaan pasword dan 
username aman

Apakah keamanan 
penggunaan username dan 
password pada situs/mobile 
app ini terjamin? 

E7

Petunjuk dan/atau  
Informasi pengisian data 
dalam situs/mobile app e-
govt ini sudah memadai

Apakah petunjuk dan/atau 
informasi mengenai pengisian 
data dalam situs/mobile app ini 
sudah cukup 
memadai/informatif? 
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

R1

Form dalam situs/mobile 
app e-service dapat 
diunduh/di-submit dengan 
cepat

Apakah form atau file dalam 
situs/mobile app ini dapat 
diunduh atau disubmit dengan 
cepat ?

T4

Data yang disediakan untuk 
e-service digunakan hanya 
untuk alasan yang 
dimaksudkan 

Apakah data pengguna yang 
disimpan dalam e-service ini 
hanya digunakan untuk alasan 
yg dimaksudkan oleh 
pengguna?

Trust

T3

Data yang diberikan oleh 
pengguna tersimpan dalam 
situs/mobile app dengan 
aman

Apakah data yang diberikankan 
pengguna dan tersimpan 
dalam sistem e-service ini 
aman?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3
R5

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat dengan 

Apakah halaman situs/mobile 
app terunduh/termuat  dengan 

R4
Situs/mobile app 
menyediakan layanan tepat 
waktu

Apakah layanan disediakan 
tepat waktu sesuai dengan 
kebutuhan?

R3
Situs/mobile app dapat 
beroperasi dengan baik 
sejak dibuka

Apakah situs/mobile app dapat 
beroperasi dengan baik dan 
responsif sejak dibuka?

Reliability

R2
Situs/mobile app e-service 
dapat diakses dan tersedia 
kapan pun diperlukan

Apakah situs/mobile app ini 
dapat diakses kapan saja 
diperlukan?
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2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

 

CS1

Staf e-service menunjukkan 
minat yang tulus dalam 
memecahkan masalah 
pengguna, staf yang 
dimasukan adalah adanya 
HELP DESK utk eService.

Apakah staf e-service 
memberikan layanan yang 
tulus dalam menjawab 
pertanyaan dan penyelesaiaan 
masalah?

CS2
Staff e-service memberikan 
balasan secepatnya ke 
pertanyaan pengguna.

Apakah respon admin cepat 
dalam menjawab pertanyaan 
pengguna?

R5
   

terunduh/termuat dengan 
cepat

   
app terunduh/termuat  dengan 
cepat?

R6
Situs e-service berjalan 
dengan baik menggunakan 
browser yang tersedia

Apakah semua browser  
umum/populer yang tersedia 
dapat digunakan untuk 
membuka situs ini?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

CS4

Staf e-service memiliki 
kemampuan untuk 
menyampaikan 
kepercayaan dan keyakinan

Apakah kesan terpercaya 
terlihat pada staf e-service 
sehingga dapat meyakinkan 
pengguna?

U1 Mudah dipelajari untuk 
mengoperasikan

Apakah situs/mobile app dapat 
dengan mudah dipelajari dan 
dioperasikan saat 1 s/d 3 kali 
mengakses dengan dukungan 
fitur-fitur berikut?

CS3

Staf e-service memiliki 
pengetahuan untuk 
menjawab pertanyaan 
pengguna.

Apakah staf memiliki 
pengetahuan untuk menjawab 
pertanyaan pengguna secara 
memuaskan?

Citizen Support
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1

4

3

2

1

4

3

2

1

U3 Navigasi situs/mobile app 
cukup jelas dan mudah

Apakah situs/mobile app 
mudah dinavigasikan dari 
menu ke menu, dari halaman 
ke halaman, dan dari konten ke 
konten nya?

U2
Interaksi dengan 
situs/mobile app eservice 
jelas dan mudah dimengerti

Apakah interaksi anda sebagai 
pengguna situs/mobile app 
jelas dan mudah untuk 
memahami/mengerti dengan 
tersedianya form interaksi 
dengan fitur-fitur berikut?
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4

3

2

1

4

3

2

1

U5 Tampilan situs/mobile app 
eservice menarik

Apakah tampilan situs/mobile 
app menarik sehingga anda 
nyaman, senang dan tidak 
bosan melihat situs lebih lama 
atau sering?

U4 Situs/mobile app mudah 
digunakan

Apakah mudah dalam 
penggunaan situs/mobile app 
baik konten, menu, dan fitur 
lainnya ?

Usability
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4

3
2
1

4

3
2
1

4

3
2

U7
Situs/mobile app Eservice 
menimbulkan kesan 
kompeten/profesional

Apakah situs/mobile app 
nampak kompeten/profesional 
dalam penyampaian kontennya 
dan pengelolaannya?

U8

Situs/mobile app Eservice 
memberikan 
pengalaman/kesan positif 
bagi pengguna

Apakah Anda mendapatkan 
pengalaman/kesan positif saat 
mengakses dan menggunakan 
situs/mobile app ini?

U6
Desain situs/mobile app 
eService layak dan sesuai 
dengan tipe situs

Apakah desain situs sesuai 
/relevan dengan 
jenis/kategori/konten yang 
dikandung/fungsi layanan nya?
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1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

Menyediakan informasi 
   

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs/mobile 

    
     

I1 Menyediakan informasi 
akurat

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs dengan 
bahasa Indonesia yang jelas, 
sistematis dan bermanfaat bagi 
pengguna?

I2 Menyediakan informasi yang 
terpercaya

Apakah Informasi yang 
ditampilkan dalam situs//mobile 
app disertai dengan daftar, 
deskripsi informasi serta dasar 
hukum dari pelayanan yang 
diberikan ?
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2

1

4

3

2

1

4

3
2
1

4

3

2

1

I5 Menyediakan informasi yang 
mudah dimengerti

Apakah informasi yang 
ditampilkan dilengkapi dengan 
tutorial penggunaan layanan ?

Information

I6
Menyediakan informasi 
dengan tingkat kerincian 
yang tepat

Apakah informasi yang 
ditampilkan dalam situs/mobile 
app memiliki keterangan yang 
lengkap mengenai: 
Author/Penulis, Tanggal 
Publikasi, Link sumber 
referensi , disertai dengan 
gambar/video/dokumen 
relevan, memiliki kategorisai & 
kata kunci yang sesuai dan 
memliki link/tautan dengan 
informasi lain yang sejenis 
dalam situs?

I3 Menyediakan informasi 
tepat dan sesuai waktu

   
ditampilkan pada Situs/mobile 
app merupakan informasi yang 
ter up date  secara teratur ?

I4 Menyediakan informasi 
relevan

Apakah informasi yang 
disampaikan mempunyai 
penjelasan dengan integrasi 
informasi dari link lainnya ?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

SI2
Pengguna merasa aman 
dalam  menyelesaikan 
transaksi

Apakah situs memiliki  
keamanan untuk melakukan 
transaksi secara penuh?

I7 Menyediakan informasi  
dalam format yang layak

Apakah informasi disajikan 
dengan format yang sesuai, 
tepat dan cocok?

 

SI1 Memiliki reputasi yang baik Apakah situs memiliki reputasi 
yang baik?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

SI5 Menimbulkan rasa 
kebersamaan

Apakah pengguna merasakan 
komunitas yang menghargai 
keberadaannya dan 
kebersamaan sesama 
pengguna?

  
 

Apakah Situs memiliki fitur 
diskusi langsung (live) dan 

    
    

    
   

  

SI3
Pengguna merasa aman 
terhadap informasi 
pribadinya

Apakah informasi pribadi 
pengguna terlindungi dengan 
baik ?

SI4 Menciptakan rasa 
personalisasi

Apakah Situs menyediakan 
kemudahan untuk mempunyai 
halaman pribadi dan 
kemudahan untuk mengubah 
atau meng-update-nya ?

Service Interaction
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3

2

1

4

3
2
1

SI7

Memberi keyakinan bahwa 
jasa akan tersampaikan 
dengan baik sesuai 
janji/aturan

Apakah Situs memberi 
keyakinan bahwa jasa akan 
tersampaikan dengan baik 
sesuai janji/aturan? 

SI6 Memudahkan komunikasi 
dengan institusi

    
diskusi langsung (live) dan 
informasi kontak yang lengkap 
dan berfungsi baik? (Berfokus 
pada interaksi dari pengguna 
terhadap penyedia layanan 
bukan live chat)
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Breakdown Bobot Evidence
Menggunakan (1) nama/alamat mudah 
diingat dan ditelusuri, (2) berakhiran 
ekstensi go.id (untuk situs)/nama formal 
yang menunjukan nama daerah atau 
layanan spesifik (untuk mobile app), (3) 
tampilan antar muka nya menarik 
(komposisi Menu, Logo Lembaga, dan 
font (jenis dan ukuran) yang konsisten, 
(4) struktur  situs/mobile apps  berbentuk 
piramida i. Beranda; ii. Kategori; iv. 
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas 3

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app, mudah digunakan dan memberikan 
tampilan hasil yang mudah 
dibaca/pahami
Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app dan mudah digunakan

3

Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app

Tidak ditemukan mesin pencari dalam 
situs/mobile app

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur, tidak memiliki halaman 
kosong dan tata letak (layout) konsisten, 
transisi/perpindahan antar 
halaman/windows situs/mobile app terasa 
halus dan lancar tanpa jeda/lag
Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur, tidak memiliki halaman 
kosong dan tata letak (layout) konsisten

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur dan tidak memiliki halaman 
kosong
Tidak memiliki atau hanya memiliki peta 
navigasi saja 1 http://bkpsdm.banyuasinkab

.go.id/

http://bkpsdm.banyuasinkab
.go.id/

http://bkpsdm.banyuasinkab
.go.id/
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Memiliki  fitur  pilihan (1) multi bahasa, (2) 
fitur sumarisasi (frequently acces, top 
search, top question, FAQ) dan (3) fitur 
pengingat & pemberi saran serta (4) fitur 
ramah pengguna disabilitas (text to 
speech, speech to text, dlsb)
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas

Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas 1

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam satu halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam dua halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam tiga halaman situs/mobile app 2

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam lebihh dari tiga halaman 
situs/mobile app

Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 1-4 hari setelah kejadian 
berlangsung 4
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 5-7 hari setelah kejadian 
berlangsung
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 8-14 hari setelah kejadian 
berlangsung
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang lebih dari 14 hari setelah 
kejadian berlangsung

Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field mudah dimengerti dan 
informatif disertai diagram dan contoh. 
Proses pengisian data hanya 
membutuhkan 1 halaman

Jadwal update tersedia dan 
dilakukan dengan baik, 
dibuktikan dengan fisik situs 
terbarukan dapat berupa 
link url dan atau 
screenshoot

   
  

http://bkpsdm.banyuasinkab
.go.id/

Screen shoot  halaman 
(halaman) situs/mobile app
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field mudah dimengerti dan 
informatif disertai diagram dan contoh. 
Proses pengisian data hanya 
membutuhkan 2-3 halaman

Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field tidak mudah dimengerti dan 
kurang  informatif tanpa disertai diagram 
dan contoh. Proses pengisian data hanya 
membutuhkan lebih dari 3 halaman

Tidak ada petunjuk dan/atau informasi 
pengisian data pada masing-masing field

Terdapat fitur proteksi password: (1) 
autentifikasi, (2) enkripsi menggunakan 
basis/standar enkripsi tertentu 
(ditampilkan metode/merk nya), (3) 
notifikasi penggunaan password, (4) 
notifikasi penggantian password
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas  
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas  
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas  

1 -  3 item data pribadi pengguna untuk 
autentifikasi
4 - 5 item data pribadi pengguna untuk 
autentifikasi
6 sampai 7 item data pribadi pengguna 
untuk autentifikasi

Lebih dari 7 data item data pribadi 
pengguna untuk autentifikasi

URL dan screen shoot 
Kolom isian permintaan 
data saat register dan login 

URL dan screen shoot 
halaman login, hasil 
percobaan register, create 
username dan password, 
ganti username dan 
password

URLdan screenshoot kolom 
isian pada situs
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Keamanan data terjamin karena adanya: 
(1) komitmen/pernyataan tertulis dari 
organisasi pengelola/penanggung jawab 
situs/mobile app yang dapat 
dibaca/diketahui oleh pengguna dengan 
jelas (2) Terdapat jaminan sistem 
enkripsi, (3) autentifikasi menggunakan 
digital signature atau biometrik  (4) fitur 
notifikasi/restorasi user name & password  
dan (5) memiliki sistem pemblokiran

Situs/mobile app memiliki 4-5 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas

Kriteria: (1) Terdapat pernyataan resmi 
dalam situs bahwa data tidak akan 
digunakan untuk keperluan lain. (2) 
Memiliki fitur menu privacy policy untuk 
data pribadi pengguna (3) Data dapat 
dikendalikan oleh pengguna (ubah, 
tampilkan, ditutup, dan fitur lainnya)

Situs/mobile app memiliki 2 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 
kurang dari 1 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 1 
sampai 5 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 5 
sampai 10 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 
lebih dari 10 menit

Berita acara pengunduhan 
form atau file dengan bukti 

(1) Pernyataan resmi 
penggunaan data dalam 
situs (2) menu privacy 
policy

(1). Screen shoot 
Pernyataan tentang 
kemanan data pengguna 
dalam situs dan bukti 
fiturlain, (2).  berita acara 
percobaan 
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Situs/mobile app selalu aktif dan dapat 
digunakan 24 jam sehari

Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1- 3 bulan sekali
Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1 minggu – 1 bulan 
sekali
Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1-6 hari sekali

Situs/mobile app ketika dievaluasi 
memiliki kriteria sebagai berikut: (1)  
waktu loading dan unduh cepat ke menu 
utama  (2) Situs/mobile app berjalan 
dengan baik di semua perangkat,(3) text 
mudah dibaca, (4) responsif

Situs/mobile app memilki 2-3 kriteria di 
atas 3

Situs/mobile app memilki 1 kriteria di atas

Situs/mobile app tidak memilki kriteria di 
atas

Kriteria evaluasi: (1) chat dan mail respon 
tidak lebih dari 24 jam (2) ada 
penyelesaian masalah/pertanyaan user 
(3) pengumuman yang masih dalam 
rentang waktunya (4) kerterbaruan 
berita/artikel
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas 1

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat   5-10 detik 4

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat  11 sampai 30 detik

Berita acara percobaan 
membuka halaman situs  
(halaman situs yang baik 

    
   

(1) chat dan mail respon 
tidak lebih dari 24 jam (2) 
bukti penyelesaian 
masalah/pertanyaan user 
(3) bukti pengunggahan 
pengumuman (4) 
kerterbaruan berita

Berita acara percobaan 
menjalankan situs

Jadwal dan sop 
maintenance, lampiran up 
dan down sistem, screeshot 
akses/evaluasi situs pada 
waktu yang berbeda
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Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat  31 sampai 60 detik

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat lebih dari 60 detik

Semua browser dapat digunakan 
(minimal 4 jenis browser)

Hanya 3 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal 3

Hanya 2 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Hanya 1 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Kriteria kesan tulus staf sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, (1) 
kecepatan respon (2) isi respon (3) 
penyelesaian masalah (4) bahasa yang 
baik

Situs/mobile app memilki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memilki 1 kriteria di atas

Situs/mobile app tidak memilki kriteria di 
atas

Respon terhadap pertanyaan pengguna 
dilakukan kurang dari 60 menit

Respon terhadap pertanyaan dilakukan 
dalam waktu 61 menit  sampai 5 jam

Respon terhadap pertanyaan dilakukan 
dalam 5 jam 1 menit sampai 24 jam

Respon terhadap pertanyaan pengguna 
dilakukan lebh dari 24 jam 1

Bukti tentang (1) kecepatan 
respon (2) isi respon (3) 
penyelesaian masalah (4) 
standar bahasa yang baik

Bukti sampel respon pada  
pertanyaan user

   
    

(halaman situs yang baik 
adalah situs yang tidak 
berat dan cepat dibuka)

Berita acara percobaan  
dan screenshoot membuka 
situs dengan berbagai 
browser
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Kriteria pengetahuan dan respon dari 
staff e-service terkait pertanyaan 
pengguna atas layanan: (1)  menjawab 
setiap pertanyaan pengguna sesuai 
konteksnya, (2) menjawab dengan cepat 
kurang dari 24 jam (3) menyelesaikan 
masalah/pertanyaan pengguna atau 
menjawab secara tepat (4) 
berkomunikasi dengan bahasa yang baik

Staff e-service memiliki 2-3 kriteria di atas

Staff e-service memiliki 1 kriteria di atas

Staff e-service tidak memiliki kriteria di 
atas

Kriteria penyampaian layanan dari staf e-
service: (1) dapat dipercaya dengan baik 
dan menjalankan tugasnya dengan (2) 
tanggung jawab,  (3) profesional dan (4) 
percaya diri

Staff e-service memiliki 2-3 kriteria di atas

Staff e-service memiliki 1 kriteria di atas

Staff e-service tidak memiliki kriteria di 
atas

Situs/mobile app menyediakan: (1) 
manual penggunaan; (2) fitur Help, (3) 
Video tutorial, dan (4)  Fitur Customer 
Service online (live chat)
Tersedia manual penggunaan, fitur Help 
dan video tutorial

Tersedia manual penggunaan dan fitur 
Help

(1) Bukti berita acara 
penilaian staf e-service (2) 
persepsi penilai terhadap 
jawaban atas pertanyaan 
user (disertasi bukti)

URL

(1) Bukti berita acara 
penilaian staf e-service (2) 
persepsi penilai terhadap 
jawaban atas pertanyaan 
user (disertai bukti)
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Tersedia manual penggunaan (pdf, 
diagram, dokumen lainnya)

Kriteria interaksi pengguna dengan e-
services: (1) Memiliki form interaksi; (2) 
Memiliki fitur Helpdesk/instant messaging 
dengan admin; (3) Informasi yang 
ditampilkan dalam situs dapat diakses 
per halaman per informasi; (4) memiliki 
fitur multibahasa

Interaksi hanya memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Interaksi hanya memiliki 1 kriteria di atas

Interaksi hanya tidak memiliki kriteria di 
atas

Kriteria navigasi situs/mobile app: (1) 
Tersedia peta situs navigasi; (2) Jumlah 
link navigasi yang minimal (maksimal 7 
menu item); (3) Konsisten (posisi 
navigasi situs selalu sama di tiap 
halaman); (4) Logo me-Link ke halaman 
utama

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas

Berita acara percobaan dan 
URL

URL
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Kriteria kemudahan penggunaan 
situs/mobile app: (1) Dapat diakses oleh 
siapapun termasuk (2)disabilitas (tuna 
netra) atau (3) manula; (4) Kompatibel 
dengan perangkat mobile (smartphone, 
tablet, dll); (5) Memungkinkan membaca 
konten secara cepat (skims); (6) Memiliki 
fitur multibahasa; dan (7) perubahan 
layout (misal perubahan ukuran font)

Memiliki 4-6 kriteria diatas

Memiliki 1-3 kriteria diatas 2

Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria tampilan situs/mobile app yang 
menarik: (1) Desain dengan komposisi 
padanan warna yang baik dan tidak 
berlebihan:  setidaknya memiliki 2 atau 3 
warna utama yang berpadu (maksimal 5 
warna); (2) teks mudah dibaca, biasanya 
teks warna hitam dengan latar warna 
puith/cerah & ukuran font 10-12 di tiap 
paragraf; (3) memiliki gambar yang 
relevan dengan konteks/konten dengan 
kualitas/resolusi yang baik dan jumlah 3-
4 gambar setiap halamannya (tidak 
lebih); (4) layout yang sederhan & 
ringkas (simple)  tidak banyak 
mengandung elemen pengalih fokus 
(misal animasi, gambar berkedip-
kedip/blink  dll)
Memiliki 2-3 kriteria di atas 3

Memiliki 1 kriteria di atas

Tidak memiliki  kriteria di atas

Berita acara percobaan dan 
URL
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(1) Layout situs sederhana tidak 
berlebihan hanya menyampaikan konten 
yang relevan dengan informasi 
pemerintahan; (2) judul konten memiliki 
tema/label yang jelas dan isi dibagi 
menjadi paragraf kecil; (3) desain layout 
dan konten jelas, ringkas dan menarik; 
(4) kurang dari 10 detik pengunjung 
dapat mengetahui jenis situs dan isi 
konten yang disampaikan

Memiliki 2-3 kriteria di atas 3
Memiliki 1 kriteria di atas
Tidak memiliki  kriteria di atas

Kriteria kesan kompeten/profesional dari 
situs/mobile app: (1) Tata letak/layout 
sederhana, ringkas, minim fitur pengalih 
topik ; (2) Minimal link navigasi dan scroll 
(menggulung layar) untuk setiap halaman 
dan informasi/konten ; (3) Konten 
diperbarui secara reguler/berkala; (4) 
Konten yang deskriptif, dan penggunaan 
bahasa sederhana dan standar atas 
konten situs/mobile app (yang ada 
seakan ditulis yang profesional, misal: 
editor/wartawan)
Memiliki 2-3 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Tidak memiliki  kriteria diatas

 Kriteria standar pengalaman positif: (1) 
Layout situs sederhana & ringkas 
(simple), tampilan menarik dan 
pengelolaan yang baik; (2) Loading 
halaman cepat, situs memuat (loading) 
halaman 1- 20 detik; (3) Minimal link & 
scroll & layout, serta konsiten tiap 
halamannya; (4) Fokus pada hal yang 
penting/utama, (5) Menu selalu berada di 
bagian atas disetiap halaman (6) item 
menu dibatasi kurang dari 7 item (untuk 
tidak membuat orang berlama-lama 
dalam mencari satu informasi yang 
diinginkan), (6) Memiliki fitur/tombol 
Memiliki 4-5 kriteria diatas
Memiliki 1-3 kriteria diatas 2
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Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria umum informasi akurat: (1) 
didukung oleh referensi atau dokumen 
fakta yang jelas serta sesuai dengan 
kebutuhan  pengguna. (2) informasi yang 
disampaikan dengan bahasa Indonesia 
yang jelas (tata bahasa, pengejaan, dan 
komposisi) (3)  menampilkan 
keterangan/info tentang penulis (4) 
Informasi dapat dibandingkan dengan 
situs lainnya dengan topik yang sama

Screen shoot : (1) informasi 
yang ditampilkan di Web, 
(2) bagan , (3) dokumen 
pendukung

Memiliki 2-3 kriteria diatas

Memiliki 1 kriteria diatas

Tidak memiliki kriteria diatas

Tersedia daftar dan deskripsi informasi 
yang dilengkapi dengan  peraturan 
perundang-undangan/dasar hukum 
terkait pelayanan yang diberikan
Tersedia deskripsi informasi yang 
dilengkapi dengan peraturan perundang-
undangan/dasar hukum terkait pelayanan 
yang diberikan

Tersedia daftar informasi yang dilengkapi 
peraturan perundang-undangan/dasar 
hukum terkait pelayanan yang diberikan

Tidak tersedia daftar dan deskripsi 
informasi yang dilengkapi dengan 
peraturan perundang-undangan/dasar 
hukum terkait pelayanan yang diberikan 

Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 7 hari kerja dari berita 
/informasi terakhir
Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 8 hari kerja – 30 hari kerja 
dari berita /informasi terakhir

3

Screen shoot : (1) Berita 
  

Screen shoot :  (1) Daftar 
informasi ; (2) Deskripsi 
informasi ; (3) Peraturan 
hukum/dasar hukum 
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Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 31 hari kerja – 90 hari kerja 
dari berita /informasi terakhir
Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala lebih dari  90 hari kerja dari berita 
/informasi terakhir

Terdapat integrasi informasi antara 
informasi pelayanan dengan link  
informasi lainnya yang saling terkait
Terdapat integrasi informasi, yang 
membutuhkan pencarian dari link yang 
lain
Terdapat integrasi informasi tanpa 
panduan link lainnya.
Tidak terdapat integrasi informasi

Kriteria informasi yang mudah dimengerti, 
memiliki: (1) penggunaan bahasa yang 
baik dan benar, langsung/tidak bertele-
tele, tidak banyak terminologi tidak 
awam/asing; (2) audio visual, (3) tabel 
dan/atau grafik, (4) link atau dokumen 
Memiliki 2-3 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria tingkat kerincian informasi: (1) 
Author/Penulis; (2) Tanggal Publikasi, (3) 
Memiliki Gambar/Video/Dokumen dan 
tautan dengan informasi lain yang 
sejenis/relevan dalam situs/mobile app 
dan  yang relevan dan (4) Memiliki 
kategorisasi dan kata kunci yang sesuai
Situs/mobile app memiliki  2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki  1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas 1

Screen shoot  dan file 
penggunaan layanan dalam 
bentuk : (1) audiovisiual, (2) 
gambar ; (3) narasi 

URL link dan screenshoot 
mengenai: Author; 
DD/MM/YYYY, Link Tautan 
dan 
Gambar/Video/Dokumen 
yang relevan dan Memiliki 
kategorisasi dan kata kunci 
yang sesuai serta Memiliki 
tautan dengan informasi 
lain yang sejenis/relevan 
dalam situs

Screen shoot : (1) Berita 
yang terbaru 

Screen shoot : (1) 
penjelasan integrasi 
informasi (2) alamat link 
yang terkait
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Kriteria format penyajian informasi yang 
layak/pas: (1) Menggunakan bahasa 
yang umum, (2) mengandung penekanan 
(cetak tebal (bold), atau cetak miring 
(italic), pointer, tabel dan atau  yang 
sesungguhnya atau kontekstual (3) 
Mengandung  keyword (4) Menggunakan 
hyperlink yang aktif (dapat diklik 
langsung) (5) jumlah paragraf yang tidak 
banyak (maksimum tiga paragraf) dalam 
satu informasi
Situs/mobile app memiliki  3-4 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki  1-2 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki (1) privacy 
policy, (2) contact information, (3) 
terdapat testimoni positif dari pengguna, 
(4) memiliki statistik jumlah pengunjung 
dan pengguna situs/mobile app yang 
meningkat

Situs/mobile app memiliki 2-3 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki 1 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app tidak memiliki  macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki mekanisme 
transaksi yang jelas dengan ditandai (1) 
tersedia petunjuk yang user friendly (2) 
fitur pengamanan transaksi (3) fasilitas 
pelacakan transaksi (4) riwayat transaksi

Situs/mobile app memiliki 2-3 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki 1 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app tidak memiliki  macam 
kriteria tersebut

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria

Screen shoot  skema yang 
menampilkan informasi 
kebutuhan pengguna pada 
satu skema (informasi 
dengan kategorisasi yang 
jelas sesuai fungsi dan 
organisasi)

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria
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Kriteria keamanan bagi pengguna: (1) 
Untuk akses ke akun pengguna 
dibutuhkan user id, Passwords, (2) kode 
autentifikasi  (3) pengguna memberikan 
hanya data yang dibutuhkan (4) Terdapat 
pernyataan resmi perlindungan data

Situs/app memiliki 2-3 macam 
perlindungan data pengguna diatas
Situs/app  memiliki 1 macam 
perlindungan data pengguna diatas
Situs/app tidak/ memiliki  macam 
perlindungan data pengguna diatas 1

Situs/app memiliki (1) halaman personal 
yang sesuai dengan karakteristik atau 
preferensi pengguna, (2) memiliki 
pengaman/passwords untuk masuk dan 
(3) memiliki kemudahan untuk mengubah 
atau mengupdate data personal.

Situs/app  memiliki 2 kriteria personalisasi 
pengguna diatas
Situs/app memiliki 1 kriteria personalisasi 
pengguna diatas

Situs/app  tidak memiliki  kriteria 
personalisasi pengguna diatas 1

Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang berfungsi optimal 
sebagai tempat berdiskusi dan 
memberikan solusi yang dipertimbangkan 
oleh organisasi
Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang berfungsi dengan baik
Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang kadang-kadang 
digunakan
Situs/mobile app tidak memiliki 
forum/kanal pengguna atau memiliki tapi 
tidak digunakan

1

Situs memiliki fitur diskusi langsung (live) 
dan informasi kontak yang lengkap 
(alamat email, alamat fisik, nomor 
telepon) yang berfungsi dengan baik.

URL dan Screenshoot 
forum pengguna

    
  

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria

URL dan Screenshoot 
ketiga kriteria
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Situs memiliki informasi kontak yang 
lengkap (alamat email, alamat fisik, 
nomor telepon) yang berfungsi dengan 
baik.
Situs memiliki informasi kontak yang 
kurang lengkap yang kurang berfungsi 
dengan baik.

2

Situs tidak memiliki informasi kontak

Kriteria yang dimaksud, situs/mobile app 
memiliki:  (1) FAQ dan atau petunjuk 
yang lengkap, (2) kontak/fasilitas 
diskusi/chat yang berfungsi untuk 
bertanya (3) terdapat testimoni pengguna  
yang baik, (4) memiliki alur 
kerja/transaksi transparan yang dapat 
dipantau pengguna.

Situs/app  memiliki 2-3 kriteria diatas
Situs/app  memiliki 1 kriteria diatas
Situs/app  tidak memiliki kriteria diatas

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria

URL dan Screenshoot live 
chat dan contact
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Pernyataan untuk end user

Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app dan mudah digunakan

Tidak memiliki atau hanya memiliki 
peta navigasi saja 

Menggunakan nama/alamat mudah 
diingat dan ditelusuri,  berakhiran 
ekstensi go.id
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 1-4 hari setelah kejadian 
berlangsung

     
    

    
     

    
 

Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria 
di atas

Suatu informasi/berita/artikel 
ditampilkan dalam tiga halaman 
situs/mobile app
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Autentifikasi hanya menggunakan data 
yang diperlukan (data sesedikit 
mungkin)

Terdapat proteksi password: 
autentifikasi, enkripsi, notifikasi 
penggunaan password, notifikasi 
penggantian password

Informasi atau petunjuk pengisian data 
pada masing-masing field mudah 
dimengerti dan informatif, disertai 
diagram dan contoh. Proses pengisian 
data hanya membutuhkan sedikit 
halaman petunjuk

Page 33



INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Form atau file dokumen yang tersedia 
dalam situs dapat diunduh dengan 
cepat, kurang dari 1 menit

Keamanan data terjamin baik dari 
keamanan sistem maupun komitmen 
tertulis dari organisasi yang dapat 
dibaca oleh pengguna dengan jelas. 
Terdapat enkripsi dan autentifikasi 
menggunakan digital signature, 
biometrik, notifikasi dan password.

Situs menampilkan pernyataan resmi 
bahwa data tidak akan digunakan 
untuk keperluan lain dan memiliki fitur 
menu privacy policy untuk data pribadi 
pengguna yang dapat dikendalikan 
oleh pengguna (ubah, tampilkan, 
ditutup, dll)
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Halaman situs terunduh/terbuka 
     

Informasi dan pelayanan disediakan 
tepat waktu dan up to date sesuai 
dengan kebutuhan pengguna

Situs dapat digunakan dalam 24 jam 
sehari

Situs berjalan dengan baik di semua 
perangkat atau semua operating 
system , waktu loading  cepat, text 
mudah dibaca, responsif
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Respon terhadap pertanyaan 
pengguna dilakukan kurang dari 1 jam

Kesan tulus staf/admin sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, 
cepat  merespon, isi respon yang baik, 
dapat menyelesaikan masalah dan 
menggunakan bahasa yang baik

   
dengan cepat, kurang dari 2 detik

Situs dapat beroperasi pada semua 
browser yang umum digunakan 
masyarakat (MicIE, Mozilla, Google 
Chrome, Safari, Opera dll)
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Situs memiliki petunjuk penggunaan, 
fitur Help, Video tutorial dan Fitur 
Customer Service online sehingga 
memudahkan pengguna untuk 
menggunakan situs

Staf/admin e-service terkesan baik, 
bertanggungjawab merespon dengan 
cepat, memiliki kemampuan yang 
mencukupi dan profesional

Pengetahuan staff e-service sangat 
baik, mengetahui dan memahami 
organisasi, seluruh proses bisnis terkait 
pelayanan dari awal sampai akhir yang 
sehingga dapat menjawab pertanyaan 
pengguna secara memuaskan
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Tersedia peta navigasi situs dengan 
tahapan yang tidak panjang serta 
kompatibel dengan berbagai browser 
sehingga pengguna mudah untuk 
menggunakan situs.

    
      

    
   
 

Situs memiliki format interaksi 
dengan admin (messaging ), 
menyediakan informasi dalam satu 
halaman dan  fitur multibahasa 
sehingga pengguna dapat 
berinteraksi dengan situs e-service 
secara jelas dan mudah dimengerti

Page 38



INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Situs terlihat menarik dengan 
penggunaan warna yang tidak 
berlebihan, teks berwarna hitam 
dengan warna latar putih, warna dan 
resolusi gambar yang baik, ukuran font 
dan jumlah baris kalimat yang ringkas 
sehingga mudah dibaca.

Situs mudah digunakan karena dapat 
diakses oleh disabilitas, manula, dari 
smartphone, dan memiliki fitur 
multibahasa serta fitur perubahan 
layout/ukuran font
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Situs terlihat kompeten untuk 
penyampaian informasi dengan layout 
yang baik, mempunyai fasilitas scroll 
layar, pemilihan bahasa yang baku 
serta konten diperbaharui secara 
berkala

Situs memberikan kesan yang positif 
dengan adanya layout yang ringkas 
namun informatif, waktu loading yang 
cepat, pemberian penekanan pada hal 
penting, tersedia menu yang berisi item 
yang ringkas dan tepat.

Situs memiliki desain yang sesuai 
dengan jenis layanannya mempunyai 
layout yang simpel, dan berisi informasi 
yang ringkas dan menarik serta mudah 
dipahami oleh pengguna
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Situs menyediakan informasi yang 
     

 

Informasi yang ditampilkan oleh situs 
menggunakan bahasa Indonesia yang 
benar, dengan mekanisme yang runtut, 
tanpa menggunakan banyak istilah 
serta didukung oleh dokumen yang 
tepat sesuai dengan kebutuhan 
pengguna

Informasi yang ditampilkan pada situs 
dilengkapi dengan penjelasan meliputi 
dasar hukum, pelaksanaan kegiatan 
dan gambar yang mendukung
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Situs memberikan informasi yang jelas 
sesuai dengan kebutuhan pengguna 
dalam bentuk audiovisual, gambar dan 
narasi.

Situs menyediakan informasi yang 
detail, lengkap dan relevan

    
diperbaharui secara berkala dan up 
to date

Situs menyediakan integrasi informasi 
dengan penyediaan sumber atau link 
yang terkait untuk memperjelas 
informasi relevan yang dibutuhkan 
pengguna
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Situs memiliki reputasi yang baik 
karena memiliki privacy policy, contact 
informatian, testimoni dan informasi 
jumlah pengunjung.

Keamanan dalam bertransaksi 
dirasakan pengguna dengan adanya 
mekanisme transaksi yang jelas, 
tersedia fitur pengamanan transaksi, 
fasilitas pelacakan transaksi dan 
riwayat transaksi

Situs menyediakan informasi yang 
sesuai dengan kebutuhan pengguna 
pada satu skema secara rinci dalam 
format yang baik
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Situs memiliki forum pengguna dengan 
fasilitas interaksi antara anggotanya 
sehingga menimbulkan rasa 
kebersamaan

Situs menyediakan media komunikasi 
     
      

    
   

Sistem menyediakan perlindingan 
terhadap informasi pribadi dengan  
penggunaan user id, passwords, kode 
autentifikasi, pernyataan resmi 
perlindungan data sehingga pengguna 
merasa aman.

Sistem menyediakan halaman pribadi 
untuk pengguna dengan pengaman 
dan memiliki kemudahan untuk 
melakukan pembaharuan data pribadi 
dan memiliki kesan personalisasi 
pengguna
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Sistem menyediakan fasilitas informasi 
untuk mengetahui alur atau tahapan 
kerja dan transaksi yang dilakukan oleh 
pengguna sehingga memberi 
keyakinan bahwa jasa akan 
tersampaikan dengan baik sesuai janji

    
seperti fasilitas live chat, informasi 
kontak, alamat emai dan nomer telepon 
yang dapat dihubungi yang 
memudahkan komunikasi dengan 
institusi
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INDIKATOR eService_Jenis WORKFL

Dimensi Code Indikator Penilaian Pertanyaan N

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

E3
Peta situs/mobile app e-
gov ini terorganisir dengan 
baik

Apakah situs/mobile app 
memiliki peta navigasi, tidak 
mengandung halaman kosong, 
tata letak (layout) halaman 
yang konsisten dan transisi 
antar halaman terasa halus 
(smooth) dan lancar? 

      

E1
Struktur situs/mobile app e-
gov ini jelas dan mudah 
diikuti

Apakah situs/mobile app 
menggunakan alamat/nama 
mobile apps yang mudah 
diingat, berekstensi go.id 
(untuk situs)/nama formil (untuk 
mobile app), tampilan antar 
muka (interface ) menarik  dan 
mudah untuk diikuti /ditelusuri?

E2
Mesin pencari (fitur 
search) dalam situs/mobile 
app e-gov ini efektif

Apakah situs/mobile app 
menyediakan fitur mesin 
pencari (search) yang mudah 
ditemukan posisinya, 
digunakan dan memberikan 
tampilan hasil yang mudah 
dibaca/dipahami?
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INDIKATOR eService_Jenis WORKFL

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

E6

Lama Informasi yang 
ditampilkan di situs e-gov 
setelah kejadian/peristiwa 
berlangsung

Seberapa lama informasi 
ditampilkan dari waktu kejadian  
berlangsung?

E4

Situs/mobile app e-gov ini 
disesuaikan dengan 
kebutuhan khusus masing-
masing pengguna

Apakah situs/mobile app 
memiliki fitur penyesuaian 
terkait karakteristik dan pola 
kebutuhan khusus pengguna 
seperti multi bahasa, 
Sumarisasi (frequently acces, 
top search, FAQ, dlsb), fitur 
pengingat & saran, dan fitur 
yang ramah pengguna 
disabilitas?

E5
Informasi yang ditampilkan 
pada situs/mobile app e-
gov ini rinci dan sesuai 

Apakah informasi yang 
ditampilkan dalam situs/mobile 
app memiliki keterangan yang 
rinci dan sesuai dengan 
efisiensi? 

   
    

   
    

   
    
    
    

   

      Efficiency
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

T2
Autentifikasi hanya 
menggunakan data yang 
diperlukan

Berapa jumlah item data 
pribadi pengguna yang harus 
dimasukkan untuk autentifikasi 
akses dalam situs/mobile app 
ini ? (Contoh data pribadi yang 
tidak perlu: Nomor Kartu 
Keluarga, NIK, nomor Kartu 
kredit, dlsb yang tidak 
diperlukan dalam akses situs )

T1 Penggunaan pasword dan 
username aman

Apakah keamanan 
penggunaan username dan 
password pada situs/mobile 
app ini terjamin? 

E7

Petunjuk dan/atau  
Informasi pengisian data 
dalam situs/mobile app e-
govt ini sudah memadai

Apakah petunjuk dan/atau 
informasi mengenai pengisian 
data dalam situs/mobile app ini 
sudah cukup 
memadai/informatif? 
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

R1

Form dalam situs/mobile 
app e-service dapat 
diunduh/di-submit dengan 
cepat

Apakah form atau file dalam 
situs/mobile app ini dapat 
diunduh atau disubmit dengan 
cepat ?

T4

Data yang disediakan 
untuk e-service digunakan 
hanya untuk alasan yang 
dimaksudkan 

Apakah data pengguna yang 
disimpan dalam e-service ini 
hanya digunakan untuk alasan 
yg dimaksudkan oleh 
pengguna?

Trust

T3

Data yang diberikan oleh 
pengguna tersimpan 
dalam situs/mobile app 
dengan aman

Apakah data yang diberikankan 
pengguna dan tersimpan 
dalam sistem e-service ini 
aman?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3
R5

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat dengan 

Apakah halaman situs/mobile 
app terunduh/termuat  dengan 

R4
Situs/mobile app 
menyediakan layanan 
tepat waktu

Apakah layanan disediakan 
tepat waktu sesuai dengan 
kebutuhan?

R3
Situs/mobile app dapat 
beroperasi dengan baik 
sejak dibuka

Apakah situs/mobile app dapat 
beroperasi dengan baik dan 
responsif sejak dibuka?

Reliability

R2
Situs/mobile app e-service 
dapat diakses dan tersedia 
kapan pun diperlukan

Apakah situs/mobile app ini 
dapat diakses kapan saja 
diperlukan?
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2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

 

CS1

Staf e-service 
menunjukkan minat yang 
tulus dalam memecahkan 
masalah pengguna, staf 
yang dimasukan adalah 
adanya HELP DESK utk 
eService.

Apakah staf e-service 
memberikan layanan yang 
tulus dalam menjawab 
pertanyaan dan penyelesaiaan 
masalah?

CS2

Staff e-service 
memberikan balasan 
secepatnya ke pertanyaan 
pengguna.

Apakah respon admin cepat 
dalam menjawab pertanyaan 
pengguna?

R5
   

terunduh/termuat dengan 
cepat

   
app terunduh/termuat  dengan 
cepat?

R6

Situs e-service berjalan 
dengan baik 
menggunakan browser 
yang tersedia

Apakah semua browser  
umum/populer yang tersedia 
dapat digunakan untuk 
membuka situs ini?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

CS4

Staf e-service memiliki 
kemampuan untuk 
menyampaikan 
kepercayaan dan 
keyakinan

Apakah kesan terpercaya 
terlihat pada staf e-service 
sehingga dapat meyakinkan 
pengguna?

U1 Mudah dipelajari untuk 
mengoperasikan

Apakah situs/mobile app dapat 
dengan mudah dipelajari dan 
dioperasikan saat 1 s/d 3 kali 
mengakses dengan dukungan 
fitur-fitur berikut?

CS3

Staf e-service memiliki 
pengetahuan untuk 
menjawab pertanyaan 
pengguna.

Apakah staf memiliki 
pengetahuan untuk menjawab 
pertanyaan pengguna secara 
memuaskan?

Citizen Support
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1

4

3

2

1

4

3

2

1

U3 Navigasi situs/mobile app 
cukup jelas dan mudah

Apakah situs/mobile app 
mudah dinavigasikan dari 
menu ke menu, dari halaman 
ke halaman, dan dari konten ke 
konten nya?

U2

Interaksi dengan 
situs/mobile app eservice 
jelas dan mudah 
dimengerti

Apakah interaksi anda sebagai 
pengguna situs/mobile app 
jelas dan mudah untuk 
memahami/mengerti dengan 
tersedianya form interaksi 
dengan fitur-fitur berikut?
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4

3

2

1

4

3

2

1

U5 Tampilan situs/mobile app 
eservice menarik

Apakah tampilan situs/mobile 
app menarik sehingga anda 
nyaman, senang dan tidak 
bosan melihat situs lebih lama 
atau sering?

U4 Situs/mobile app mudah 
digunakan

Apakah mudah dalam 
penggunaan situs/mobile app 
baik konten, menu, dan fitur 
lainnya ?

Usability
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4

3
2
1

4

3
2
1

4

3
2

U7
Situs/mobile app Eservice 
menimbulkan kesan 
kompeten/profesional

Apakah situs/mobile app 
nampak kompeten/profesional 
dalam penyampaian kontennya 
dan pengelolaannya?

U8

Situs/mobile app Eservice 
memberikan 
pengalaman/kesan positif 
bagi pengguna

Apakah Anda mendapatkan 
pengalaman/kesan positif saat 
mengakses dan menggunakan 
situs/mobile app ini?

U6
Desain situs/mobile app 
eService layak dan sesuai 
dengan tipe situs

Apakah desain situs sesuai 
/relevan dengan 
jenis/kategori/konten yang 
dikandung/fungsi layanan nya?
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1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

Menyediakan informasi 
   

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs/mobile 

    
     

I1 Menyediakan informasi 
akurat

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs dengan 
bahasa Indonesia yang jelas, 
sistematis dan bermanfaat bagi 
pengguna?

I2 Menyediakan informasi 
yang terpercaya

Apakah Informasi yang 
ditampilkan dalam situs//mobile 
app disertai dengan daftar, 
deskripsi informasi serta dasar 
hukum dari pelayanan yang 
diberikan ?
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2

1

4

3

2

1

4

3
2
1

4

3

2

1

I5 Menyediakan informasi 
yang mudah dimengerti

Apakah informasi yang 
ditampilkan dilengkapi dengan 
tutorial penggunaan layanan ?

Information

I6
Menyediakan informasi 
dengan tingkat kerincian 
yang tepat

Apakah informasi yang 
ditampilkan dalam situs/mobile 
app memiliki keterangan yang 
lengkap mengenai: 
Author/Penulis, Tanggal 
Publikasi, Link sumber 
referensi , disertai dengan 
gambar/video/dokumen 
relevan, memiliki kategorisai & 
kata kunci yang sesuai dan 
memliki link/tautan dengan 
informasi lain yang sejenis 
dalam situs?

I3 Menyediakan informasi 
tepat dan sesuai waktu

   
ditampilkan pada Situs/mobile 
app merupakan informasi yang 
ter up date  secara teratur ?

I4 Menyediakan informasi 
relevan

Apakah informasi yang 
disampaikan mempunyai 
penjelasan dengan integrasi 
informasi dari link lainnya ?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

SI2
Pengguna merasa aman 
dalam  menyelesaikan 
transaksi

Apakah situs memiliki  
keamanan untuk melakukan 
transaksi secara penuh?

I7 Menyediakan informasi  
dalam format yang layak

Apakah informasi disajikan 
dengan format yang sesuai, 
tepat dan cocok?

 

SI1 Memiliki reputasi yang baik Apakah situs memiliki reputasi 
yang baik?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

SI5 Menimbulkan rasa 
kebersamaan

Apakah pengguna merasakan 
komunitas yang menghargai 
keberadaannya dan 
kebersamaan sesama 
pengguna?

  
 

Apakah Situs memiliki fitur 
diskusi langsung (live) dan 

    
    

    
   

  

SI3
Pengguna merasa aman 
terhadap informasi 
pribadinya

Apakah informasi pribadi 
pengguna terlindungi dengan 
baik ?

SI4 Menciptakan rasa 
personalisasi

Apakah Situs menyediakan 
kemudahan untuk mempunyai 
halaman pribadi dan 
kemudahan untuk mengubah 
atau meng-update-nya ?

Service Interaction
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3

2

1

4

3
2

1

SI7

Memberi keyakinan bahwa 
jasa akan tersampaikan 
dengan baik sesuai 
janji/aturan

Apakah Situs memberi 
keyakinan bahwa jasa akan 
tersampaikan dengan baik 
sesuai janji/aturan? 

SI6 Memudahkan komunikasi 
dengan institusi

    
diskusi langsung (live) dan 
informasi kontak yang lengkap 
dan berfungsi baik? (Berfokus 
pada interaksi dari pengguna 
terhadap penyedia layanan 
bukan live chat)
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Breakdown Bobot Evidence
Menggunakan (1) nama/alamat mudah 
diingat dan ditelusuri, (2) berakhiran 
ekstensi go.id (untuk situs)/nama formal 
yang menunjukan nama daerah atau 
layanan spesifik (untuk mobile app), (3) 
tampilan antar muka nya menarik 
(komposisi Menu, Logo Lembaga, dan 
font (jenis dan ukuran) yang konsisten, 
(4) struktur  situs/mobile apps  berbentuk 
piramida i. Beranda; ii. Kategori; iv. 
Subkategori
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app, mudah digunakan dan memberikan 
tampilan hasil yang mudah 
dibaca/pahami
Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app dan mudah digunakan
Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app

Tidak ditemukan mesin pencari dalam 
situs/mobile app

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur, tidak memiliki halaman 
kosong dan tata letak (layout) konsisten, 
transisi/perpindahan antar 
halaman/windows situs/mobile app terasa 
halus dan lancar tanpa jeda/lag.
Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur, tidak memiliki halaman 
kosong dan tata letak (layout) konsisten

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur dan tidak memiliki halaman 
kosong

URL link dan screenshoot 
mengenai: Site Map

URL link dan screenshoot 
mengenai: nama 
situs/aplikasi, hasil 
pencarian situs pada 
browser, layout situs untuk 
menunjukkan struktur

URL link dan screenshoot 
mengenai: mesin pencari, 
fungsi dan tata letak
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Tidak memiliki atau hanya memiliki peta 
navigasi saja 

Memiliki  fitur  pilihan (1) multi bahasa, (2) 
fitur sumarisasi (frequently acces, top 
search, top question, FAQ) dan (3) fitur 
pengingat & pemberi saran serta (4) fitur 
ramah pengguna disabilitas (text to 
speech, speech to text, dlsb)
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas

Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam satu halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam dua halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam tiga halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam lebihh dari tiga halaman 
situs/mobile app

Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 1-4 hari setelah kejadian 
berlangsung
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 5-7 hari setelah kejadian 
berlangsung
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 8-14 hari setelah kejadian 
berlangsung
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang lebih dari 14 hari setelah 
kejadian berlangsung

Jadwal update tersedia dan 
dilakukan dengan baik, 
dibuktikan dengan fisik situs 
terbarukan dapat berupa 
link url dan atau 
screenshoot

URL link dan screenshoot 
mengenai: fitur  pilihan multi 
bahasa, fitur sumarisasi 
(frequently acces, top 
search, top question, FAQ) 
dan fitur pengingat & 
pemberi saran serta fitur 
ramah pengguna disabilitas 
(text to speech, speech to 
text, dlsb)

Screen shoot  halaman 
(halaman) situs/mobile app
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Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field mudah dimengerti dan 
informatif disertai diagram dan contoh. 
Proses pengisian data hanya 
membutuhkan 1 halaman
Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field mudah dimengerti dan 
informatif disertai diagram dan contoh. 
Proses pengisian data hanya 
membutuhkan 2-3 halaman

Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field tidak mudah dimengerti dan 
kurang  informatif tanpa disertai diagram 
dan contoh. Proses pengisian data hanya 
membutuhkan lebih dari 3 halaman

Tidak ada petunjuk dan/atau informasi 
pengisian data pada masing-masing field

Terdapat fitur proteksi password: (1) 
autentifikasi, (2) enkripsi menggunakan 
basis/standar enkripsi tertentu 
(ditampilkan metode/merk nya), (3) 
notifikasi penggunaan password, (4) 
notifikasi penggantian password
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas  
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas  
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas  

1 -  3 item data pribadi pengguna untuk 
autentifikasi
4 - 5 item data pribadi pengguna untuk 
autentifikasi
6 sampai 7 item data pribadi pengguna 
untuk autentifikasi

Lebih dari 7 data item data pribadi 
pengguna untuk autentifikasi

URL dan screen shoot 
Kolom isian permintaan 
data saat register dan login 

URL dan screen shoot 
halaman login, hasil 
percobaan register, create 
username dan password, 
ganti username dan 
password

URLdan screenshoot kolom 
isian pada situs
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Keamanan data terjamin karena adanya: 
(1) komitmen/pernyataan tertulis dari 
organisasi pengelola/penanggung jawab 
situs/mobile app yang dapat 
dibaca/diketahui oleh pengguna dengan 
jelas (2) Terdapat jaminan sistem 
enkripsi, (3) autentifikasi menggunakan 
digital signature atau biometrik  (4) fitur 
notifikasi/restorasi user name & password  
dan (5) memiliki sistem pemblokiran

Situs/mobile app memiliki 4-5 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas

Kriteria: (1) Terdapat pernyataan resmi 
dalam situs bahwa data tidak akan 
digunakan untuk keperluan lain. (2) 
Memiliki fitur menu privacy policy untuk 
data pribadi pengguna (3) Data dapat 
dikendalikan oleh pengguna (ubah, 
tampilkan, ditutup, dan fitur lainnya)

Situs/mobile app memiliki 2 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 
kurang dari 1 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 1 
sampai 5 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 5 
sampai 10 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 
lebih dari 10 menit

Berita acara pengunduhan 
form atau file dengan bukti 

(1) Pernyataan resmi 
penggunaan data dalam 
situs (2) menu privacy 
policy

(1). Screen shoot 
Pernyataan tentang 
kemanan data pengguna 
dalam situs dan bukti 
fiturlain, (2).  berita acara 
percobaan 

Page 64



INDIKATOR eService_Jenis WORKFL

Situs/mobile app selalu aktif dan dapat 
digunakan 24 jam sehari

Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1- 3 bulan sekali
Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1 minggu – 1 bulan 
sekali
Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1-6 hari sekali

Situs/mobile app ketika dievaluasi 
memiliki kriteria sebagai berikut: (1)  
waktu loading dan unduh cepat ke menu 
utama  (2) Situs/mobile app berjalan 
dengan baik di semua perangkat,(3) text 
mudah dibaca, (4) responsif

Situs/mobile app memilki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memilki 1 kriteria di atas

Situs/mobile app tidak memilki kriteria di 
atas

Kriteria evaluasi: (1) chat dan mail respon 
tidak lebih dari 24 jam (2) ada 
penyelesaian masalah/pertanyaan user 
(3) pengumuman yang masih dalam 
rentang waktunya (4) kerterbaruan 
berita/artikel
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat   5-10 detik

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat  11 sampai 30 detik

Berita acara percobaan 
membuka halaman situs  
(halaman situs yang baik 

    
   

(1) chat dan mail respon 
tidak lebih dari 24 jam (2) 
bukti penyelesaian 
masalah/pertanyaan user 
(3) bukti pengunggahan 
pengumuman (4) 
kerterbaruan berita

Berita acara percobaan 
menjalankan situs

Jadwal dan sop 
maintenance, lampiran up 
dan down sistem, screeshot 
akses/evaluasi situs pada 
waktu yang berbeda
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Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat  31 sampai 60 detik

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat lebih dari 60 detik

Semua browser dapat digunakan 
(minimal 4 jenis browser)

Hanya 3 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Hanya 2 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Hanya 1 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Kriteria kesan tulus staf sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, (1) 
kecepatan respon (2) isi respon (3) 
penyelesaian masalah (4) bahasa yang 
baik

Situs/mobile app memilki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memilki 1 kriteria di atas

Situs/mobile app tidak memilki kriteria di 
atas

Respon terhadap pertanyaan pengguna 
dilakukan kurang dari 60 menit

Respon terhadap pertanyaan dilakukan 
dalam waktu 61 menit  sampai 5 jam

Respon terhadap pertanyaan dilakukan 
dalam 5 jam 1 menit sampai 24 jam

Respon terhadap pertanyaan pengguna 
dilakukan lebh dari 24 jam

Bukti tentang (1) kecepatan 
respon (2) isi respon (3) 
penyelesaian masalah (4) 
standar bahasa yang baik

Bukti sampel respon pada  
pertanyaan user

   
    

(halaman situs yang baik 
adalah situs yang tidak 
berat dan cepat dibuka)

Berita acara percobaan  
dan screenshoot membuka 
situs dengan berbagai 
browser
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Kriteria pengetahuan dan respon dari 
staff e-service terkait pertanyaan 
pengguna atas layanan: (1)  menjawab 
setiap pertanyaan pengguna sesuai 
konteksnya, (2) menjawab dengan cepat 
kurang dari 24 jam (3) menyelesaikan 
masalah/pertanyaan pengguna atau 
menjawab secara tepat (4) 
berkomunikasi dengan bahasa yang baik

Staff e-service memiliki 2-3 kriteria di atas

Staff e-service memiliki 1 kriteria di atas

Staff e-service tidak memiliki kriteria di 
atas

Kriteria penyampaian layanan dari staf e-
service: (1) dapat dipercaya dengan baik 
dan menjalankan tugasnya dengan (2) 
tanggung jawab,  (3) profesional dan (4) 
percaya diri

Staff e-service memiliki 2-3 kriteria di atas

Staff e-service memiliki 1 kriteria di atas

Staff e-service tidak memiliki kriteria di 
atas

Situs/mobile app menyediakan: (1) 
manual penggunaan; (2) fitur Help, (3) 
Video tutorial, dan (4)  Fitur Customer 
Service online (live chat)
Tersedia manual penggunaan, fitur Help 
dan video tutorial

Tersedia manual penggunaan dan fitur 
Help

(1) Bukti berita acara 
penilaian staf e-service (2) 
persepsi penilai terhadap 
jawaban atas pertanyaan 
user (disertasi bukti)

URL

(1) Bukti berita acara 
penilaian staf e-service (2) 
persepsi penilai terhadap 
jawaban atas pertanyaan 
user (disertai bukti)
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Tersedia manual penggunaan (pdf, 
diagram, dokumen lainnya)

Kriteria interaksi pengguna dengan e-
services: (1) Memiliki form interaksi; (2) 
Memiliki fitur Helpdesk/instant messaging 
dengan admin; (3) Informasi yang 
ditampilkan dalam situs dapat diakses 
per halaman per informasi; (4) memiliki 
fitur multibahasa

Interaksi hanya memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Interaksi hanya memiliki 1 kriteria di atas

Interaksi hanya tidak memiliki kriteria di 
atas

Kriteria navigasi situs/mobile app: (1) 
Tersedia peta situs navigasi; (2) Jumlah 
link navigasi yang minimal (maksimal 7 
menu item); (3) Konsisten (posisi 
navigasi situs selalu sama di tiap 
halaman); (4) Logo me-Link ke halaman 
utama

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas

Berita acara percobaan dan 
URL

URL
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Kriteria kemudahan penggunaan 
situs/mobile app: (1) Dapat diakses oleh 
siapapun termasuk (2)disabilitas (tuna 
netra) atau (3) manula; (4) Kompatibel 
dengan perangkat mobile (smartphone, 
tablet, dll); (5) Memungkinkan membaca 
konten secara cepat (skims); (6) Memiliki 
fitur multibahasa; dan (7) perubahan 
layout (misal perubahan ukuran font)

Memiliki 4-6 kriteria diatas

Memiliki 1-3 kriteria diatas

Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria tampilan situs/mobile app yang 
menarik: (1) Desain dengan komposisi 
padanan warna yang baik dan tidak 
berlebihan:  setidaknya memiliki 2 atau 3 
warna utama yang berpadu (maksimal 5 
warna); (2) teks mudah dibaca, biasanya 
teks warna hitam dengan latar warna 
puith/cerah & ukuran font 10-12 di tiap 
paragraf; (3) memiliki gambar yang 
relevan dengan konteks/konten dengan 
kualitas/resolusi yang baik dan jumlah 3-
4 gambar setiap halamannya (tidak 
lebih); (4) layout yang sederhan & 
ringkas (simple)  tidak banyak 
mengandung elemen pengalih fokus 
(misal animasi, gambar berkedip-
kedip/blink  dll)
Memiliki 2-3 kriteria di atas

Memiliki 1 kriteria di atas

Tidak memiliki  kriteria di atas

Berita acara percobaan dan 
URL
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(1) Layout situs sederhana tidak 
berlebihan hanya menyampaikan konten 
yang relevan dengan informasi 
pemerintahan; (2) judul konten memiliki 
tema/label yang jelas dan isi dibagi 
menjadi paragraf kecil; (3) desain layout 
dan konten jelas, ringkas dan menarik; 
(4) kurang dari 10 detik pengunjung 
dapat mengetahui jenis situs dan isi 
konten yang disampaikan

Memiliki 2-3 kriteria di atas
Memiliki 1 kriteria di atas
Tidak memiliki  kriteria di atas

Kriteria kesan kompeten/profesional dari 
situs/mobile app: (1) Tata letak/layout 
sederhana, ringkas, minim fitur pengalih 
topik ; (2) Minimal link navigasi dan scroll 
(menggulung layar) untuk setiap halaman 
dan informasi/konten ; (3) Konten 
diperbarui secara reguler/berkala; (4) 
Konten yang deskriptif, dan penggunaan 
bahasa sederhana dan standar atas 
konten situs/mobile app (yang ada 
seakan ditulis yang profesional, misal: 
editor/wartawan)
Memiliki 2-3 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Tidak memiliki  kriteria diatas

 Kriteria standar pengalaman positif: (1) 
Layout situs sederhana & ringkas 
(simple), tampilan menarik dan 
pengelolaan yang baik; (2) Loading 
halaman cepat, situs memuat (loading) 
halaman 1- 20 detik; (3) Minimal link & 
scroll & layout, serta konsiten tiap 
halamannya; (4) Fokus pada hal yang 
penting/utama, (5) Menu selalu berada di 
bagian atas disetiap halaman (6) item 
menu dibatasi kurang dari 7 item (untuk 
tidak membuat orang berlama-lama 
dalam mencari satu informasi yang 
diinginkan), (6) Memiliki fitur/tombol 
Memiliki 4-5 kriteria diatas
Memiliki 1-3 kriteria diatas
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Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria umum informasi akurat: (1) 
didukung oleh referensi atau dokumen 
fakta yang jelas serta sesuai dengan 
kebutuhan  pengguna. (2) informasi yang 
disampaikan dengan bahasa Indonesia 
yang jelas (tata bahasa, pengejaan, dan 
komposisi) (3)  menampilkan 
keterangan/info tentang penulis (4) 
Informasi dapat dibandingkan dengan 
situs lainnya dengan topik yang sama

Screen shoot : (1) informasi 
yang ditampilkan di Web, 
(2) bagan , (3) dokumen 
pendukung

Memiliki 2-3 kriteria diatas

Memiliki 1 kriteria diatas

Tidak memiliki kriteria diatas

Tersedia daftar dan deskripsi informasi 
yang dilengkapi dengan  peraturan 
perundang-undangan/dasar hukum 
terkait pelayanan yang diberikan
Tersedia deskripsi informasi yang 
dilengkapi dengan peraturan perundang-
undangan/dasar hukum terkait pelayanan 
yang diberikan

Tersedia daftar informasi yang dilengkapi 
peraturan perundang-undangan/dasar 
hukum terkait pelayanan yang diberikan

Tidak tersedia daftar dan deskripsi 
informasi yang dilengkapi dengan 
peraturan perundang-undangan/dasar 
hukum terkait pelayanan yang diberikan 

Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 7 hari kerja dari berita 
/informasi terakhir
Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 8 hari kerja – 30 hari kerja 
dari berita /informasi terakhir

Screen shoot : (1) Berita 
  

Screen shoot :  (1) Daftar 
informasi ; (2) Deskripsi 
informasi ; (3) Peraturan 
hukum/dasar hukum 
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Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 31 hari kerja – 90 hari kerja 
dari berita /informasi terakhir
Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala lebih dari  90 hari kerja dari berita 
/informasi terakhir

Terdapat integrasi informasi antara 
informasi pelayanan dengan link  
informasi lainnya yang saling terkait
Terdapat integrasi informasi, yang 
membutuhkan pencarian dari link yang 
lain
Terdapat integrasi informasi tanpa 
panduan link lainnya.
Tidak terdapat integrasi informasi

Kriteria informasi yang mudah dimengerti, 
memiliki: (1) penggunaan bahasa yang 
baik dan benar, langsung/tidak bertele-
tele, tidak banyak terminologi tidak 
awam/asing; (2) audio visual, (3) tabel 
dan/atau grafik, (4) link atau dokumen 
Memiliki 2-3 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria tingkat kerincian informasi: (1) 
Author/Penulis; (2) Tanggal Publikasi, (3) 
Memiliki Gambar/Video/Dokumen dan 
tautan dengan informasi lain yang 
sejenis/relevan dalam situs/mobile app 
dan  yang relevan dan (4) Memiliki 
kategorisasi dan kata kunci yang sesuai
Situs/mobile app memiliki  2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki  1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Screen shoot  dan file 
penggunaan layanan dalam 
bentuk : (1) audiovisiual, (2) 
gambar ; (3) narasi 

URL link dan screenshoot 
mengenai: Author; 
DD/MM/YYYY, Link Tautan 
dan 
Gambar/Video/Dokumen 
yang relevan dan Memiliki 
kategorisasi dan kata kunci 
yang sesuai serta Memiliki 
tautan dengan informasi 
lain yang sejenis/relevan 
dalam situs

Screen shoot : (1) Berita 
yang terbaru 

Screen shoot : (1) 
penjelasan integrasi 
informasi (2) alamat link 
yang terkait
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Kriteria format penyajian informasi yang 
layak/pas: (1) Menggunakan bahasa 
yang umum, (2) mengandung penekanan 
(cetak tebal (bold), atau cetak miring 
(italic), pointer, tabel dan atau  yang 
sesungguhnya atau kontekstual (3) 
Mengandung  keyword (4) Menggunakan 
hyperlink yang aktif (dapat diklik 
langsung) (5) jumlah paragraf yang tidak 
banyak (maksimum tiga paragraf) dalam 
satu informasi
Situs/mobile app memiliki  3-4 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki  1-2 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki (1) privacy 
policy, (2) contact information, (3) 
terdapat testimoni positif dari pengguna, 
(4) memiliki statistik jumlah pengunjung 
dan pengguna situs/mobile app yang 
meningkat

Situs/mobile app memiliki 2-3 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki 1 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app tidak memiliki  macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki mekanisme 
transaksi yang jelas dengan ditandai (1) 
tersedia petunjuk yang user friendly (2) 
fitur pengamanan transaksi (3) fasilitas 
pelacakan transaksi (4) riwayat transaksi

Situs/mobile app memiliki 2-3 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki 1 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app tidak memiliki  macam 
kriteria tersebut

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria

Screen shoot  skema yang 
menampilkan informasi 
kebutuhan pengguna pada 
satu skema (informasi 
dengan kategorisasi yang 
jelas sesuai fungsi dan 
organisasi)

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria
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Kriteria keamanan bagi pengguna: (1) 
Untuk akses ke akun pengguna 
dibutuhkan user id, Passwords, (2) kode 
autentifikasi  (3) pengguna memberikan 
hanya data yang dibutuhkan (4) Terdapat 
pernyataan resmi perlindungan data

Situs/app memiliki 2-3 macam 
perlindungan data pengguna diatas
Situs/app  memiliki 1 macam 
perlindungan data pengguna diatas
Situs/app tidak/ memiliki  macam 
perlindungan data pengguna diatas

Situs/app memiliki (1) halaman personal 
yang sesuai dengan karakteristik atau 
preferensi pengguna, (2) memiliki 
pengaman/passwords untuk masuk dan 
(3) memiliki kemudahan untuk mengubah 
atau mengupdate data personal.

Situs/app  memiliki 2 kriteria personalisasi 
pengguna diatas
Situs/app memiliki 1 kriteria personalisasi 
pengguna diatas

Situs/app  tidak memiliki  kriteria 
personalisasi pengguna diatas

Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang berfungsi optimal 
sebagai tempat berdiskusi dan 
memberikan solusi yang dipertimbangkan 
oleh organisasi
Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang berfungsi dengan baik
Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang kadang-kadang 
digunakan
Situs/mobile app tidak memiliki 
forum/kanal pengguna atau memiliki tapi 
tidak digunakan

Situs memiliki fitur diskusi langsung (live) 
dan informasi kontak yang lengkap 
(alamat email, alamat fisik, nomor 
telepon) yang berfungsi dengan baik.

URL dan Screenshoot 
forum pengguna

    
  

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria

URL dan Screenshoot 
ketiga kriteria
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Situs memiliki informasi kontak yang 
lengkap (alamat email, alamat fisik, 
nomor telepon) yang berfungsi dengan 
baik.
Situs memiliki informasi kontak yang 
kurang lengkap yang kurang berfungsi 
dengan baik.
Situs tidak memiliki informasi kontak

Kriteria yang dimaksud, situs/mobile app 
memiliki:  (1) FAQ dan atau petunjuk 
yang lengkap, (2) kontak/fasilitas 
diskusi/chat yang berfungsi untuk 
bertanya (3) terdapat testimoni pengguna  
yang baik, (4) memiliki alur 
kerja/transaksi transparan yang dapat 
dipantau pengguna.

Situs/app  memiliki 2-3 kriteria diatas
Situs/app  memiliki 1 kriteria diatas

Situs/app  tidak memiliki kriteria diatas

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria

URL dan Screenshoot live 
chat dan contact
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Pernyataan untuk end user

Situs memiliki mesin pencari yang 
mudah ditemukan dalam situs, mudah 
digunakan dan memberikan hasil yang 
baik dan sesuai

Situs terorganisasi dengan baik, 
memiliki peta navigasi, tidak 
memiliki halaman kosong, tata 
letak (layout ) konsisten, 
transisi/perpindahan antar 
halaman situs terasa halus dan 
lancar.

Situs mudah diingat, memiliki 
struktur yang jelas dan mudah 
diikuti, untuk model layanan 
berjenis INFORMASI piramida 
SESUAI struktur organisasi, dan 
untuk model layanan berjenis 
WORKFLOW piramida SESUAI 
layanan yang diberikan
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Selang waktu kejadian sesungguhnya 
dengan publikasi berita/informasi di 
situs/mobile apps

Situs memiliki fitur penyesuaian 
pengguna seperti multi bahasa, 
frequently acces, top search, FAQ, 
fitur pengingat & saran, dan fitur yang 
ramah pengguna disabilitas?

Jumlah halaman yang diperlukan 
untuk menampilkan Informasi pada 
situs/mobile app e-gov 
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Autentifikasi hanya menggunakan 
data yang diperlukan (data sesedikit 
mungkin)

Terdapat proteksi password: 
autentifikasi, enkripsi, notifikasi 
penggunaan password, notifikasi 
penggantian password

Informasi atau petunjuk pengisian data 
pada masing-masing field mudah 
dimengerti dan informatif, disertai 
diagram dan contoh. Proses pengisian 
data hanya membutuhkan sedikit 
halaman petunjuk
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Form atau file dokumen yang tersedia 
dalam situs dapat diunduh dengan 
cepat, kurang dari 1 menit

Keamanan data terjamin baik dari 
keamanan sistem maupun komitmen 
tertulis dari organisasi yang dapat 
dibaca oleh pengguna dengan jelas. 
Terdapat enkripsi dan autentifikasi 
menggunakan digital signature, 
biometrik, notifikasi dan password.

Situs menampilkan pernyataan resmi 
bahwa data tidak akan digunakan 
untuk keperluan lain dan memiliki fitur 
menu privacy policy untuk data pribadi 
pengguna yang dapat dikendalikan 
oleh pengguna (ubah, tampilkan, 
ditutup, dll)
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Halaman situs terunduh/terbuka 
     

Informasi dan pelayanan disediakan 
tepat waktu dan up to date sesuai 
dengan kebutuhan pengguna

Situs dapat digunakan dalam 24 jam 
sehari

Situs berjalan dengan baik di 
semua perangkat atau semua 
operating system , waktu loading 
cepat, text mudah dibaca, 
responsif
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Respon terhadap pertanyaan 
pengguna dilakukan kurang dari 1 jam

Kesan tulus staf/admin sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, 
cepat  merespon, isi respon yang baik, 
dapat menyelesaikan masalah dan 
menggunakan bahasa yang baik

   
dengan cepat, kurang dari 2 detik

Situs dapat beroperasi pada semua 
browser yang umum digunakan 
masyarakat (MicIE, Mozilla, Google 
Chrome, Safari, Opera dll)
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Situs memiliki petunjuk penggunaan, 
fitur Help, Video tutorial dan Fitur 
Customer Service online sehingga 
memudahkan pengguna untuk 
menggunakan situs

Staf/admin e-service terkesan baik, 
bertanggungjawab merespon dengan 
cepat, memiliki kemampuan yang 
mencukupi dan profesional

Pengetahuan staff e-service sangat 
baik, mengetahui dan memahami 
organisasi, seluruh proses bisnis 
terkait pelayanan dari awal sampai 
akhir yang sehingga dapat menjawab 
pertanyaan pengguna secara 
memuaskan
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Tersedia peta navigasi situs dengan 
tahapan yang tidak panjang serta 
kompatibel dengan berbagai browser 
sehingga pengguna mudah untuk 
menggunakan situs.

    
      

    
   
 

Situs memiliki format interaksi 
dengan admin (messaging ), 
menyediakan informasi dalam satu 
halaman dan  fitur multibahasa 
sehingga pengguna dapat 
berinteraksi dengan situs e-service 
secara jelas dan mudah dimengerti
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Situs terlihat menarik dengan 
penggunaan warna yang tidak 
berlebihan, teks berwarna hitam 
dengan warna latar putih, warna dan 
resolusi gambar yang baik, ukuran 
font dan jumlah baris kalimat yang 
ringkas sehingga mudah dibaca.

Situs mudah digunakan karena dapat 
diakses oleh disabilitas, manula, dari 
smartphone, dan memiliki fitur 
multibahasa serta fitur perubahan 
layout/ukuran font
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Situs terlihat kompeten untuk 
penyampaian informasi dengan layout 
yang baik, mempunyai fasilitas scroll 
layar, pemilihan bahasa yang baku 
serta konten diperbaharui secara 
berkala

Situs memberikan kesan yang positif 
dengan adanya layout yang ringkas 
namun informatif, waktu loading yang 
cepat, pemberian penekanan pada hal 
penting, tersedia menu yang berisi 
item yang ringkas dan tepat.

Situs memiliki desain yang sesuai 
dengan jenis layanannya mempunyai 
layout yang simpel, dan berisi 
informasi yang ringkas dan menarik 
serta mudah dipahami oleh pengguna
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Situs menyediakan informasi yang 
     

 

Informasi yang ditampilkan oleh situs 
menggunakan bahasa Indonesia yang 
benar, dengan mekanisme yang 
runtut, tanpa menggunakan banyak 
istilah serta didukung oleh dokumen 
yang tepat sesuai dengan kebutuhan 
pengguna

Informasi yang ditampilkan pada situs 
dilengkapi dengan penjelasan meliputi 
dasar hukum, pelaksanaan kegiatan 
dan gambar yang mendukung
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Situs memberikan informasi yang jelas 
sesuai dengan kebutuhan pengguna 
dalam bentuk audiovisual, gambar 
dan narasi.

Situs menyediakan informasi yang 
detail, lengkap dan relevan

    
diperbaharui secara berkala dan up 
to date

Situs menyediakan integrasi informasi 
dengan penyediaan sumber atau link 
yang terkait untuk memperjelas 
informasi relevan yang dibutuhkan 
pengguna
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Situs memiliki reputasi yang baik 
karena memiliki privacy policy, contact 
informatian, testimoni dan informasi 
jumlah pengunjung.

Keamanan dalam bertransaksi 
dirasakan pengguna dengan adanya 
mekanisme transaksi yang jelas, 
tersedia fitur pengamanan transaksi, 
fasilitas pelacakan transaksi dan 
riwayat transaksi

Situs menyediakan informasi yang 
sesuai dengan kebutuhan pengguna 
pada satu skema secara rinci dalam 
format yang baik
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Situs memiliki forum pengguna 
dengan fasilitas interaksi antara 
anggotanya sehingga menimbulkan 
rasa kebersamaan

Situs menyediakan media komunikasi 
     
     
     

   

Sistem menyediakan perlindingan 
terhadap informasi pribadi dengan  
penggunaan user id, passwords, kode 
autentifikasi, pernyataan resmi 
perlindungan data sehingga pengguna 
merasa aman.

Sistem menyediakan halaman pribadi 
untuk pengguna dengan pengaman 
dan memiliki kemudahan untuk 
melakukan pembaharuan data pribadi 
dan memiliki kesan personalisasi 
pengguna
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Sistem menyediakan fasilitas informasi 
untuk mengetahui alur atau tahapan 
kerja dan transaksi yang dilakukan 
oleh pengguna sehingga memberi 
keyakinan bahwa jasa akan 
tersampaikan dengan baik sesuai janji

    
seperti fasilitas live chat, informasi 
kontak, alamat emai dan nomer 
telepon yang dapat dihubungi yang 
memudahkan komunikasi dengan 
institusi
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Dimensi Code Indikator Penilaian Pertanyaan N

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

E1
Struktur situs/mobile app e-
gov ini jelas dan mudah 
diikuti

Apakah situs/mobile app 
menggunakan alamat/nama 
mobile apps yang mudah 
diingat, berekstensi go.id 
(untuk situs)/nama formil (untuk 
mobile app), tampilan antar 
muka (interface ) menarik  dan 
mudah untuk diikuti /ditelusuri?

E2
Mesin pencari (fitur search) 
dalam situs/mobile app e-
gov ini efektif

Apakah situs/mobile app 
menyediakan fitur mesin 
pencari (search) yang mudah 
ditemukan posisinya, 
digunakan dan memberikan 
tampilan hasil yang mudah 
dibaca/dipahami?

E3 Peta situs/mobile app e-gov 
ini terorganisir dengan baik

Apakah situs/mobile app 
memiliki peta navigasi, tidak 
mengandung halaman kosong, 
tata letak (layout) halaman 
yang konsisten dan transisi 
antar halaman terasa halus 
(smooth) dan lancar? 
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2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

Efficiency

    
   

   
    

   
    
    
    

(smooth) dan lancar? 

E4

Situs/mobile app e-gov ini 
disesuaikan dengan 
kebutuhan khusus masing-
masing pengguna

Apakah situs/mobile app 
memiliki fitur penyesuaian 
terkait karakteristik dan pola 
kebutuhan khusus pengguna 
seperti multi bahasa, 
Sumarisasi (frequently acces, 
top search, FAQ, dlsb), fitur 
pengingat & saran, dan fitur 
yang ramah pengguna 
disabilitas?

E5
Informasi yang ditampilkan 
pada situs/mobile app e-gov 
ini rinci dan sesuai 

Apakah informasi yang 
ditampilkan dalam situs/mobile 
app memiliki keterangan yang 
rinci dan sesuai dengan 
efisiensi? 

E6

Lama Informasi yang 
ditampilkan di situs e-gov 
setelah kejadian/peristiwa 
berlangsung

Seberapa lama informasi 
ditampilkan dari waktu kejadian  
berlangsung?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

E7

Petunjuk dan/atau  
Informasi pengisian data 
dalam situs/mobile app e-
govt ini sudah memadai

Apakah petunjuk dan/atau 
informasi mengenai pengisian 
data dalam situs/mobile app ini 
sudah cukup 
memadai/informatif? 

T1 Penggunaan pasword dan 
username aman

Apakah keamanan 
penggunaan username dan 
password pada situs/mobile 
app ini terjamin? 

T2
Autentifikasi hanya 
menggunakan data yang 
diperlukan

Berapa jumlah item data 
pribadi pengguna yang harus 
dimasukkan untuk autentifikasi 
akses dalam situs/mobile app 
ini ? (Contoh data pribadi yang 
tidak perlu: Nomor Kartu 
Keluarga, NIK, nomor Kartu 
kredit, dlsb yang tidak 
diperlukan dalam akses situs )
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

Trust

T3

Data yang diberikan oleh 
pengguna tersimpan dalam 
situs/mobile app dengan 
aman

Apakah data yang diberikankan 
pengguna dan tersimpan 
dalam sistem e-service ini 
aman?

T4

Data yang disediakan untuk 
e-service digunakan hanya 
untuk alasan yang 
dimaksudkan 

Apakah data pengguna yang 
disimpan dalam e-service ini 
hanya digunakan untuk alasan 
yg dimaksudkan oleh 
pengguna?

R1

Form dalam situs/mobile 
app e-service dapat 
diunduh/di-submit dengan 
cepat

Apakah form atau file dalam 
situs/mobile app ini dapat 
diunduh atau disubmit dengan 
cepat ?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

Reliability

R2
Situs/mobile app e-service 
dapat diakses dan tersedia 
kapan pun diperlukan

Apakah situs/mobile app ini 
dapat diakses kapan saja 
diperlukan?

R3
Situs/mobile app dapat 
beroperasi dengan baik 
sejak dibuka

Apakah situs/mobile app dapat 
beroperasi dengan baik dan 
responsif sejak dibuka?

R4
Situs/mobile app 
menyediakan layanan tepat 
waktu

Apakah layanan disediakan 
tepat waktu sesuai dengan 
kebutuhan?

R5
Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat dengan 

Apakah halaman situs/mobile 
app terunduh/termuat  dengan 

Page 5



INDIKATOR eService_Jenis INFORM

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

R5
   

terunduh/termuat dengan 
cepat

   
app terunduh/termuat  dengan 
cepat?

R6
Situs e-service berjalan 
dengan baik menggunakan 
browser yang tersedia

Apakah semua browser  
umum/populer yang tersedia 
dapat digunakan untuk 
membuka situs ini?

 

CS1

Staf e-service menunjukkan 
minat yang tulus dalam 
memecahkan masalah 
pengguna, staf yang 
dimasukan adalah adanya 
HELP DESK utk eService.

Apakah staf e-service 
memberikan layanan yang 
tulus dalam menjawab 
pertanyaan dan penyelesaiaan 
masalah?

CS2
Staff e-service memberikan 
balasan secepatnya ke 
pertanyaan pengguna.

Apakah respon admin cepat 
dalam menjawab pertanyaan 
pengguna?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

Citizen Support

CS3

Staf e-service memiliki 
pengetahuan untuk 
menjawab pertanyaan 
pengguna.

Apakah staf memiliki 
pengetahuan untuk menjawab 
pertanyaan pengguna secara 
memuaskan?

CS4

Staf e-service memiliki 
kemampuan untuk 
menyampaikan 
kepercayaan dan keyakinan

Apakah kesan terpercaya 
terlihat pada staf e-service 
sehingga dapat meyakinkan 
pengguna?

U1 Mudah dipelajari untuk 
mengoperasikan

Apakah situs/mobile app dapat 
dengan mudah dipelajari dan 
dioperasikan saat 1 s/d 3 kali 
mengakses dengan dukungan 
fitur-fitur berikut?
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1

4

3

2

1

4

3

2

1

   

    
    

      
   

 

U2
Interaksi dengan 
situs/mobile app eservice 
jelas dan mudah dimengerti

Apakah interaksi anda sebagai 
pengguna situs/mobile app 
jelas dan mudah untuk 
memahami/mengerti dengan 
tersedianya form interaksi 
dengan fitur-fitur berikut?

U3 Navigasi situs/mobile app 
cukup jelas dan mudah

Apakah situs/mobile app 
mudah dinavigasikan dari 
menu ke menu, dari halaman 
ke halaman, dan dari konten ke 
konten nya?
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4

3

2

1

4

3

2

1

Usability

U4 Situs/mobile app mudah 
digunakan

Apakah mudah dalam 
penggunaan situs/mobile app 
baik konten, menu, dan fitur 
lainnya ?

U5 Tampilan situs/mobile app 
eservice menarik

Apakah tampilan situs/mobile 
app menarik sehingga anda 
nyaman, senang dan tidak 
bosan melihat situs lebih lama 
atau sering?
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4

3
2
1

4

3
2
1

4

3
2

U6
Desain situs/mobile app 
eService layak dan sesuai 
dengan tipe situs

Apakah desain situs sesuai 
/relevan dengan 
jenis/kategori/konten yang 
dikandung/fungsi layanan nya?

U7
Situs/mobile app Eservice 
menimbulkan kesan 
kompeten/profesional

Apakah situs/mobile app 
nampak kompeten/profesional 
dalam penyampaian kontennya 
dan pengelolaannya?

U8

Situs/mobile app Eservice 
memberikan 
pengalaman/kesan positif 
bagi pengguna

Apakah Anda mendapatkan 
pengalaman/kesan positif saat 
mengakses dan menggunakan 
situs/mobile app ini?
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1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

   
 

  
 

   
   

   
  

I1 Menyediakan informasi 
akurat

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs dengan 
bahasa Indonesia yang jelas, 
sistematis dan bermanfaat bagi 
pengguna?

I2 Menyediakan informasi yang 
terpercaya

Apakah Informasi yang 
ditampilkan dalam situs//mobile 
app disertai dengan daftar, 
deskripsi informasi serta dasar 
hukum dari pelayanan yang 
diberikan ?

Menyediakan informasi 
   

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs/mobile 
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2

1

4

3

2

1

4

3
2
1

4

3

2

1

I3 Menyediakan informasi 
tepat dan sesuai waktu

   
ditampilkan pada Situs/mobile 
app merupakan informasi yang 
ter up date  secara teratur ?

I4 Menyediakan informasi 
relevan

Apakah informasi yang 
disampaikan mempunyai 
penjelasan dengan integrasi 
informasi dari link lainnya ?

I5 Menyediakan informasi yang 
mudah dimengerti

Apakah informasi yang 
ditampilkan dilengkapi dengan 
tutorial penggunaan layanan ?

Information

I6
Menyediakan informasi 
dengan tingkat kerincian 
yang tepat

Apakah informasi yang 
ditampilkan dalam situs/mobile 
app memiliki keterangan yang 
lengkap mengenai: 
Author/Penulis, Tanggal 
Publikasi, Link sumber 
referensi , disertai dengan 
gambar/video/dokumen 
relevan, memiliki kategorisai & 
kata kunci yang sesuai dan 
memliki link/tautan dengan 
informasi lain yang sejenis 
dalam situs?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

 

SI1 Memiliki reputasi yang baik Apakah situs memiliki reputasi 
yang baik?

I7 Menyediakan informasi  
dalam format yang layak

Apakah informasi disajikan 
dengan format yang sesuai, 
tepat dan cocok?

SI2
Pengguna merasa aman 
dalam  menyelesaikan 
transaksi

Apakah situs memiliki  
keamanan untuk melakukan 
transaksi secara penuh?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

Service Interaction SI4 Menciptakan rasa 
personalisasi

Apakah Situs menyediakan 
kemudahan untuk mempunyai 
halaman pribadi dan 
kemudahan untuk mengubah 
atau meng-update-nya ?

  
 

Apakah Situs memiliki fitur 
diskusi langsung (live) dan 

    
    

    
   

  

SI3
Pengguna merasa aman 
terhadap informasi 
pribadinya

Apakah informasi pribadi 
pengguna terlindungi dengan 
baik ?

SI5 Menimbulkan rasa 
kebersamaan

Apakah pengguna merasakan 
komunitas yang menghargai 
keberadaannya dan 
kebersamaan sesama 
pengguna?
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3

2

1

4

3
2
1

 

SI6 Memudahkan komunikasi 
dengan institusi

    
diskusi langsung (live) dan 
informasi kontak yang lengkap 
dan berfungsi baik? (Berfokus 
pada interaksi dari pengguna 
terhadap penyedia layanan 
bukan live chat)

SI7

Memberi keyakinan bahwa 
jasa akan tersampaikan 
dengan baik sesuai 
janji/aturan

Apakah Situs memberi 
keyakinan bahwa jasa akan 
tersampaikan dengan baik 
sesuai janji/aturan? 
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Breakdown Bobot

Menggunakan (1) nama/alamat mudah 
diingat dan ditelusuri, (2) berakhiran 
ekstensi go.id (untuk situs)/nama formal 
yang menunjukan nama daerah atau 
layanan spesifik (untuk mobile app), (3) 
tampilan antar muka nya menarik 
(komposisi Menu, Logo Lembaga, dan 
font (jenis dan ukuran) yang konsisten, 
(4) struktur  situs/mobile apps  berbentuk 
piramida i. Beranda; ii. Kategori; iv. 
Subkategori

4

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas 2

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas 2

Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas 1

Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app, mudah digunakan dan memberikan 
tampilan hasil yang mudah 
dibaca/pahami

4

Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app dan mudah digunakan

3

Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app

3

Tidak ditemukan mesin pencari dalam 
situs/mobile app 1

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur, tidak memiliki halaman 
kosong dan tata letak (layout) konsisten, 
transisi/perpindahan antar 
halaman/windows situs/mobile app terasa 
halus dan lancar tanpa jeda/lag.

3

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur, tidak memiliki halaman 
kosong dan tata letak (layout) konsisten

3
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Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur dan tidak memiliki halaman 
kosong

3

Tidak memiliki atau hanya memiliki peta 
navigasi saja 1

Memiliki  fitur  pilihan (1) multi bahasa, (2) 
fitur sumarisasi (frequently acces, top 
search, top question, FAQ) dan (3) fitur 
pengingat & pemberi saran serta (4) fitur 
ramah pengguna disabilitas (text to 
speech, speech to text, dlsb)

4

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas 3

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas 2

Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas 1

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam satu halaman situs/mobile app 5

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam dua halaman situs/mobile app 2

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam tiga halaman situs/mobile app 2

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam lebihh dari tiga halaman 
situs/mobile app

2

Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 1-4 hari setelah kejadian 
berlangsung
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 5-7 hari setelah kejadian 
berlangsung
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 8-14 hari setelah kejadian 
berlangsung
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang lebih dari 14 hari setelah 
kejadian berlangsung
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Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field mudah dimengerti dan 
informatif disertai diagram dan contoh. 
Proses pengisian data hanya 
membutuhkan 1 halaman 5
Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field mudah dimengerti dan 
informatif disertai diagram dan contoh. 
Proses pengisian data hanya 
membutuhkan 2-3 halaman

2

Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field tidak mudah dimengerti dan 
kurang  informatif tanpa disertai diagram 
dan contoh. Proses pengisian data hanya 
membutuhkan lebih dari 3 halaman 2
Tidak ada petunjuk dan/atau informasi 
pengisian data pada masing-masing field 1

Terdapat fitur proteksi password: (1) 
autentifikasi, (2) enkripsi menggunakan 
basis/standar enkripsi tertentu 
(ditampilkan metode/merk nya), (3) 
notifikasi penggunaan password, (4) 
notifikasi penggantian password

4

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas  3

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas  1

Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas  1

1 -  3 item data pribadi pengguna untuk 
autentifikasi 4

4 - 5 item data pribadi pengguna untuk 
autentifikasi 2

6 sampai 7 item data pribadi pengguna 
untuk autentifikasi 2

Lebih dari 7 data item data pribadi 
pengguna untuk autentifikasi 2
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Keamanan data terjamin karena adanya: 
(1) komitmen/pernyataan tertulis dari 
organisasi pengelola/penanggung jawab 
situs/mobile app yang dapat 
dibaca/diketahui oleh pengguna dengan 
jelas (2) Terdapat jaminan sistem 
enkripsi, (3) autentifikasi menggunakan 
digital signature atau biometrik  (4) fitur 
notifikasi/restorasi user name & password  
dan (5) memiliki sistem pemblokiran

4

Situs/mobile app memiliki 4-5 kriteria di 
atas 4

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas 2

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas 1

Kriteria: (1) Terdapat pernyataan resmi 
dalam situs bahwa data tidak akan 
digunakan untuk keperluan lain. (2) 
Memiliki fitur menu privacy policy untuk 
data pribadi pengguna (3) Data dapat 
dikendalikan oleh pengguna (ubah, 
tampilkan, ditutup, dan fitur lainnya)

4

Situs/mobile app memiliki 2 kriteria di 
atas 1
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas 1
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas 1

Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 
kurang dari 1 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 1 
sampai 5 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 5 
sampai 10 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 
lebih dari 10 menit
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Situs/mobile app selalu aktif dan dapat 
digunakan 24 jam sehari

Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1- 3 bulan sekali
Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1 minggu – 1 bulan 
sekali
Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1-6 hari sekali

Situs/mobile app ketika dievaluasi 
memiliki kriteria sebagai berikut: (1)  
waktu loading dan unduh cepat ke menu 
utama  (2) Situs/mobile app berjalan 
dengan baik di semua perangkat,(3) text 
mudah dibaca, (4) responsif

Situs/mobile app memilki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memilki 1 kriteria di atas

Situs/mobile app tidak memilki kriteria di 
atas

Kriteria evaluasi: (1) chat dan mail respon 
tidak lebih dari 24 jam (2) ada 
penyelesaian masalah/pertanyaan user 
(3) pengumuman yang masih dalam 
rentang waktunya (4) kerterbaruan 
berita/artikel
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat   5-10 detik

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat  11 sampai 30 detik
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Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat  31 sampai 60 detik

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat lebih dari 60 detik

Semua browser dapat digunakan 
(minimal 4 jenis browser)

Hanya 3 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Hanya 2 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Hanya 1 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Kriteria kesan tulus staf sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, (1) 
kecepatan respon (2) isi respon (3) 
penyelesaian masalah (4) bahasa yang 
baik

Situs/mobile app memilki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memilki 1 kriteria di atas

Situs/mobile app tidak memilki kriteria di 
atas

Respon terhadap pertanyaan pengguna 
dilakukan kurang dari 60 menit

Respon terhadap pertanyaan dilakukan 
dalam waktu 61 menit  sampai 5 jam

Respon terhadap pertanyaan dilakukan 
dalam 5 jam 1 menit sampai 24 jam

Respon terhadap pertanyaan pengguna 
dilakukan lebh dari 24 jam
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Kriteria pengetahuan dan respon dari 
staff e-service terkait pertanyaan 
pengguna atas layanan: (1)  menjawab 
setiap pertanyaan pengguna sesuai 
konteksnya, (2) menjawab dengan cepat 
kurang dari 24 jam (3) menyelesaikan 
masalah/pertanyaan pengguna atau 
menjawab secara tepat (4) 
berkomunikasi dengan bahasa yang baik

Staff e-service memiliki 2-3 kriteria di atas

Staff e-service memiliki 1 kriteria di atas

Staff e-service tidak memiliki kriteria di 
atas

Kriteria penyampaian layanan dari staf e-
service: (1) dapat dipercaya dengan baik 
dan menjalankan tugasnya dengan (2) 
tanggung jawab,  (3) profesional dan (4) 
percaya diri

Staff e-service memiliki 2-3 kriteria di atas

Staff e-service memiliki 1 kriteria di atas

Staff e-service tidak memiliki kriteria di 
atas

Situs/mobile app menyediakan: (1) 
manual penggunaan; (2) fitur Help, (3) 
Video tutorial, dan (4)  Fitur Customer 
Service online (live chat)
Tersedia manual penggunaan, fitur Help 
dan video tutorial

Tersedia manual penggunaan dan fitur 
Help
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Tersedia manual penggunaan (pdf, 
diagram, dokumen lainnya)

Kriteria interaksi pengguna dengan e-
services: (1) Memiliki form interaksi; (2) 
Memiliki fitur Helpdesk/instant messaging 
dengan admin; (3) Informasi yang 
ditampilkan dalam situs dapat diakses 
per halaman per informasi; (4) memiliki 
fitur multibahasa

Interaksi hanya memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Interaksi hanya memiliki 1 kriteria di atas

Interaksi hanya tidak memiliki kriteria di 
atas

Kriteria navigasi situs/mobile app: (1) 
Tersedia peta situs navigasi; (2) Jumlah 
link navigasi yang minimal (maksimal 7 
menu item); (3) Konsisten (posisi 
navigasi situs selalu sama di tiap 
halaman); (4) Logo me-Link ke halaman 
utama

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas
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Kriteria kemudahan penggunaan 
situs/mobile app: (1) Dapat diakses oleh 
siapapun termasuk (2)disabilitas (tuna 
netra) atau (3) manula; (4) Kompatibel 
dengan perangkat mobile (smartphone, 
tablet, dll); (5) Memungkinkan membaca 
konten secara cepat (skims); (6) Memiliki 
fitur multibahasa; dan (7) perubahan 
layout (misal perubahan ukuran font)

Memiliki 4-6 kriteria diatas

Memiliki 1-3 kriteria diatas

Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria tampilan situs/mobile app yang 
menarik: (1) Desain dengan komposisi 
padanan warna yang baik dan tidak 
berlebihan:  setidaknya memiliki 2 atau 3 
warna utama yang berpadu (maksimal 5 
warna); (2) teks mudah dibaca, biasanya 
teks warna hitam dengan latar warna 
puith/cerah & ukuran font 10-12 di tiap 
paragraf; (3) memiliki gambar yang 
relevan dengan konteks/konten dengan 
kualitas/resolusi yang baik dan jumlah 3-
4 gambar setiap halamannya (tidak 
lebih); (4) layout yang sederhan & 
ringkas (simple)  tidak banyak 
mengandung elemen pengalih fokus 
(misal animasi, gambar berkedip-
kedip/blink  dll)
Memiliki 2-3 kriteria di atas

Memiliki 1 kriteria di atas

Tidak memiliki  kriteria di atas
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(1) Layout situs sederhana tidak 
berlebihan hanya menyampaikan konten 
yang relevan dengan informasi 
pemerintahan; (2) judul konten memiliki 
tema/label yang jelas dan isi dibagi 
menjadi paragraf kecil; (3) desain layout 
dan konten jelas, ringkas dan menarik; 
(4) kurang dari 10 detik pengunjung 
dapat mengetahui jenis situs dan isi 
konten yang disampaikan

Memiliki 2-3 kriteria di atas
Memiliki 1 kriteria di atas
Tidak memiliki  kriteria di atas

Kriteria kesan kompeten/profesional dari 
situs/mobile app: (1) Tata letak/layout 
sederhana, ringkas, minim fitur pengalih 
topik ; (2) Minimal link navigasi dan scroll 
(menggulung layar) untuk setiap halaman 
dan informasi/konten ; (3) Konten 
diperbarui secara reguler/berkala; (4) 
Konten yang deskriptif, dan penggunaan 
bahasa sederhana dan standar atas 
konten situs/mobile app (yang ada 
seakan ditulis yang profesional, misal: 
editor/wartawan)
Memiliki 2-3 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Tidak memiliki  kriteria diatas

 Kriteria standar pengalaman positif: (1) 
Layout situs sederhana & ringkas 
(simple), tampilan menarik dan 
pengelolaan yang baik; (2) Loading 
halaman cepat, situs memuat (loading) 
halaman 1- 20 detik; (3) Minimal link & 
scroll & layout, serta konsiten tiap 
halamannya; (4) Fokus pada hal yang 
penting/utama, (5) Menu selalu berada di 
bagian atas disetiap halaman (6) item 
menu dibatasi kurang dari 7 item (untuk 
tidak membuat orang berlama-lama 
dalam mencari satu informasi yang 
diinginkan), (6) Memiliki fitur/tombol 
Memiliki 4-5 kriteria diatas
Memiliki 1-3 kriteria diatas
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Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria umum informasi akurat: (1) 
didukung oleh referensi atau dokumen 
fakta yang jelas serta sesuai dengan 
kebutuhan  pengguna. (2) informasi yang 
disampaikan dengan bahasa Indonesia 
yang jelas (tata bahasa, pengejaan, dan 
komposisi) (3)  menampilkan 
keterangan/info tentang penulis (4) 
Informasi dapat dibandingkan dengan 
situs lainnya dengan topik yang sama

Memiliki 2-3 kriteria diatas

Memiliki 1 kriteria diatas

Tidak memiliki kriteria diatas

Tersedia daftar dan deskripsi informasi 
yang dilengkapi dengan  peraturan 
perundang-undangan/dasar hukum 
terkait pelayanan yang diberikan
Tersedia deskripsi informasi yang 
dilengkapi dengan peraturan perundang-
undangan/dasar hukum terkait pelayanan 
yang diberikan

Tersedia daftar informasi yang dilengkapi 
peraturan perundang-undangan/dasar 
hukum terkait pelayanan yang diberikan

Tidak tersedia daftar dan deskripsi 
informasi yang dilengkapi dengan 
peraturan perundang-undangan/dasar 
hukum terkait pelayanan yang diberikan 

Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 7 hari kerja dari berita 
/informasi terakhir
Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 8 hari kerja – 30 hari kerja 
dari berita /informasi terakhir
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Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 31 hari kerja – 90 hari kerja 
dari berita /informasi terakhir
Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala lebih dari  90 hari kerja dari berita 
/informasi terakhir

Terdapat integrasi informasi antara 
informasi pelayanan dengan link  
informasi lainnya yang saling terkait
Terdapat integrasi informasi, yang 
membutuhkan pencarian dari link yang 
lain
Terdapat integrasi informasi tanpa 
panduan link lainnya.
Tidak terdapat integrasi informasi

Kriteria informasi yang mudah dimengerti, 
memiliki: (1) penggunaan bahasa yang 
baik dan benar, langsung/tidak bertele-
tele, tidak banyak terminologi tidak 
awam/asing; (2) audio visual, (3) tabel 
dan/atau grafik, (4) link atau dokumen 
Memiliki 2-3 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria tingkat kerincian informasi: (1) 
Author/Penulis; (2) Tanggal Publikasi, (3) 
Memiliki Gambar/Video/Dokumen dan 
tautan dengan informasi lain yang 
sejenis/relevan dalam situs/mobile app 
dan  yang relevan dan (4) Memiliki 
kategorisasi dan kata kunci yang sesuai
Situs/mobile app memiliki  2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki  1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas
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Kriteria format penyajian informasi yang 
layak/pas: (1) Menggunakan bahasa 
yang umum, (2) mengandung penekanan 
(cetak tebal (bold), atau cetak miring 
(italic), pointer, tabel dan atau  yang 
sesungguhnya atau kontekstual (3) 
Mengandung  keyword (4) Menggunakan 
hyperlink yang aktif (dapat diklik 
langsung) (5) jumlah paragraf yang tidak 
banyak (maksimum tiga paragraf) dalam 
satu informasi
Situs/mobile app memiliki  3-4 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki  1-2 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki (1) privacy 
policy, (2) contact information, (3) 
terdapat testimoni positif dari pengguna, 
(4) memiliki statistik jumlah pengunjung 
dan pengguna situs/mobile app yang 
meningkat

Situs/mobile app memiliki 2-3 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki 1 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app tidak memiliki  macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki mekanisme 
transaksi yang jelas dengan ditandai (1) 
tersedia petunjuk yang user friendly (2) 
fitur pengamanan transaksi (3) fasilitas 
pelacakan transaksi (4) riwayat transaksi

Situs/mobile app memiliki 2-3 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki 1 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app tidak memiliki  macam 
kriteria tersebut
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Kriteria keamanan bagi pengguna: (1) 
Untuk akses ke akun pengguna 
dibutuhkan user id, Passwords, (2) kode 
autentifikasi  (3) pengguna memberikan 
hanya data yang dibutuhkan (4) Terdapat 
pernyataan resmi perlindungan data

Situs/app memiliki 2-3 macam 
perlindungan data pengguna diatas
Situs/app  memiliki 1 macam 
perlindungan data pengguna diatas
Situs/app tidak/ memiliki  macam 
perlindungan data pengguna diatas

Situs/app memiliki (1) halaman personal 
yang sesuai dengan karakteristik atau 
preferensi pengguna, (2) memiliki 
pengaman/passwords untuk masuk dan 
(3) memiliki kemudahan untuk mengubah 
atau mengupdate data personal.

Situs/app  memiliki 2 kriteria personalisasi 
pengguna diatas
Situs/app memiliki 1 kriteria personalisasi 
pengguna diatas

Situs/app  tidak memiliki  kriteria 
personalisasi pengguna diatas

Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang berfungsi optimal 
sebagai tempat berdiskusi dan 
memberikan solusi yang dipertimbangkan 
oleh organisasi
Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang berfungsi dengan baik
Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang kadang-kadang 
digunakan
Situs/mobile app tidak memiliki 
forum/kanal pengguna atau memiliki tapi 
tidak digunakan

Situs memiliki fitur diskusi langsung (live) 
dan informasi kontak yang lengkap 
(alamat email, alamat fisik, nomor 
telepon) yang berfungsi dengan baik.
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Situs memiliki informasi kontak yang 
lengkap (alamat email, alamat fisik, 
nomor telepon) yang berfungsi dengan 
baik.
Situs memiliki informasi kontak yang 
kurang lengkap yang kurang berfungsi 
dengan baik.
Situs tidak memiliki informasi kontak

Kriteria yang dimaksud, situs/mobile app 
memiliki:  (1) FAQ dan atau petunjuk 
yang lengkap, (2) kontak/fasilitas 
diskusi/chat yang berfungsi untuk 
bertanya (3) terdapat testimoni pengguna  
yang baik, (4) memiliki alur 
kerja/transaksi transparan yang dapat 
dipantau pengguna.

Situs/app  memiliki 2-3 kriteria diatas
Situs/app  memiliki 1 kriteria diatas
Situs/app  tidak memiliki kriteria diatas
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Evidence Pernyataan untuk end user

URL link dan screenshoot mengenai: nama 
situs/aplikasi, hasil pencarian situs pada browser, 
layout situs untuk menunjukkan struktur

https://pesona.travel/

URL link dan screenshoot mengenai: mesin pencari, 
fungsi dan tata letak

https://pesona.travel/front/search?q=sumatera+selata
n

URL link dan screenshoot mengenai: Site Map

Situs mudah diingat, memiliki 
struktur yang jelas dan memiliki 
tampilan interface yang menarik.

Situs memiliki mesin pencari yang 
mudah ditemukan dalam situs, mudah 
digunakan dan memberikan hasil yang 
baik dan sesuai

Situs terorganisasi dengan baik, 
memiliki navigasi wisata yang saat 
kita ingin tuju, tidak memiliki 
halaman kosong, tata letak (layout ) 
konsisten, transisi/perpindahan 
antar halaman situs terasa halus 
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https://pesona.travel/keajaiban/5974/kebun-teh-
gunung-dempo-yang-menyejukkan-mata

URL link dan screenshoot mengenai: fitur  pilihan 
multi bahasa, fitur sumarisasi (frequently acces, top 
search, top question, FAQ) dan fitur pengingat & 
pemberi saran serta fitur ramah pengguna disabilitas 
(text to speech, speech to text, dlsb)

https://www.indonesia.travel/gb/en/home

https://pesona.travel/keajaiban/5974/kebun-teh-
gunung-dempo-yang-menyejukkan-mata

    
     

     
     

  
     

dan lancar. 

Situs memiliki fitur penyesuaian 
pengguna seperti multi bahasa inggris 
dan bahasa indonesia dll.

Screen shoot  halaman (halaman) situs/mobile app untuk informasi yang ditampilkan cukup 
jelas dan terperinci

Jadwal update tersedia dan dilakukan dengan baik, 
dibuktikan dengan fisik situs terbarukan dapat berupa 
link url dan atau screenshoot

Selang waktu kejadian sesungguhnya 
dengan publikasi berita/informasi di 
situs/mobile apps
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URLdan screenshoot kolom isian pada situs

https://pesona.travel/login

URL dan screen shoot halaman login, hasil 
percobaan register, create username dan password, 
ganti username dan password

https://pesona.travel/front/forgot

URL dan screen shoot Kolom isian permintaan data 
saat register dan login 

https://pesona.travel/page/kebijakan-privasi

Informasi atau petunjuk pengisian data 
pada masing-masing field mudah 
dimengerti dan informatif, disertai 
diagram dan contoh. Proses pengisian 
data hanya membutuhkan sedikit 
halaman petunjuk

Terdapat proteksi password: 
autentifikasi, enkripsi, notifikasi 
penggunaan password, notifikasi 
penggantian password

Autentifikasi hanya menggunakan data 
yang diperlukan (data sesedikit 
mungkin)
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(1). Screen shoot Pernyataan tentang kemanan data 
pengguna dalam situs dan bukti fiturlain, (2).  berita 
acara percobaan 

https://pesona.travel/page/syarat-ketentuan

Keamanan data terjamin baik dari 
keamanan sistem maupun komitmen 
tertulis dari organisasi yang dapat 
dibaca oleh pengguna dengan jelas. 
Terdapat enkripsi dan autentifikasi 
menggunakan digital signature, 
biometrik, notifikasi dan password.

(1) Pernyataan resmi penggunaan data dalam situs 
(2) menu privacy policy

Situs menampilkan pernyataan resmi 
bahwa data tidak akan digunakan 
untuk keperluan lain dan memiliki fitur 
menu privacy policy untuk data pribadi 
pengguna yang dapat dikendalikan 
oleh pengguna (ubah, tampilkan, 
ditutup, dll)

Berita acara pengunduhan form atau file dengan 
bukti 

Form atau file dokumen yang tersedia 
dalam situs dapat diunduh dengan 
cepat, kurang dari 1 menit
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Jadwal dan sop maintenance, lampiran up dan down 
sistem, screeshot akses/evaluasi situs pada waktu 
yang berbeda

Situs dapat digunakan dalam 24 jam 
sehari

Berita acara percobaan menjalankan situs

Situs berjalan dengan baik di semua 
perangkat atau semua operating 
system , waktu loading  cepat, text 
mudah dibaca, responsif

(1) chat dan mail respon tidak lebih dari 24 jam (2) 
bukti penyelesaian masalah/pertanyaan user (3) bukti 
pengunggahan pengumuman (4) kerterbaruan berita

Informasi dan pelayanan disediakan 
tepat waktu dan up to date sesuai 
dengan kebutuhan pengguna

Berita acara percobaan membuka halaman situs  
(halaman situs yang baik adalah situs yang tidak 

   

Halaman situs terunduh/terbuka 
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(halaman situs yang baik adalah situs yang tidak 
berat dan cepat dibuka)

   
dengan cepat, kurang dari 2 detik

Berita acara percobaan  dan screenshoot membuka 
situs dengan berbagai browser

Situs dapat beroperasi pada semua 
browser yang umum digunakan 
masyarakat (MicIE, Mozilla, Google 
Chrome, Safari, Opera dll)

Bukti tentang (1) kecepatan respon (2) isi respon (3) 
penyelesaian masalah (4) standar bahasa yang baik

Kesan tulus staf/admin sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, 
cepat  merespon, isi respon yang baik, 
dapat menyelesaikan masalah dan 
menggunakan bahasa yang baik

Bukti sampel respon pada  pertanyaan user Respon terhadap pertanyaan 
pengguna dilakukan kurang dari 1 jam
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(1) Bukti berita acara penilaian staf e-service (2) 
persepsi penilai terhadap jawaban atas pertanyaan 
user (disertai bukti)

Pengetahuan staff e-service sangat 
baik, mengetahui dan memahami 
organisasi, seluruh proses bisnis terkait 
pelayanan dari awal sampai akhir yang 
sehingga dapat menjawab pertanyaan 
pengguna secara memuaskan

(1) Bukti berita acara penilaian staf e-service (2) 
persepsi penilai terhadap jawaban atas pertanyaan 
user (disertasi bukti)

Staf/admin e-service terkesan baik, 
bertanggungjawab merespon dengan 
cepat, memiliki kemampuan yang 
mencukupi dan profesional

URL

Situs memiliki petunjuk penggunaan, 
fitur Help, Video tutorial dan Fitur 
Customer Service online sehingga 
memudahkan pengguna untuk 
menggunakan situs
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URL

Situs memiliki format interaksi 
dengan admin (messaging ), 
menyediakan informasi dalam satu 
halaman dan  fitur multibahasa 
sehingga pengguna dapat 
berinteraksi dengan situs e-service 
secara jelas dan mudah dimengerti

Berita acara percobaan dan URL

Tersedia peta navigasi situs dengan 
tahapan yang tidak panjang serta 
kompatibel dengan berbagai browser 
sehingga pengguna mudah untuk 
menggunakan situs.
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Berita acara percobaan dan URL

Situs mudah digunakan karena dapat 
diakses oleh disabilitas, manula, dari 
smartphone, dan memiliki fitur 
multibahasa serta fitur perubahan 
layout/ukuran font

Situs terlihat menarik dengan 
penggunaan warna yang tidak 
berlebihan, teks berwarna hitam 
dengan warna latar putih, warna dan 
resolusi gambar yang baik, ukuran font 
dan jumlah baris kalimat yang ringkas 
sehingga mudah dibaca.
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Situs memiliki desain yang sesuai 
dengan jenis layanannya mempunyai 
layout yang simpel, dan berisi informasi 
yang ringkas dan menarik serta mudah 
dipahami oleh pengguna

Situs terlihat kompeten untuk 
penyampaian informasi dengan layout 
yang baik, mempunyai fasilitas scroll 
layar, pemilihan bahasa yang baku 
serta konten diperbaharui secara 
berkala

Situs memberikan kesan yang positif 
dengan adanya layout yang ringkas 
namun informatif, waktu loading yang 
cepat, pemberian penekanan pada hal 
penting, tersedia menu yang berisi item 
yang ringkas dan tepat.
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Screen shoot : (1) informasi yang ditampilkan di Web, 
(2) bagan , (3) dokumen pendukung

     
     

     
     

      
   

Informasi yang ditampilkan oleh situs 
menggunakan bahasa Indonesia yang 
benar, dengan mekanisme yang runtut, 
tanpa menggunakan banyak istilah 
serta didukung oleh dokumen yang 
tepat sesuai dengan kebutuhan 
pengguna

Screen shoot :  (1) Daftar informasi ; (2) Deskripsi 
informasi ; (3) Peraturan hukum/dasar hukum 

Informasi yang ditampilkan pada situs 
dilengkapi dengan penjelasan meliputi 
dasar hukum, pelaksanaan kegiatan 
dan gambar yang mendukung

       
Situs menyediakan informasi yang 
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Screen shoot : (1) Berita yang terbaru 
    

diperbaharui secara berkala dan up 
to date

Screen shoot : (1) penjelasan integrasi informasi (2) 
alamat link yang terkait

Situs menyediakan integrasi informasi 
dengan penyediaan sumber atau link 
yang terkait untuk memperjelas 
informasi relevan yang dibutuhkan 
pengguna

Situs memberikan informasi yang jelas 
sesuai dengan kebutuhan pengguna 
dalam bentuk audiovisual, gambar dan 
narasi.

Screen shoot  dan file penggunaan layanan dalam 
bentuk : (1) audiovisiual, (2) gambar ; (3) narasi 

URL link dan screenshoot mengenai: Author; 
DD/MM/YYYY, Link Tautan dan 
Gambar/Video/Dokumen yang relevan dan Memiliki 
kategorisasi dan kata kunci yang sesuai serta 
Memiliki tautan dengan informasi lain yang 
sejenis/relevan dalam situs

Situs menyediakan informasi yang 
detail, lengkap dan relevan
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URL dan Screenshoot keempat kriteria

Keamanan dalam bertransaksi 
dirasakan pengguna dengan adanya 
mekanisme transaksi yang jelas, 
tersedia fitur pengamanan transaksi, 
fasilitas pelacakan transaksi dan 
riwayat transaksi

Screen shoot  skema yang menampilkan informasi 
kebutuhan pengguna pada satu skema (informasi 
dengan kategorisasi yang jelas sesuai fungsi dan 
organisasi)

Situs menyediakan informasi yang 
sesuai dengan kebutuhan pengguna 
pada satu skema secara rinci dalam 
format yang baik

Situs memiliki reputasi yang baik 
karena memiliki privacy policy, contact 
informatian, testimoni dan informasi 
jumlah pengunjung.

URL dan Screenshoot keempat kriteria
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URL dan Screenshoot ketiga kriteria

Sistem menyediakan halaman pribadi 
untuk pengguna dengan pengaman 
dan memiliki kemudahan untuk 
melakukan pembaharuan data pribadi 
dan memiliki kesan personalisasi 
pengguna

      

Situs menyediakan media komunikasi 
     
      

    
   

URL dan Screenshoot keempat kriteria

Sistem menyediakan perlindingan 
terhadap informasi pribadi dengan  
penggunaan user id, passwords, kode 
autentifikasi, pernyataan resmi 
perlindungan data sehingga pengguna 
merasa aman.

URL dan Screenshoot forum pengguna

Situs memiliki forum pengguna dengan 
fasilitas interaksi antara anggotanya 
sehingga menimbulkan rasa 
kebersamaan
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URL dan Screenshoot live chat dan contact

    
seperti fasilitas live chat, informasi 
kontak, alamat emai dan nomer telepon 
yang dapat dihubungi yang 
memudahkan komunikasi dengan 
institusi

URL dan Screenshoot keempat kriteria

Sistem menyediakan fasilitas informasi 
untuk mengetahui alur atau tahapan 
kerja dan transaksi yang dilakukan oleh 
pengguna sehingga memberi 
keyakinan bahwa jasa akan 
tersampaikan dengan baik sesuai janji

Page 45



INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Page 46



INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Page 47



INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Page 48



INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Page 49



INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Page 50



INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Dimensi Code Indikator Penilaian Pertanyaan N

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

E3 Peta situs/mobile app e-gov 
ini terorganisir dengan baik

Apakah situs/mobile app 
memiliki peta navigasi, tidak 
mengandung halaman kosong, 
tata letak (layout) halaman 
yang konsisten dan transisi 
antar halaman terasa halus 
(smooth) dan lancar? 

E1
Struktur situs/mobile app e-
gov ini jelas dan mudah 
diikuti

Apakah situs/mobile app 
menggunakan alamat/nama 
mobile apps yang mudah 
diingat, berekstensi go.id 
(untuk situs)/nama formil (untuk 
mobile app), tampilan antar 
muka (interface ) menarik  dan 
mudah untuk diikuti /ditelusuri?

E2
Mesin pencari (fitur search) 
dalam situs/mobile app e-
gov ini efektif

Apakah situs/mobile app 
menyediakan fitur mesin 
pencari (search) yang mudah 
ditemukan posisinya, 
digunakan dan memberikan 
tampilan hasil yang mudah 
dibaca/dipahami?
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1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

E6

Lama Informasi yang 
ditampilkan di situs e-gov 
setelah kejadian/peristiwa 
berlangsung

Seberapa lama informasi 
ditampilkan dari waktu kejadian  
berlangsung?

E4

Situs/mobile app e-gov ini 
disesuaikan dengan 
kebutuhan khusus masing-
masing pengguna

Apakah situs/mobile app 
memiliki fitur penyesuaian 
terkait karakteristik dan pola 
kebutuhan khusus pengguna 
seperti multi bahasa, 
Sumarisasi (frequently acces, 
top search, FAQ, dlsb), fitur 
pengingat & saran, dan fitur 
yang ramah pengguna 
disabilitas?

E5
Informasi yang ditampilkan 
pada situs/mobile app e-gov 
ini rinci dan sesuai 

Apakah informasi yang 
ditampilkan dalam situs/mobile 
app memiliki keterangan yang 
rinci dan sesuai dengan 
efisiensi? 

    
   

   
    

   
    
    
    

   

Efficiency
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

T2
Autentifikasi hanya 
menggunakan data yang 
diperlukan

Berapa jumlah item data 
pribadi pengguna yang harus 
dimasukkan untuk autentifikasi 
akses dalam situs/mobile app 
ini ? (Contoh data pribadi yang 
tidak perlu: Nomor Kartu 
Keluarga, NIK, nomor Kartu 
kredit, dlsb yang tidak 
diperlukan dalam akses situs )

T1 Penggunaan pasword dan 
username aman

Apakah keamanan 
penggunaan username dan 
password pada situs/mobile 
app ini terjamin? 

E7

Petunjuk dan/atau  
Informasi pengisian data 
dalam situs/mobile app e-
govt ini sudah memadai

Apakah petunjuk dan/atau 
informasi mengenai pengisian 
data dalam situs/mobile app ini 
sudah cukup 
memadai/informatif? 

Page 3



INDIKATOR eService_Jenis INFORM

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

R1

Form dalam situs/mobile 
app e-service dapat 
diunduh/di-submit dengan 
cepat

Apakah form atau file dalam 
situs/mobile app ini dapat 
diunduh atau disubmit dengan 
cepat ?

T4

Data yang disediakan untuk 
e-service digunakan hanya 
untuk alasan yang 
dimaksudkan 

Apakah data pengguna yang 
disimpan dalam e-service ini 
hanya digunakan untuk alasan 
yg dimaksudkan oleh 
pengguna?

Trust

T3

Data yang diberikan oleh 
pengguna tersimpan dalam 
situs/mobile app dengan 
aman

Apakah data yang diberikankan 
pengguna dan tersimpan 
dalam sistem e-service ini 
aman?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3
R5

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat dengan 

Apakah halaman situs/mobile 
app terunduh/termuat  dengan 

R4
Situs/mobile app 
menyediakan layanan tepat 
waktu

Apakah layanan disediakan 
tepat waktu sesuai dengan 
kebutuhan?

R3
Situs/mobile app dapat 
beroperasi dengan baik 
sejak dibuka

Apakah situs/mobile app dapat 
beroperasi dengan baik dan 
responsif sejak dibuka?

Reliability

R2
Situs/mobile app e-service 
dapat diakses dan tersedia 
kapan pun diperlukan

Apakah situs/mobile app ini 
dapat diakses kapan saja 
diperlukan?
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2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

 

CS1

Staf e-service menunjukkan 
minat yang tulus dalam 
memecahkan masalah 
pengguna, staf yang 
dimasukan adalah adanya 
HELP DESK utk eService.

Apakah staf e-service 
memberikan layanan yang 
tulus dalam menjawab 
pertanyaan dan penyelesaiaan 
masalah?

CS2
Staff e-service memberikan 
balasan secepatnya ke 
pertanyaan pengguna.

Apakah respon admin cepat 
dalam menjawab pertanyaan 
pengguna?

R5
   

terunduh/termuat dengan 
cepat

   
app terunduh/termuat  dengan 
cepat?

R6
Situs e-service berjalan 
dengan baik menggunakan 
browser yang tersedia

Apakah semua browser  
umum/populer yang tersedia 
dapat digunakan untuk 
membuka situs ini?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

CS4

Staf e-service memiliki 
kemampuan untuk 
menyampaikan 
kepercayaan dan keyakinan

Apakah kesan terpercaya 
terlihat pada staf e-service 
sehingga dapat meyakinkan 
pengguna?

U1 Mudah dipelajari untuk 
mengoperasikan

Apakah situs/mobile app dapat 
dengan mudah dipelajari dan 
dioperasikan saat 1 s/d 3 kali 
mengakses dengan dukungan 
fitur-fitur berikut?

CS3

Staf e-service memiliki 
pengetahuan untuk 
menjawab pertanyaan 
pengguna.

Apakah staf memiliki 
pengetahuan untuk menjawab 
pertanyaan pengguna secara 
memuaskan?

Citizen Support
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1

4

3

2

1

4

3

2

1

U3 Navigasi situs/mobile app 
cukup jelas dan mudah

Apakah situs/mobile app 
mudah dinavigasikan dari 
menu ke menu, dari halaman 
ke halaman, dan dari konten ke 
konten nya?

U2
Interaksi dengan 
situs/mobile app eservice 
jelas dan mudah dimengerti

Apakah interaksi anda sebagai 
pengguna situs/mobile app 
jelas dan mudah untuk 
memahami/mengerti dengan 
tersedianya form interaksi 
dengan fitur-fitur berikut?
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4

3

2

1

4

3

2

1

U5 Tampilan situs/mobile app 
eservice menarik

Apakah tampilan situs/mobile 
app menarik sehingga anda 
nyaman, senang dan tidak 
bosan melihat situs lebih lama 
atau sering?

U4 Situs/mobile app mudah 
digunakan

Apakah mudah dalam 
penggunaan situs/mobile app 
baik konten, menu, dan fitur 
lainnya ?

Usability
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4

3
2
1

4

3
2
1

4

3
2

U7
Situs/mobile app Eservice 
menimbulkan kesan 
kompeten/profesional

Apakah situs/mobile app 
nampak kompeten/profesional 
dalam penyampaian kontennya 
dan pengelolaannya?

U8

Situs/mobile app Eservice 
memberikan 
pengalaman/kesan positif 
bagi pengguna

Apakah Anda mendapatkan 
pengalaman/kesan positif saat 
mengakses dan menggunakan 
situs/mobile app ini?

U6
Desain situs/mobile app 
eService layak dan sesuai 
dengan tipe situs

Apakah desain situs sesuai 
/relevan dengan 
jenis/kategori/konten yang 
dikandung/fungsi layanan nya?
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1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

Menyediakan informasi 
   

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs/mobile 

    
     

I1 Menyediakan informasi 
akurat

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs dengan 
bahasa Indonesia yang jelas, 
sistematis dan bermanfaat bagi 
pengguna?

I2 Menyediakan informasi yang 
terpercaya

Apakah Informasi yang 
ditampilkan dalam situs//mobile 
app disertai dengan daftar, 
deskripsi informasi serta dasar 
hukum dari pelayanan yang 
diberikan ?
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2

1

4

3

2

1

4

3
2
1

4

3

2

I5 Menyediakan informasi yang 
mudah dimengerti

Apakah informasi yang 
ditampilkan dilengkapi dengan 
tutorial penggunaan layanan ?

Information

I6
Menyediakan informasi 
dengan tingkat kerincian 
yang tepat

Apakah informasi yang 
ditampilkan dalam situs/mobile 
app memiliki keterangan yang 
lengkap mengenai: 
Author/Penulis, Tanggal 
Publikasi, Link sumber 
referensi , disertai dengan 
gambar/video/dokumen 
relevan, memiliki kategorisai & 
kata kunci yang sesuai dan 
memliki link/tautan dengan 
informasi lain yang sejenis 

 

I3 Menyediakan informasi 
tepat dan sesuai waktu

   
ditampilkan pada Situs/mobile 
app merupakan informasi yang 
ter up date  secara teratur ?

I4 Menyediakan informasi 
relevan

Apakah informasi yang 
disampaikan mempunyai 
penjelasan dengan integrasi 
informasi dari link lainnya ?
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1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

SI2
Pengguna merasa aman 
dalam  menyelesaikan 
transaksi

Apakah situs memiliki  
keamanan untuk melakukan 
transaksi secara penuh?

I7 Menyediakan informasi  
dalam format yang layak

Apakah informasi disajikan 
dengan format yang sesuai, 
tepat dan cocok?

 

SI1 Memiliki reputasi yang baik Apakah situs memiliki reputasi 
yang baik?

  
   

 

   
   

    
  

  
   

    
 

    
     

   
informasi lain yang sejenis 
dalam situs?
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1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

SI5 Menimbulkan rasa 
kebersamaan

Apakah pengguna merasakan 
komunitas yang menghargai 
keberadaannya dan 
kebersamaan sesama 
pengguna?

SI3
Pengguna merasa aman 
terhadap informasi 
pribadinya

Apakah informasi pribadi 
pengguna terlindungi dengan 
baik ?

SI4 Menciptakan rasa 
personalisasi

Apakah Situs menyediakan 
kemudahan untuk mempunyai 
halaman pribadi dan 
kemudahan untuk mengubah 
atau meng-update-nya ?

   
   

    
   

  

Service Interaction
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4

3

2

1

4

3
2
1

SI7

Memberi keyakinan bahwa 
jasa akan tersampaikan 
dengan baik sesuai 
janji/aturan

Apakah Situs memberi 
keyakinan bahwa jasa akan 
tersampaikan dengan baik 
sesuai janji/aturan? 

SI6 Memudahkan komunikasi 
dengan institusi

Apakah Situs memiliki fitur 
diskusi langsung (live) dan 
informasi kontak yang lengkap 
dan berfungsi baik? (Berfokus 
pada interaksi dari pengguna 
terhadap penyedia layanan 
bukan live chat)
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Breakdown Bobot
Menggunakan (1) nama/alamat mudah 
diingat dan ditelusuri, (2) berakhiran 
ekstensi go.id (untuk situs)/nama formal 
yang menunjukan nama daerah atau 
layanan spesifik (untuk mobile app), (3) 
tampilan antar muka nya menarik 
(komposisi Menu, Logo Lembaga, dan 
font (jenis dan ukuran) yang konsisten, 
(4) struktur  situs/mobile apps  berbentuk 
piramida i. Beranda; ii. Kategori; iv. 
Subkategori

4

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app, mudah digunakan dan memberikan 
tampilan hasil yang mudah 
dibaca/pahami
Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app dan mudah digunakan
Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app

Tidak ditemukan mesin pencari dalam 
situs/mobile app 1

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur, tidak memiliki halaman 
kosong dan tata letak (layout) konsisten, 
transisi/perpindahan antar 
halaman/windows situs/mobile app terasa 
halus dan lancar tanpa jeda/lag.

4

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur, tidak memiliki halaman 
kosong dan tata letak (layout) konsisten

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur dan tidak memiliki halaman 
kosong
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Tidak memiliki atau hanya memiliki peta 
navigasi saja 

Memiliki  fitur  pilihan (1) multi bahasa, (2) 
fitur sumarisasi (frequently acces, top 
search, top question, FAQ) dan (3) fitur 
pengingat & pemberi saran serta (4) fitur 
ramah pengguna disabilitas (text to 
speech, speech to text, dlsb)
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas 2

Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam satu halaman situs/mobile app 4

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam dua halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam tiga halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam lebihh dari tiga halaman 
situs/mobile app

Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 1-4 hari setelah kejadian 
berlangsung 4
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 5-7 hari setelah kejadian 
berlangsung
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 8-14 hari setelah kejadian 
berlangsung
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang lebih dari 14 hari setelah 
kejadian berlangsung
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field mudah dimengerti dan 
informatif disertai diagram dan contoh. 
Proses pengisian data hanya 
membutuhkan 1 halaman
Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field mudah dimengerti dan 
informatif disertai diagram dan contoh. 
Proses pengisian data hanya 
membutuhkan 2-3 halaman

Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field tidak mudah dimengerti dan 
kurang  informatif tanpa disertai diagram 
dan contoh. Proses pengisian data hanya 
membutuhkan lebih dari 3 halaman

Tidak ada petunjuk dan/atau informasi 
pengisian data pada masing-masing field 1

Terdapat fitur proteksi password: (1) 
autentifikasi, (2) enkripsi menggunakan 
basis/standar enkripsi tertentu 
(ditampilkan metode/merk nya), (3) 
notifikasi penggunaan password, (4) 
notifikasi penggantian password
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas  
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas  
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas  1

1 -  3 item data pribadi pengguna untuk 
autentifikasi
4 - 5 item data pribadi pengguna untuk 
autentifikasi
6 sampai 7 item data pribadi pengguna 
untuk autentifikasi

Lebih dari 7 data item data pribadi 
pengguna untuk autentifikasi 0
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Keamanan data terjamin karena adanya: 
(1) komitmen/pernyataan tertulis dari 
organisasi pengelola/penanggung jawab 
situs/mobile app yang dapat 
dibaca/diketahui oleh pengguna dengan 
jelas (2) Terdapat jaminan sistem 
enkripsi, (3) autentifikasi menggunakan 
digital signature atau biometrik  (4) fitur 
notifikasi/restorasi user name & password  
dan (5) memiliki sistem pemblokiran

Situs/mobile app memiliki 4-5 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas 0

Kriteria: (1) Terdapat pernyataan resmi 
dalam situs bahwa data tidak akan 
digunakan untuk keperluan lain. (2) 
Memiliki fitur menu privacy policy untuk 
data pribadi pengguna (3) Data dapat 
dikendalikan oleh pengguna (ubah, 
tampilkan, ditutup, dan fitur lainnya)

Situs/mobile app memiliki 2 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 
kurang dari 1 menit

4

Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 1 
sampai 5 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 5 
sampai 10 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 
lebih dari 10 menit
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Situs/mobile app selalu aktif dan dapat 
digunakan 24 jam sehari 4

Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1- 3 bulan sekali
Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1 minggu – 1 bulan 
sekali
Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1-6 hari sekali

Situs/mobile app ketika dievaluasi 
memiliki kriteria sebagai berikut: (1)  
waktu loading dan unduh cepat ke menu 
utama  (2) Situs/mobile app berjalan 
dengan baik di semua perangkat,(3) text 
mudah dibaca, (4) responsif

Situs/mobile app memilki 2-3 kriteria di 
atas 3

Situs/mobile app memilki 1 kriteria di atas

Situs/mobile app tidak memilki kriteria di 
atas

Kriteria evaluasi: (1) chat dan mail respon 
tidak lebih dari 24 jam (2) ada 
penyelesaian masalah/pertanyaan user 
(3) pengumuman yang masih dalam 
rentang waktunya (4) kerterbaruan 
berita/artikel
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat   5-10 detik

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat  11 sampai 30 detik
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Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat  31 sampai 60 detik

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat lebih dari 60 detik

Semua browser dapat digunakan 
(minimal 4 jenis browser)

Hanya 3 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Hanya 2 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Hanya 1 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Kriteria kesan tulus staf sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, (1) 
kecepatan respon (2) isi respon (3) 
penyelesaian masalah (4) bahasa yang 
baik

Situs/mobile app memilki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memilki 1 kriteria di atas

Situs/mobile app tidak memilki kriteria di 
atas 1

Respon terhadap pertanyaan pengguna 
dilakukan kurang dari 60 menit

Respon terhadap pertanyaan dilakukan 
dalam waktu 61 menit  sampai 5 jam

Respon terhadap pertanyaan dilakukan 
dalam 5 jam 1 menit sampai 24 jam

Respon terhadap pertanyaan pengguna 
dilakukan lebh dari 24 jam
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Kriteria pengetahuan dan respon dari 
staff e-service terkait pertanyaan 
pengguna atas layanan: (1)  menjawab 
setiap pertanyaan pengguna sesuai 
konteksnya, (2) menjawab dengan cepat 
kurang dari 24 jam (3) menyelesaikan 
masalah/pertanyaan pengguna atau 
menjawab secara tepat (4) 
berkomunikasi dengan bahasa yang baik

Staff e-service memiliki 2-3 kriteria di atas

Staff e-service memiliki 1 kriteria di atas

Staff e-service tidak memiliki kriteria di 
atas

Kriteria penyampaian layanan dari staf e-
service: (1) dapat dipercaya dengan baik 
dan menjalankan tugasnya dengan (2) 
tanggung jawab,  (3) profesional dan (4) 
percaya diri

Staff e-service memiliki 2-3 kriteria di atas

Staff e-service memiliki 1 kriteria di atas

Staff e-service tidak memiliki kriteria di 
atas 1

Situs/mobile app menyediakan: (1) 
manual penggunaan; (2) fitur Help, (3) 
Video tutorial, dan (4)  Fitur Customer 
Service online (live chat)
Tersedia manual penggunaan, fitur Help 
dan video tutorial

Tersedia manual penggunaan dan fitur 
Help
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Tersedia manual penggunaan (pdf, 
diagram, dokumen lainnya)

Kriteria interaksi pengguna dengan e-
services: (1) Memiliki form interaksi; (2) 
Memiliki fitur Helpdesk/instant messaging 
dengan admin; (3) Informasi yang 
ditampilkan dalam situs dapat diakses 
per halaman per informasi; (4) memiliki 
fitur multibahasa

Interaksi hanya memiliki 3-4 kriteria di 
atas 3

Interaksi hanya memiliki 1 kriteria di atas

Interaksi hanya tidak memiliki kriteria di 
atas

Kriteria navigasi situs/mobile app: (1) 
Tersedia peta situs navigasi; (2) Jumlah 
link navigasi yang minimal (maksimal 7 
menu item); (3) Konsisten (posisi 
navigasi situs selalu sama di tiap 
halaman); (4) Logo me-Link ke halaman 
utama

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas
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Kriteria kemudahan penggunaan 
situs/mobile app: (1) Dapat diakses oleh 
siapapun termasuk (2)disabilitas (tuna 
netra) atau (3) manula; (4) Kompatibel 
dengan perangkat mobile (smartphone, 
tablet, dll); (5) Memungkinkan membaca 
konten secara cepat (skims); (6) Memiliki 
fitur multibahasa; dan (7) perubahan 
layout (misal perubahan ukuran font)

Memiliki 4-6 kriteria diatas

Memiliki 1-3 kriteria diatas

Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria tampilan situs/mobile app yang 
menarik: (1) Desain dengan komposisi 
padanan warna yang baik dan tidak 
berlebihan:  setidaknya memiliki 2 atau 3 
warna utama yang berpadu (maksimal 5 
warna); (2) teks mudah dibaca, biasanya 
teks warna hitam dengan latar warna 
puith/cerah & ukuran font 10-12 di tiap 
paragraf; (3) memiliki gambar yang 
relevan dengan konteks/konten dengan 
kualitas/resolusi yang baik dan jumlah 3-
4 gambar setiap halamannya (tidak 
lebih); (4) layout yang sederhan & 
ringkas (simple)  tidak banyak 
mengandung elemen pengalih fokus 
(misal animasi, gambar berkedip-
kedip/blink  dll)

4

Memiliki 2-3 kriteria di atas

Memiliki 1 kriteria di atas

Tidak memiliki  kriteria di atas
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(1) Layout situs sederhana tidak 
berlebihan hanya menyampaikan konten 
yang relevan dengan informasi 
pemerintahan; (2) judul konten memiliki 
tema/label yang jelas dan isi dibagi 
menjadi paragraf kecil; (3) desain layout 
dan konten jelas, ringkas dan menarik; 
(4) kurang dari 10 detik pengunjung 
dapat mengetahui jenis situs dan isi 
konten yang disampaikan

Memiliki 2-3 kriteria di atas
Memiliki 1 kriteria di atas 2
Tidak memiliki  kriteria di atas

Kriteria kesan kompeten/profesional dari 
situs/mobile app: (1) Tata letak/layout 
sederhana, ringkas, minim fitur pengalih 
topik ; (2) Minimal link navigasi dan scroll 
(menggulung layar) untuk setiap halaman 
dan informasi/konten ; (3) Konten 
diperbarui secara reguler/berkala; (4) 
Konten yang deskriptif, dan penggunaan 
bahasa sederhana dan standar atas 
konten situs/mobile app (yang ada 
seakan ditulis yang profesional, misal: 
editor/wartawan)
Memiliki 2-3 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas 2
Tidak memiliki  kriteria diatas

 Kriteria standar pengalaman positif: (1) 
Layout situs sederhana & ringkas 
(simple), tampilan menarik dan 
pengelolaan yang baik; (2) Loading 
halaman cepat, situs memuat (loading) 
halaman 1- 20 detik; (3) Minimal link & 
scroll & layout, serta konsiten tiap 
halamannya; (4) Fokus pada hal yang 
penting/utama, (5) Menu selalu berada di 
bagian atas disetiap halaman (6) item 
menu dibatasi kurang dari 7 item (untuk 
tidak membuat orang berlama-lama 
dalam mencari satu informasi yang 
diinginkan), (6) Memiliki fitur/tombol 

4

Memiliki 4-5 kriteria diatas
Memiliki 1-3 kriteria diatas
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Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria umum informasi akurat: (1) 
didukung oleh referensi atau dokumen 
fakta yang jelas serta sesuai dengan 
kebutuhan  pengguna. (2) informasi yang 
disampaikan dengan bahasa Indonesia 
yang jelas (tata bahasa, pengejaan, dan 
komposisi) (3)  menampilkan 
keterangan/info tentang penulis (4) 
Informasi dapat dibandingkan dengan 
situs lainnya dengan topik yang sama

Memiliki 2-3 kriteria diatas 3

Memiliki 1 kriteria diatas

Tidak memiliki kriteria diatas

Tersedia daftar dan deskripsi informasi 
yang dilengkapi dengan  peraturan 
perundang-undangan/dasar hukum 
terkait pelayanan yang diberikan

4

Tersedia deskripsi informasi yang 
dilengkapi dengan peraturan perundang-
undangan/dasar hukum terkait pelayanan 
yang diberikan

Tersedia daftar informasi yang dilengkapi 
peraturan perundang-undangan/dasar 
hukum terkait pelayanan yang diberikan

Tidak tersedia daftar dan deskripsi 
informasi yang dilengkapi dengan 
peraturan perundang-undangan/dasar 
hukum terkait pelayanan yang diberikan 

Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 7 hari kerja dari berita 
/informasi terakhir

4

Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 8 hari kerja – 30 hari kerja 
dari berita /informasi terakhir
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Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 31 hari kerja – 90 hari kerja 
dari berita /informasi terakhir
Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala lebih dari  90 hari kerja dari berita 
/informasi terakhir

Terdapat integrasi informasi antara 
informasi pelayanan dengan link  
informasi lainnya yang saling terkait
Terdapat integrasi informasi, yang 
membutuhkan pencarian dari link yang 
lain
Terdapat integrasi informasi tanpa 
panduan link lainnya.
Tidak terdapat integrasi informasi 1

Kriteria informasi yang mudah dimengerti, 
memiliki: (1) penggunaan bahasa yang 
baik dan benar, langsung/tidak bertele-
tele, tidak banyak terminologi tidak 
awam/asing; (2) audio visual, (3) tabel 
dan/atau grafik, (4) link atau dokumen 
lainnya sebagai referensi atau penguat, 
dan 
Memiliki 2-3 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas 2
Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria tingkat kerincian informasi: (1) 
Author/Penulis; (2) Tanggal Publikasi, (3) 
Memiliki Gambar/Video/Dokumen dan 
tautan dengan informasi lain yang 
sejenis/relevan dalam situs/mobile app 
dan  yang relevan dan (4) Memiliki 
kategorisasi dan kata kunci yang sesuai
Situs/mobile app memiliki  2-3 kriteria di 
atas 3

Situs/mobile app memiliki  1 kriteria di 
atas
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Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Kriteria format penyajian informasi yang 
layak/pas: (1) Menggunakan bahasa 
yang umum, (2) mengandung penekanan 
(cetak tebal (bold), atau cetak miring 
(italic), pointer, tabel dan atau  yang 
sesungguhnya atau kontekstual (3) 
Mengandung  keyword (4) Menggunakan 
hyperlink yang aktif (dapat diklik 
langsung) (5) jumlah paragraf yang tidak 
banyak (maksimum tiga paragraf) dalam 
satu informasi

4

Situs/mobile app memiliki  3-4 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki  1-2 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki (1) privacy 
policy, (2) contact information, (3) 
terdapat testimoni positif dari pengguna, 
(4) memiliki statistik jumlah pengunjung 
dan pengguna situs/mobile app yang 
meningkat

Situs/mobile app memiliki 3-4 macam 
kriteria tersebut

3

Situs/mobile app memiliki 1 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app tidak memiliki  macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki mekanisme 
transaksi yang jelas dengan ditandai (1) 
tersedia petunjuk yang user friendly (2) 
fitur pengamanan transaksi (3) fasilitas 
pelacakan transaksi (4) riwayat transaksi

Situs/mobile app memiliki 2-3 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki 1 macam 
kriteria tersebut
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Situs/mobile app tidak memiliki  macam 
kriteria tersebut

1

Kriteria keamanan bagi pengguna: (1) 
Untuk akses ke akun pengguna 
dibutuhkan user id, Passwords, (2) kode 
autentifikasi  (3) pengguna memberikan 
hanya data yang dibutuhkan (4) Terdapat 
pernyataan resmi perlindungan data

Situs/app memiliki 2-3 macam 
perlindungan data pengguna diatas
Situs/app  memiliki 1 macam 
perlindungan data pengguna diatas
Situs/app tidak/ memiliki  macam 
perlindungan data pengguna diatas 1

Situs/app memiliki (1) halaman personal 
yang sesuai dengan karakteristik atau 
preferensi pengguna, (2) memiliki 
pengaman/passwords untuk masuk dan 
(3) memiliki kemudahan untuk mengubah 
atau mengupdate data personal.

Situs/app  memiliki 2 kriteria personalisasi 
pengguna diatas
Situs/app memiliki 1 kriteria personalisasi 
pengguna diatas

Situs/app  tidak memiliki  kriteria 
personalisasi pengguna diatas 1

Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang berfungsi optimal 
sebagai tempat berdiskusi dan 
memberikan solusi yang dipertimbangkan 
oleh organisasi
Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang berfungsi dengan baik
Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang kadang-kadang 
digunakan
Situs/mobile app tidak memiliki 
forum/kanal pengguna atau memiliki tapi 
tidak digunakan

1
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Situs memiliki fitur diskusi langsung (live) 
dan informasi kontak yang lengkap 
(alamat email, alamat fisik, nomor 
telepon) yang berfungsi dengan baik.
Situs memiliki informasi kontak yang 
lengkap (alamat email, alamat fisik, 
nomor telepon) yang berfungsi dengan 
baik.
Situs memiliki informasi kontak yang 
kurang lengkap yang kurang berfungsi 
dengan baik.
Situs tidak memiliki informasi kontak 1

Kriteria yang dimaksud, situs/mobile app 
memiliki:  (1) FAQ dan atau petunjuk 
yang lengkap, (2) kontak/fasilitas 
diskusi/chat yang berfungsi untuk 
bertanya (3) terdapat testimoni pengguna  
yang baik, (4) memiliki alur 
kerja/transaksi transparan yang dapat 
dipantau pengguna.

Situs/app  memiliki 2-3 kriteria diatas
Situs/app  memiliki 1 kriteria diatas
Situs/app  tidak memiliki kriteria diatas 1
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Evidence

URL link dan screenshoot mengenai: Site Map

URL link dan screenshoot mengenai: nama situs/aplikasi, hasil pencarian situs pada browser, layout situs untuk 
menunjukkan struktur

URL link dan screenshoot mengenai: mesin pencari, fungsi dan tata letak
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Jadwal update tersedia dan dilakukan dengan baik, dibuktikan dengan fisik situs terbarukan dapat berupa link 
url dan atau screenshoot

URL link dan screenshoot mengenai: fitur  pilihan multi bahasa, fitur sumarisasi (frequently acces, top search, 
top question, FAQ) dan fitur pengingat & pemberi saran serta fitur ramah pengguna disabilitas (text to speech, 
speech to text, dlsb)

Screen shoot  halaman (halaman) situs/mobile app
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URL dan screen shoot Kolom isian permintaan data saat register dan login 

URL dan screen shoot halaman login, hasil percobaan register, create username dan password, ganti username 
dan password

URLdan screenshoot kolom isian pada situs
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Berita acara pengunduhan form atau file dengan bukti 

(1) Pernyataan resmi penggunaan data dalam situs (2) menu privacy policy

(1). Screen shoot Pernyataan tentang kemanan data pengguna dalam situs dan bukti fiturlain, (2).  berita acara 
percobaan 
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Berita acara percobaan membuka halaman situs  (halaman situs yang baik adalah situs yang tidak berat dan 
 

(1) chat dan mail respon tidak lebih dari 24 jam (2) bukti penyelesaian masalah/pertanyaan user (3) bukti 
pengunggahan pengumuman (4) kerterbaruan berita

Situs berjalan dengan baik di semua perangkat atau semua operating system, waktu loading cepat, text mudah 
dibaca, responsif

Jadwal dan sop maintenance, lampiran up dan down sistem, screeshot akses/evaluasi situs pada waktu yang 
berbeda
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Bukti tentang (1) kecepatan respon (2) isi respon (3) penyelesaian masalah (4) standar bahasa yang baik

Bukti sampel respon pada  pertanyaan user

                 
cepat dibuka)

Berita acara percobaan  dan screenshoot membuka situs dengan berbagai browser
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(1) Bukti berita acara penilaian staf e-service (2) persepsi penilai terhadap jawaban atas pertanyaan user 
(disertasi bukti)

URL

(1) Bukti berita acara penilaian staf e-service (2) persepsi penilai terhadap jawaban atas pertanyaan user 
(disertai bukti)
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Berita acara percobaan dan URL

URL
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Berita acara percobaan dan URL
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Page 40



INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Screen shoot : (1) informasi yang ditampilkan di Web, (2) bagan , (3) dokumen pendukung

       

Screen shoot :  (1) Daftar informasi ; (2) Deskripsi informasi ; (3) Peraturan hukum/dasar hukum 
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Screen shoot  dan file penggunaan layanan dalam bentuk : (1) audiovisiual, (2) gambar ; (3) narasi 

URL link dan screenshoot mengenai: Author; DD/MM/YYYY, Link Tautan dan Gambar/Video/Dokumen yang 
relevan dan Memiliki kategorisasi dan kata kunci yang sesuai serta Memiliki tautan dengan informasi lain yang 
sejenis/relevan dalam situs

Screen shoot : (1) Berita yang terbaru 

Screen shoot : (1) penjelasan integrasi informasi (2) alamat link yang terkait
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URL dan Screenshoot keempat kriteria

Screen shoot  skema yang menampilkan informasi kebutuhan pengguna pada satu skema (informasi dengan 
kategorisasi yang jelas sesuai fungsi dan organisasi)

URL dan Screenshoot keempat kriteria
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URL dan Screenshoot forum pengguna

URL dan Screenshoot keempat kriteria

URL dan Screenshoot ketiga kriteria
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URL dan Screenshoot keempat kriteria

URL dan Screenshoot live chat dan contact
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Pernyataan untuk end user

Situs memiliki mesin pencari yang 
mudah ditemukan dalam situs, mudah 
digunakan dan memberikan hasil yang 
baik dan sesuai

Situs terorganisasi dengan baik, 
memiliki peta navigasi, tidak 
memiliki halaman kosong, tata letak 
(layout ) konsisten, 
transisi/perpindahan antar halaman 
situs terasa halus dan lancar.

Situs mudah diingat, memiliki 
struktur yang jelas dan mudah 
diikuti, untuk model layanan 
berjenis INFORMASI piramida 
SESUAI struktur organisasi, dan 
untuk model layanan berjenis 
WORKFLOW piramida SESUAI 
layanan yang diberikan
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Selang waktu kejadian sesungguhnya 
dengan publikasi berita/informasi di 
situs/mobile apps

Situs memiliki fitur penyesuaian 
pengguna seperti multi bahasa, 
frequently acces, top search, FAQ, fitur 
pengingat & saran, dan fitur yang 
ramah pengguna disabilitas?

Jumlah halaman yang diperlukan untuk 
menampilkan Informasi pada 
situs/mobile app e-gov 
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Autentifikasi hanya menggunakan data 
yang diperlukan (data sesedikit 
mungkin)

Terdapat proteksi password: 
autentifikasi, enkripsi, notifikasi 
penggunaan password, notifikasi 
penggantian password

Informasi atau petunjuk pengisian data 
pada masing-masing field mudah 
dimengerti dan informatif, disertai 
diagram dan contoh. Proses pengisian 
data hanya membutuhkan sedikit 
halaman petunjuk
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Form atau file dokumen yang tersedia 
dalam situs dapat diunduh dengan 
cepat, kurang dari 1 menit

Keamanan data terjamin baik dari 
keamanan sistem maupun komitmen 
tertulis dari organisasi yang dapat 
dibaca oleh pengguna dengan jelas. 
Terdapat enkripsi dan autentifikasi 
menggunakan digital signature, 
biometrik, notifikasi dan password.

Situs menampilkan pernyataan resmi 
bahwa data tidak akan digunakan 
untuk keperluan lain dan memiliki fitur 
menu privacy policy untuk data pribadi 
pengguna yang dapat dikendalikan 
oleh pengguna (ubah, tampilkan, 
ditutup, dll)
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Halaman situs terunduh/terbuka 
     

Informasi dan pelayanan disediakan 
tepat waktu dan up to date sesuai 
dengan kebutuhan pengguna

Situs dapat digunakan dalam 24 jam 
sehari

Situs berjalan dengan baik di semua 
perangkat atau semua operating 
system , waktu loading  cepat, text 
mudah dibaca, responsif
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tidak adanya tempat tanya jawab

tidak adanya staff e-service

   
dengan cepat, kurang dari 2 detik

Situs dapat beroperasi pada semua 
browser yang umum digunakan 
masyarakat (MicIE, Mozilla, Google 
Chrome, Safari, Opera dll)
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tidak ada fitur-fitur yang mendukung

tidak adanya staff e-service

tidak adanya staff e-service
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Tersedia peta navigasi situs dengan 
tahapan yang tidak panjang serta 
kompatibel dengan berbagai browser 
sehingga pengguna mudah untuk 
menggunakan situs.

    

Situs memiliki format interaksi 
dengan admin (messaging ), 
menyediakan informasi dalam satu 
halaman dan  fitur multibahasa 
sehingga pengguna dapat 
berinteraksi dengan situs e-service 
secara jelas dan mudah dimengerti
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Situs terlihat menarik dengan 
penggunaan warna yang tidak 
berlebihan, teks berwarna hitam 
dengan warna latar putih, warna dan 
resolusi gambar yang baik, ukuran font 
dan jumlah baris kalimat yang ringkas 
sehingga mudah dibaca.

Situs mudah digunakan karena dapat 
diakses oleh disabilitas, manula, dari 
smartphone, dan memiliki fitur 
multibahasa serta fitur perubahan 
layout/ukuran font
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Situs terlihat kompeten untuk 
penyampaian informasi dengan layout 
yang baik, mempunyai fasilitas scroll 
layar, pemilihan bahasa yang baku 
serta konten diperbaharui secara 
berkala

Situs memberikan kesan yang positif 
dengan adanya layout yang ringkas 
namun informatif, waktu loading yang 
cepat, pemberian penekanan pada hal 
penting, tersedia menu yang berisi item 
yang ringkas dan tepat.

Situs memiliki desain yang sesuai 
dengan jenis layanannya mempunyai 
layout yang simpel, dan berisi informasi 
yang ringkas dan menarik serta mudah 
dipahami oleh pengguna
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Situs menyediakan informasi yang 
     

 

Informasi yang ditampilkan oleh situs 
menggunakan bahasa Indonesia yang 
benar, dengan mekanisme yang runtut, 
tanpa menggunakan banyak istilah 
serta didukung oleh dokumen yang 
tepat sesuai dengan kebutuhan 
pengguna

Informasi yang ditampilkan pada situs 
dilengkapi dengan penjelasan meliputi 
dasar hukum, pelaksanaan kegiatan 
dan gambar yang mendukung
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Situs memberikan informasi yang jelas 
sesuai dengan kebutuhan pengguna 
dalam bentuk audiovisual, gambar dan 
narasi.

Situs menyediakan informasi yang 
detail, lengkap dan relevan

    
diperbaharui secara berkala dan up 
to date

Situs menyediakan integrasi informasi 
dengan penyediaan sumber atau link 
yang terkait untuk memperjelas 
informasi relevan yang dibutuhkan 
pengguna
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Situs memiliki reputasi yang baik 
karena memiliki privacy policy, contact 
informatian, testimoni dan informasi 
jumlah pengunjung.

Keamanan dalam bertransaksi 
dirasakan pengguna dengan adanya 
mekanisme transaksi yang jelas, 
tersedia fitur pengamanan transaksi, 
fasilitas pelacakan transaksi dan 
riwayat transaksi

Situs menyediakan informasi yang 
sesuai dengan kebutuhan pengguna 
pada satu skema secara rinci dalam 
format yang baik
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Tidak adanya forum pengguna

Sistem menyediakan perlindingan 
terhadap informasi pribadi dengan  
penggunaan user id, passwords, kode 
autentifikasi, pernyataan resmi 
perlindungan data sehingga pengguna 
merasa aman.

Sistem menyediakan halaman pribadi 
untuk pengguna dengan pengaman 
dan memiliki kemudahan untuk 
melakukan pembaharuan data pribadi 
dan memiliki kesan personalisasi 
pengguna
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Sistem menyediakan fasilitas informasi 
untuk mengetahui alur atau tahapan 
kerja dan transaksi yang dilakukan oleh 
pengguna sehingga memberi 
keyakinan bahwa jasa akan 
tersampaikan dengan baik sesuai janji

Situs menyediakan media komunikasi 
seperti fasilitas live chat, informasi 
kontak, alamat emai dan nomer telepon 
yang dapat dihubungi yang 
memudahkan komunikasi dengan 
institusi
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Dimensi Code Indikator Penilaian Pertanyaan N

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

E3
Peta situs/mobile app e-
gov ini terorganisir dengan 
baik

Apakah situs/mobile app 
memiliki peta navigasi, tidak 
mengandung halaman kosong, 
tata letak (layout) halaman 
yang konsisten dan transisi 
antar halaman terasa halus 
(smooth) dan lancar? 

      

E1
Struktur situs/mobile app e-
gov ini jelas dan mudah 
diikuti

Apakah situs/mobile app 
menggunakan alamat/nama 
mobile apps yang mudah 
diingat, berekstensi go.id 
(untuk situs)/nama formil (untuk 
mobile app), tampilan antar 
muka (interface ) menarik  dan 
mudah untuk diikuti /ditelusuri?

E2
Mesin pencari (fitur 
search) dalam situs/mobile 
app e-gov ini efektif

Apakah situs/mobile app 
menyediakan fitur mesin 
pencari (search) yang mudah 
ditemukan posisinya, 
digunakan dan memberikan 
tampilan hasil yang mudah 
dibaca/dipahami?
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1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

E6

Lama Informasi yang 
ditampilkan di situs e-gov 
setelah kejadian/peristiwa 
berlangsung

Seberapa lama informasi 
ditampilkan dari waktu kejadian  
berlangsung?

E4

Situs/mobile app e-gov ini 
disesuaikan dengan 
kebutuhan khusus masing-
masing pengguna

Apakah situs/mobile app 
memiliki fitur penyesuaian 
terkait karakteristik dan pola 
kebutuhan khusus pengguna 
seperti multi bahasa, 
Sumarisasi (frequently acces, 
top search, FAQ, dlsb), fitur 
pengingat & saran, dan fitur 
yang ramah pengguna 
disabilitas?

E5
Informasi yang ditampilkan 
pada situs/mobile app e-
gov ini rinci dan sesuai 

Apakah informasi yang 
ditampilkan dalam situs/mobile 
app memiliki keterangan yang 
rinci dan sesuai dengan 
efisiensi? 

   
    

   
    

   
    
    
    

   

      Efficiency
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

T2
Autentifikasi hanya 
menggunakan data yang 
diperlukan

Berapa jumlah item data 
pribadi pengguna yang harus 
dimasukkan untuk autentifikasi 
akses dalam situs/mobile app 
ini ? (Contoh data pribadi yang 
tidak perlu: Nomor Kartu 
Keluarga, NIK, nomor Kartu 
kredit, dlsb yang tidak 
diperlukan dalam akses situs )

T1 Penggunaan pasword dan 
username aman

Apakah keamanan 
penggunaan username dan 
password pada situs/mobile 
app ini terjamin? 

E7

Petunjuk dan/atau  
Informasi pengisian data 
dalam situs/mobile app e-
govt ini sudah memadai

Apakah petunjuk dan/atau 
informasi mengenai pengisian 
data dalam situs/mobile app ini 
sudah cukup 
memadai/informatif? 
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

R1

Form dalam situs/mobile 
app e-service dapat 
diunduh/di-submit dengan 
cepat

Apakah form atau file dalam 
situs/mobile app ini dapat 
diunduh atau disubmit dengan 
cepat ?

T4

Data yang disediakan 
untuk e-service digunakan 
hanya untuk alasan yang 
dimaksudkan 

Apakah data pengguna yang 
disimpan dalam e-service ini 
hanya digunakan untuk alasan 
yg dimaksudkan oleh 
pengguna?

Trust

T3

Data yang diberikan oleh 
pengguna tersimpan 
dalam situs/mobile app 
dengan aman

Apakah data yang diberikankan 
pengguna dan tersimpan 
dalam sistem e-service ini 
aman?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3
R5

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat dengan 

Apakah halaman situs/mobile 
app terunduh/termuat  dengan 

R4
Situs/mobile app 
menyediakan layanan 
tepat waktu

Apakah layanan disediakan 
tepat waktu sesuai dengan 
kebutuhan?

R3
Situs/mobile app dapat 
beroperasi dengan baik 
sejak dibuka

Apakah situs/mobile app dapat 
beroperasi dengan baik dan 
responsif sejak dibuka?

Reliability

R2
Situs/mobile app e-service 
dapat diakses dan tersedia 
kapan pun diperlukan

Apakah situs/mobile app ini 
dapat diakses kapan saja 
diperlukan?
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2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

 

CS1

Staf e-service 
menunjukkan minat yang 
tulus dalam memecahkan 
masalah pengguna, staf 
yang dimasukan adalah 
adanya HELP DESK utk 
eService.

Apakah staf e-service 
memberikan layanan yang 
tulus dalam menjawab 
pertanyaan dan penyelesaiaan 
masalah?

CS2

Staff e-service 
memberikan balasan 
secepatnya ke pertanyaan 
pengguna.

Apakah respon admin cepat 
dalam menjawab pertanyaan 
pengguna?

R5
   

terunduh/termuat dengan 
cepat

   
app terunduh/termuat  dengan 
cepat?

R6

Situs e-service berjalan 
dengan baik 
menggunakan browser 
yang tersedia

Apakah semua browser  
umum/populer yang tersedia 
dapat digunakan untuk 
membuka situs ini?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

CS4

Staf e-service memiliki 
kemampuan untuk 
menyampaikan 
kepercayaan dan 
keyakinan

Apakah kesan terpercaya 
terlihat pada staf e-service 
sehingga dapat meyakinkan 
pengguna?

U1 Mudah dipelajari untuk 
mengoperasikan

Apakah situs/mobile app dapat 
dengan mudah dipelajari dan 
dioperasikan saat 1 s/d 3 kali 
mengakses dengan dukungan 
fitur-fitur berikut?

CS3

Staf e-service memiliki 
pengetahuan untuk 
menjawab pertanyaan 
pengguna.

Apakah staf memiliki 
pengetahuan untuk menjawab 
pertanyaan pengguna secara 
memuaskan?

Citizen Support
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1

4

3

2

1

4

3

2

1

U3 Navigasi situs/mobile app 
cukup jelas dan mudah

Apakah situs/mobile app 
mudah dinavigasikan dari 
menu ke menu, dari halaman 
ke halaman, dan dari konten ke 
konten nya?

U2

Interaksi dengan 
situs/mobile app eservice 
jelas dan mudah 
dimengerti

Apakah interaksi anda sebagai 
pengguna situs/mobile app 
jelas dan mudah untuk 
memahami/mengerti dengan 
tersedianya form interaksi 
dengan fitur-fitur berikut?
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4

3

2

1

4

3

2

1

U5 Tampilan situs/mobile app 
eservice menarik

Apakah tampilan situs/mobile 
app menarik sehingga anda 
nyaman, senang dan tidak 
bosan melihat situs lebih lama 
atau sering?

U4 Situs/mobile app mudah 
digunakan

Apakah mudah dalam 
penggunaan situs/mobile app 
baik konten, menu, dan fitur 
lainnya ?

Usability
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4

3
2
1

4

3
2
1

4

3
2

U7
Situs/mobile app Eservice 
menimbulkan kesan 
kompeten/profesional

Apakah situs/mobile app 
nampak kompeten/profesional 
dalam penyampaian kontennya 
dan pengelolaannya?

U8

Situs/mobile app Eservice 
memberikan 
pengalaman/kesan positif 
bagi pengguna

Apakah Anda mendapatkan 
pengalaman/kesan positif saat 
mengakses dan menggunakan 
situs/mobile app ini?

U6
Desain situs/mobile app 
eService layak dan sesuai 
dengan tipe situs

Apakah desain situs sesuai 
/relevan dengan 
jenis/kategori/konten yang 
dikandung/fungsi layanan nya?
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1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

Menyediakan informasi 
   

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs/mobile 

    
     

I1 Menyediakan informasi 
akurat

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs dengan 
bahasa Indonesia yang jelas, 
sistematis dan bermanfaat bagi 
pengguna?

I2 Menyediakan informasi 
yang terpercaya

Apakah Informasi yang 
ditampilkan dalam situs//mobile 
app disertai dengan daftar, 
deskripsi informasi serta dasar 
hukum dari pelayanan yang 
diberikan ?
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2

1

4

3

2

1

4

3
2
1

4

3

2

1

I5 Menyediakan informasi 
yang mudah dimengerti

Apakah informasi yang 
ditampilkan dilengkapi dengan 
tutorial penggunaan layanan ?

Information

I6
Menyediakan informasi 
dengan tingkat kerincian 
yang tepat

Apakah informasi yang 
ditampilkan dalam situs/mobile 
app memiliki keterangan yang 
lengkap mengenai: 
Author/Penulis, Tanggal 
Publikasi, Link sumber 
referensi , disertai dengan 
gambar/video/dokumen 
relevan, memiliki kategorisai & 
kata kunci yang sesuai dan 
memliki link/tautan dengan 
informasi lain yang sejenis 
dalam situs?

I3 Menyediakan informasi 
tepat dan sesuai waktu

   
ditampilkan pada Situs/mobile 
app merupakan informasi yang 
ter up date  secara teratur ?

I4 Menyediakan informasi 
relevan

Apakah informasi yang 
disampaikan mempunyai 
penjelasan dengan integrasi 
informasi dari link lainnya ?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

SI2
Pengguna merasa aman 
dalam  menyelesaikan 
transaksi

Apakah situs memiliki  
keamanan untuk melakukan 
transaksi secara penuh?

I7 Menyediakan informasi  
dalam format yang layak

Apakah informasi disajikan 
dengan format yang sesuai, 
tepat dan cocok?

 

SI1 Memiliki reputasi yang baik Apakah situs memiliki reputasi 
yang baik?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

SI5 Menimbulkan rasa 
kebersamaan

Apakah pengguna merasakan 
komunitas yang menghargai 
keberadaannya dan 
kebersamaan sesama 
pengguna?

  
 

Apakah Situs memiliki fitur 
diskusi langsung (live) dan 

    
    

    
   

  

SI3
Pengguna merasa aman 
terhadap informasi 
pribadinya

Apakah informasi pribadi 
pengguna terlindungi dengan 
baik ?

SI4 Menciptakan rasa 
personalisasi

Apakah Situs menyediakan 
kemudahan untuk mempunyai 
halaman pribadi dan 
kemudahan untuk mengubah 
atau meng-update-nya ?

Service Interaction
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3

2

1

4

3
2

1

SI7

Memberi keyakinan bahwa 
jasa akan tersampaikan 
dengan baik sesuai 
janji/aturan

Apakah Situs memberi 
keyakinan bahwa jasa akan 
tersampaikan dengan baik 
sesuai janji/aturan? 

SI6 Memudahkan komunikasi 
dengan institusi

    
diskusi langsung (live) dan 
informasi kontak yang lengkap 
dan berfungsi baik? (Berfokus 
pada interaksi dari pengguna 
terhadap penyedia layanan 
bukan live chat)
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Breakdown Bobot
Menggunakan (1) nama/alamat mudah 
diingat dan ditelusuri, (2) berakhiran 
ekstensi go.id (untuk situs)/nama formal 
yang menunjukan nama daerah atau 
layanan spesifik (untuk mobile app), (3) 
tampilan antar muka nya menarik 
(komposisi Menu, Logo Lembaga, dan 
font (jenis dan ukuran) yang konsisten, 
(4) struktur  situs/mobile apps  berbentuk 
piramida i. Beranda; ii. Kategori; iv. 
Subkategori
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app, mudah digunakan dan memberikan 
tampilan hasil yang mudah 
dibaca/pahami
Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app dan mudah digunakan
Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app

Tidak ditemukan mesin pencari dalam 
situs/mobile app

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur, tidak memiliki halaman 
kosong dan tata letak (layout) konsisten, 
transisi/perpindahan antar 
halaman/windows situs/mobile app terasa 
halus dan lancar tanpa jeda/lag.
Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur, tidak memiliki halaman 
kosong dan tata letak (layout) konsisten

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur dan tidak memiliki halaman 
kosong
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Tidak memiliki atau hanya memiliki peta 
navigasi saja 

Memiliki  fitur  pilihan (1) multi bahasa, (2) 
fitur sumarisasi (frequently acces, top 
search, top question, FAQ) dan (3) fitur 
pengingat & pemberi saran serta (4) fitur 
ramah pengguna disabilitas (text to 
speech, speech to text, dlsb)
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas

Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam satu halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam dua halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam tiga halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam lebihh dari tiga halaman 
situs/mobile app

Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 1-4 hari setelah kejadian 
berlangsung
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 5-7 hari setelah kejadian 
berlangsung
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 8-14 hari setelah kejadian 
berlangsung
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang lebih dari 14 hari setelah 
kejadian berlangsung
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Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field mudah dimengerti dan 
informatif disertai diagram dan contoh. 
Proses pengisian data hanya 
membutuhkan 1 halaman
Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field mudah dimengerti dan 
informatif disertai diagram dan contoh. 
Proses pengisian data hanya 
membutuhkan 2-3 halaman

Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field tidak mudah dimengerti dan 
kurang  informatif tanpa disertai diagram 
dan contoh. Proses pengisian data hanya 
membutuhkan lebih dari 3 halaman

Tidak ada petunjuk dan/atau informasi 
pengisian data pada masing-masing field

Terdapat fitur proteksi password: (1) 
autentifikasi, (2) enkripsi menggunakan 
basis/standar enkripsi tertentu 
(ditampilkan metode/merk nya), (3) 
notifikasi penggunaan password, (4) 
notifikasi penggantian password
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas  
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas  
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas  

1 -  3 item data pribadi pengguna untuk 
autentifikasi
4 - 5 item data pribadi pengguna untuk 
autentifikasi
6 sampai 7 item data pribadi pengguna 
untuk autentifikasi

Lebih dari 7 data item data pribadi 
pengguna untuk autentifikasi
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Keamanan data terjamin karena adanya: 
(1) komitmen/pernyataan tertulis dari 
organisasi pengelola/penanggung jawab 
situs/mobile app yang dapat 
dibaca/diketahui oleh pengguna dengan 
jelas (2) Terdapat jaminan sistem 
enkripsi, (3) autentifikasi menggunakan 
digital signature atau biometrik  (4) fitur 
notifikasi/restorasi user name & password  
dan (5) memiliki sistem pemblokiran

Situs/mobile app memiliki 4-5 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas

Kriteria: (1) Terdapat pernyataan resmi 
dalam situs bahwa data tidak akan 
digunakan untuk keperluan lain. (2) 
Memiliki fitur menu privacy policy untuk 
data pribadi pengguna (3) Data dapat 
dikendalikan oleh pengguna (ubah, 
tampilkan, ditutup, dan fitur lainnya)

Situs/mobile app memiliki 2 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 
kurang dari 1 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 1 
sampai 5 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 5 
sampai 10 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 
lebih dari 10 menit
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Situs/mobile app selalu aktif dan dapat 
digunakan 24 jam sehari

Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1- 3 bulan sekali
Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1 minggu – 1 bulan 
sekali
Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1-6 hari sekali

Situs/mobile app ketika dievaluasi 
memiliki kriteria sebagai berikut: (1)  
waktu loading dan unduh cepat ke menu 
utama  (2) Situs/mobile app berjalan 
dengan baik di semua perangkat,(3) text 
mudah dibaca, (4) responsif

Situs/mobile app memilki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memilki 1 kriteria di atas

Situs/mobile app tidak memilki kriteria di 
atas

Kriteria evaluasi: (1) chat dan mail respon 
tidak lebih dari 24 jam (2) ada 
penyelesaian masalah/pertanyaan user 
(3) pengumuman yang masih dalam 
rentang waktunya (4) kerterbaruan 
berita/artikel
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat   5-10 detik

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat  11 sampai 30 detik
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Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat  31 sampai 60 detik

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat lebih dari 60 detik

Semua browser dapat digunakan 
(minimal 4 jenis browser)

Hanya 3 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Hanya 2 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Hanya 1 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Kriteria kesan tulus staf sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, (1) 
kecepatan respon (2) isi respon (3) 
penyelesaian masalah (4) bahasa yang 
baik

Situs/mobile app memilki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memilki 1 kriteria di atas

Situs/mobile app tidak memilki kriteria di 
atas

Respon terhadap pertanyaan pengguna 
dilakukan kurang dari 60 menit

Respon terhadap pertanyaan dilakukan 
dalam waktu 61 menit  sampai 5 jam

Respon terhadap pertanyaan dilakukan 
dalam 5 jam 1 menit sampai 24 jam

Respon terhadap pertanyaan pengguna 
dilakukan lebh dari 24 jam
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Kriteria pengetahuan dan respon dari 
staff e-service terkait pertanyaan 
pengguna atas layanan: (1)  menjawab 
setiap pertanyaan pengguna sesuai 
konteksnya, (2) menjawab dengan cepat 
kurang dari 24 jam (3) menyelesaikan 
masalah/pertanyaan pengguna atau 
menjawab secara tepat (4) 
berkomunikasi dengan bahasa yang baik

Staff e-service memiliki 2-3 kriteria di atas

Staff e-service memiliki 1 kriteria di atas

Staff e-service tidak memiliki kriteria di 
atas

Kriteria penyampaian layanan dari staf e-
service: (1) dapat dipercaya dengan baik 
dan menjalankan tugasnya dengan (2) 
tanggung jawab,  (3) profesional dan (4) 
percaya diri

Staff e-service memiliki 2-3 kriteria di atas

Staff e-service memiliki 1 kriteria di atas

Staff e-service tidak memiliki kriteria di 
atas

Situs/mobile app menyediakan: (1) 
manual penggunaan; (2) fitur Help, (3) 
Video tutorial, dan (4)  Fitur Customer 
Service online (live chat)
Tersedia manual penggunaan, fitur Help 
dan video tutorial

Tersedia manual penggunaan dan fitur 
Help
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Tersedia manual penggunaan (pdf, 
diagram, dokumen lainnya)

Kriteria interaksi pengguna dengan e-
services: (1) Memiliki form interaksi; (2) 
Memiliki fitur Helpdesk/instant messaging 
dengan admin; (3) Informasi yang 
ditampilkan dalam situs dapat diakses 
per halaman per informasi; (4) memiliki 
fitur multibahasa

Interaksi hanya memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Interaksi hanya memiliki 1 kriteria di atas

Interaksi hanya tidak memiliki kriteria di 
atas

Kriteria navigasi situs/mobile app: (1) 
Tersedia peta situs navigasi; (2) Jumlah 
link navigasi yang minimal (maksimal 7 
menu item); (3) Konsisten (posisi 
navigasi situs selalu sama di tiap 
halaman); (4) Logo me-Link ke halaman 
utama

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas
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Kriteria kemudahan penggunaan 
situs/mobile app: (1) Dapat diakses oleh 
siapapun termasuk (2)disabilitas (tuna 
netra) atau (3) manula; (4) Kompatibel 
dengan perangkat mobile (smartphone, 
tablet, dll); (5) Memungkinkan membaca 
konten secara cepat (skims); (6) Memiliki 
fitur multibahasa; dan (7) perubahan 
layout (misal perubahan ukuran font)

Memiliki 4-6 kriteria diatas

Memiliki 1-3 kriteria diatas

Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria tampilan situs/mobile app yang 
menarik: (1) Desain dengan komposisi 
padanan warna yang baik dan tidak 
berlebihan:  setidaknya memiliki 2 atau 3 
warna utama yang berpadu (maksimal 5 
warna); (2) teks mudah dibaca, biasanya 
teks warna hitam dengan latar warna 
puith/cerah & ukuran font 10-12 di tiap 
paragraf; (3) memiliki gambar yang 
relevan dengan konteks/konten dengan 
kualitas/resolusi yang baik dan jumlah 3-
4 gambar setiap halamannya (tidak 
lebih); (4) layout yang sederhan & 
ringkas (simple)  tidak banyak 
mengandung elemen pengalih fokus 
(misal animasi, gambar berkedip-
kedip/blink  dll)
Memiliki 2-3 kriteria di atas

Memiliki 1 kriteria di atas

Tidak memiliki  kriteria di atas
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(1) Layout situs sederhana tidak 
berlebihan hanya menyampaikan konten 
yang relevan dengan informasi 
pemerintahan; (2) judul konten memiliki 
tema/label yang jelas dan isi dibagi 
menjadi paragraf kecil; (3) desain layout 
dan konten jelas, ringkas dan menarik; 
(4) kurang dari 10 detik pengunjung 
dapat mengetahui jenis situs dan isi 
konten yang disampaikan

Memiliki 2-3 kriteria di atas
Memiliki 1 kriteria di atas
Tidak memiliki  kriteria di atas

Kriteria kesan kompeten/profesional dari 
situs/mobile app: (1) Tata letak/layout 
sederhana, ringkas, minim fitur pengalih 
topik ; (2) Minimal link navigasi dan scroll 
(menggulung layar) untuk setiap halaman 
dan informasi/konten ; (3) Konten 
diperbarui secara reguler/berkala; (4) 
Konten yang deskriptif, dan penggunaan 
bahasa sederhana dan standar atas 
konten situs/mobile app (yang ada 
seakan ditulis yang profesional, misal: 
editor/wartawan)
Memiliki 2-3 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Tidak memiliki  kriteria diatas

 Kriteria standar pengalaman positif: (1) 
Layout situs sederhana & ringkas 
(simple), tampilan menarik dan 
pengelolaan yang baik; (2) Loading 
halaman cepat, situs memuat (loading) 
halaman 1- 20 detik; (3) Minimal link & 
scroll & layout, serta konsiten tiap 
halamannya; (4) Fokus pada hal yang 
penting/utama, (5) Menu selalu berada di 
bagian atas disetiap halaman (6) item 
menu dibatasi kurang dari 7 item (untuk 
tidak membuat orang berlama-lama 
dalam mencari satu informasi yang 
diinginkan), (6) Memiliki fitur/tombol 
Memiliki 4-5 kriteria diatas
Memiliki 1-3 kriteria diatas
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Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria umum informasi akurat: (1) 
didukung oleh referensi atau dokumen 
fakta yang jelas serta sesuai dengan 
kebutuhan  pengguna. (2) informasi yang 
disampaikan dengan bahasa Indonesia 
yang jelas (tata bahasa, pengejaan, dan 
komposisi) (3)  menampilkan 
keterangan/info tentang penulis (4) 
Informasi dapat dibandingkan dengan 
situs lainnya dengan topik yang sama

Memiliki 2-3 kriteria diatas

Memiliki 1 kriteria diatas

Tidak memiliki kriteria diatas

Tersedia daftar dan deskripsi informasi 
yang dilengkapi dengan  peraturan 
perundang-undangan/dasar hukum 
terkait pelayanan yang diberikan
Tersedia deskripsi informasi yang 
dilengkapi dengan peraturan perundang-
undangan/dasar hukum terkait pelayanan 
yang diberikan

Tersedia daftar informasi yang dilengkapi 
peraturan perundang-undangan/dasar 
hukum terkait pelayanan yang diberikan

Tidak tersedia daftar dan deskripsi 
informasi yang dilengkapi dengan 
peraturan perundang-undangan/dasar 
hukum terkait pelayanan yang diberikan 

Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 7 hari kerja dari berita 
/informasi terakhir
Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 8 hari kerja – 30 hari kerja 
dari berita /informasi terakhir
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Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 31 hari kerja – 90 hari kerja 
dari berita /informasi terakhir
Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala lebih dari  90 hari kerja dari berita 
/informasi terakhir

Terdapat integrasi informasi antara 
informasi pelayanan dengan link  
informasi lainnya yang saling terkait
Terdapat integrasi informasi, yang 
membutuhkan pencarian dari link yang 
lain
Terdapat integrasi informasi tanpa 
panduan link lainnya.
Tidak terdapat integrasi informasi

Kriteria informasi yang mudah dimengerti, 
memiliki: (1) penggunaan bahasa yang 
baik dan benar, langsung/tidak bertele-
tele, tidak banyak terminologi tidak 
awam/asing; (2) audio visual, (3) tabel 
dan/atau grafik, (4) link atau dokumen 
Memiliki 2-3 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria tingkat kerincian informasi: (1) 
Author/Penulis; (2) Tanggal Publikasi, (3) 
Memiliki Gambar/Video/Dokumen dan 
tautan dengan informasi lain yang 
sejenis/relevan dalam situs/mobile app 
dan  yang relevan dan (4) Memiliki 
kategorisasi dan kata kunci yang sesuai
Situs/mobile app memiliki  2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki  1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas
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Kriteria format penyajian informasi yang 
layak/pas: (1) Menggunakan bahasa 
yang umum, (2) mengandung penekanan 
(cetak tebal (bold), atau cetak miring 
(italic), pointer, tabel dan atau  yang 
sesungguhnya atau kontekstual (3) 
Mengandung  keyword (4) Menggunakan 
hyperlink yang aktif (dapat diklik 
langsung) (5) jumlah paragraf yang tidak 
banyak (maksimum tiga paragraf) dalam 
satu informasi
Situs/mobile app memiliki  3-4 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki  1-2 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki (1) privacy 
policy, (2) contact information, (3) 
terdapat testimoni positif dari pengguna, 
(4) memiliki statistik jumlah pengunjung 
dan pengguna situs/mobile app yang 
meningkat

Situs/mobile app memiliki 2-3 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki 1 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app tidak memiliki  macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki mekanisme 
transaksi yang jelas dengan ditandai (1) 
tersedia petunjuk yang user friendly (2) 
fitur pengamanan transaksi (3) fasilitas 
pelacakan transaksi (4) riwayat transaksi

Situs/mobile app memiliki 2-3 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki 1 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app tidak memiliki  macam 
kriteria tersebut
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Kriteria keamanan bagi pengguna: (1) 
Untuk akses ke akun pengguna 
dibutuhkan user id, Passwords, (2) kode 
autentifikasi  (3) pengguna memberikan 
hanya data yang dibutuhkan (4) Terdapat 
pernyataan resmi perlindungan data

Situs/app memiliki 2-3 macam 
perlindungan data pengguna diatas
Situs/app  memiliki 1 macam 
perlindungan data pengguna diatas
Situs/app tidak/ memiliki  macam 
perlindungan data pengguna diatas

Situs/app memiliki (1) halaman personal 
yang sesuai dengan karakteristik atau 
preferensi pengguna, (2) memiliki 
pengaman/passwords untuk masuk dan 
(3) memiliki kemudahan untuk mengubah 
atau mengupdate data personal.

Situs/app  memiliki 2 kriteria personalisasi 
pengguna diatas
Situs/app memiliki 1 kriteria personalisasi 
pengguna diatas

Situs/app  tidak memiliki  kriteria 
personalisasi pengguna diatas

Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang berfungsi optimal 
sebagai tempat berdiskusi dan 
memberikan solusi yang dipertimbangkan 
oleh organisasi
Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang berfungsi dengan baik
Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang kadang-kadang 
digunakan
Situs/mobile app tidak memiliki 
forum/kanal pengguna atau memiliki tapi 
tidak digunakan

Situs memiliki fitur diskusi langsung (live) 
dan informasi kontak yang lengkap 
(alamat email, alamat fisik, nomor 
telepon) yang berfungsi dengan baik.
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Situs memiliki informasi kontak yang 
lengkap (alamat email, alamat fisik, 
nomor telepon) yang berfungsi dengan 
baik.
Situs memiliki informasi kontak yang 
kurang lengkap yang kurang berfungsi 
dengan baik.
Situs tidak memiliki informasi kontak

Kriteria yang dimaksud, situs/mobile app 
memiliki:  (1) FAQ dan atau petunjuk 
yang lengkap, (2) kontak/fasilitas 
diskusi/chat yang berfungsi untuk 
bertanya (3) terdapat testimoni pengguna  
yang baik, (4) memiliki alur 
kerja/transaksi transparan yang dapat 
dipantau pengguna.

Situs/app  memiliki 2-3 kriteria diatas
Situs/app  memiliki 1 kriteria diatas

Situs/app  tidak memiliki kriteria diatas

Page 90



INDIKATOR eService_Jenis WORKFL

Evidence

URL link dan screenshoot mengenai: Site Map

URL link dan screenshoot mengenai: nama situs/aplikasi, hasil pencarian situs pada browser, 
layout situs untuk menunjukkan struktur

URL link dan screenshoot mengenai: mesin pencari, fungsi dan tata letak
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Jadwal update tersedia dan dilakukan dengan baik, dibuktikan dengan fisik situs terbarukan 
dapat berupa link url dan atau screenshoot

URL link dan screenshoot mengenai: fitur  pilihan multi bahasa, fitur sumarisasi (frequently 
acces, top search, top question, FAQ) dan fitur pengingat & pemberi saran serta fitur ramah 
pengguna disabilitas (text to speech, speech to text, dlsb)

Screen shoot  halaman (halaman) situs/mobile app
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URL dan screen shoot Kolom isian permintaan data saat register dan login 

URL dan screen shoot halaman login, hasil percobaan register, create username dan password, 
ganti username dan password

URLdan screenshoot kolom isian pada situs

Page 93



INDIKATOR eService_Jenis WORKFL

Berita acara pengunduhan form atau file dengan bukti 

(1) Pernyataan resmi penggunaan data dalam situs (2) menu privacy policy

(1). Screen shoot Pernyataan tentang kemanan data pengguna dalam situs dan bukti fiturlain, 
(2).  berita acara percobaan 
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Berita acara percobaan membuka halaman situs  (halaman situs yang baik adalah situs yang 
    

(1) chat dan mail respon tidak lebih dari 24 jam (2) bukti penyelesaian masalah/pertanyaan user 
(3) bukti pengunggahan pengumuman (4) kerterbaruan berita

Berita acara percobaan menjalankan situs

Jadwal dan sop maintenance, lampiran up dan down sistem, screeshot akses/evaluasi situs 
pada waktu yang berbeda
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Bukti tentang (1) kecepatan respon (2) isi respon (3) penyelesaian masalah (4) standar bahasa 
yang baik

Bukti sampel respon pada  pertanyaan user

              
tidak berat dan cepat dibuka)

Berita acara percobaan  dan screenshoot membuka situs dengan berbagai browser
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(1) Bukti berita acara penilaian staf e-service (2) persepsi penilai terhadap jawaban atas 
pertanyaan user (disertasi bukti)

URL

(1) Bukti berita acara penilaian staf e-service (2) persepsi penilai terhadap jawaban atas 
pertanyaan user (disertai bukti)
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Berita acara percobaan dan URL

URL
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Berita acara percobaan dan URL
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Screen shoot : (1) informasi yang ditampilkan di Web, (2) bagan , (3) dokumen pendukung

       

Screen shoot :  (1) Daftar informasi ; (2) Deskripsi informasi ; (3) Peraturan hukum/dasar hukum 
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Screen shoot  dan file penggunaan layanan dalam bentuk : (1) audiovisiual, (2) gambar ; (3) 
narasi 

URL link dan screenshoot mengenai: Author; DD/MM/YYYY, Link Tautan dan 
Gambar/Video/Dokumen yang relevan dan Memiliki kategorisasi dan kata kunci yang sesuai 
serta Memiliki tautan dengan informasi lain yang sejenis/relevan dalam situs

Screen shoot : (1) Berita yang terbaru 

Screen shoot : (1) penjelasan integrasi informasi (2) alamat link yang terkait
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URL dan Screenshoot keempat kriteria

Screen shoot  skema yang menampilkan informasi kebutuhan pengguna pada satu skema 
(informasi dengan kategorisasi yang jelas sesuai fungsi dan organisasi)

URL dan Screenshoot keempat kriteria
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URL dan Screenshoot forum pengguna

      

URL dan Screenshoot keempat kriteria

URL dan Screenshoot ketiga kriteria
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URL dan Screenshoot keempat kriteria

URL dan Screenshoot live chat dan contact
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Pernyataan untuk end user

Situs memiliki mesin pencari yang 
mudah ditemukan dalam situs, mudah 
digunakan dan memberikan hasil yang 
baik dan sesuai

Situs terorganisasi dengan baik, 
memiliki peta navigasi, tidak 
memiliki halaman kosong, tata 
letak (layout ) konsisten, 
transisi/perpindahan antar 
halaman situs terasa halus dan 
lancar.

Situs mudah diingat, memiliki 
struktur yang jelas dan mudah 
diikuti, untuk model layanan 
berjenis INFORMASI piramida 
SESUAI struktur organisasi, dan 
untuk model layanan berjenis 
WORKFLOW piramida SESUAI 
layanan yang diberikan
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Selang waktu kejadian sesungguhnya 
dengan publikasi berita/informasi di 
situs/mobile apps

Situs memiliki fitur penyesuaian 
pengguna seperti multi bahasa, 
frequently acces, top search, FAQ, 
fitur pengingat & saran, dan fitur yang 
ramah pengguna disabilitas?

Jumlah halaman yang diperlukan 
untuk menampilkan Informasi pada 
situs/mobile app e-gov 
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Autentifikasi hanya menggunakan 
data yang diperlukan (data sesedikit 
mungkin)

Terdapat proteksi password: 
autentifikasi, enkripsi, notifikasi 
penggunaan password, notifikasi 
penggantian password

Informasi atau petunjuk pengisian data 
pada masing-masing field mudah 
dimengerti dan informatif, disertai 
diagram dan contoh. Proses pengisian 
data hanya membutuhkan sedikit 
halaman petunjuk
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Form atau file dokumen yang tersedia 
dalam situs dapat diunduh dengan 
cepat, kurang dari 1 menit

Keamanan data terjamin baik dari 
keamanan sistem maupun komitmen 
tertulis dari organisasi yang dapat 
dibaca oleh pengguna dengan jelas. 
Terdapat enkripsi dan autentifikasi 
menggunakan digital signature, 
biometrik, notifikasi dan password.

Situs menampilkan pernyataan resmi 
bahwa data tidak akan digunakan 
untuk keperluan lain dan memiliki fitur 
menu privacy policy untuk data pribadi 
pengguna yang dapat dikendalikan 
oleh pengguna (ubah, tampilkan, 
ditutup, dll)
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Halaman situs terunduh/terbuka 
     

Informasi dan pelayanan disediakan 
tepat waktu dan up to date sesuai 
dengan kebutuhan pengguna

Situs dapat digunakan dalam 24 jam 
sehari

Situs berjalan dengan baik di 
semua perangkat atau semua 
operating system , waktu loading 
cepat, text mudah dibaca, 
responsif
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Respon terhadap pertanyaan 
pengguna dilakukan kurang dari 1 jam

Kesan tulus staf/admin sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, 
cepat  merespon, isi respon yang baik, 
dapat menyelesaikan masalah dan 
menggunakan bahasa yang baik

   
dengan cepat, kurang dari 2 detik

Situs dapat beroperasi pada semua 
browser yang umum digunakan 
masyarakat (MicIE, Mozilla, Google 
Chrome, Safari, Opera dll)
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Situs memiliki petunjuk penggunaan, 
fitur Help, Video tutorial dan Fitur 
Customer Service online sehingga 
memudahkan pengguna untuk 
menggunakan situs

Staf/admin e-service terkesan baik, 
bertanggungjawab merespon dengan 
cepat, memiliki kemampuan yang 
mencukupi dan profesional

Pengetahuan staff e-service sangat 
baik, mengetahui dan memahami 
organisasi, seluruh proses bisnis 
terkait pelayanan dari awal sampai 
akhir yang sehingga dapat menjawab 
pertanyaan pengguna secara 
memuaskan
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Tersedia peta navigasi situs dengan 
tahapan yang tidak panjang serta 
kompatibel dengan berbagai browser 
sehingga pengguna mudah untuk 
menggunakan situs.

    
      

    
   
 

Situs memiliki format interaksi 
dengan admin (messaging ), 
menyediakan informasi dalam satu 
halaman dan  fitur multibahasa 
sehingga pengguna dapat 
berinteraksi dengan situs e-service 
secara jelas dan mudah dimengerti
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Situs terlihat menarik dengan 
penggunaan warna yang tidak 
berlebihan, teks berwarna hitam 
dengan warna latar putih, warna dan 
resolusi gambar yang baik, ukuran 
font dan jumlah baris kalimat yang 
ringkas sehingga mudah dibaca.

Situs mudah digunakan karena dapat 
diakses oleh disabilitas, manula, dari 
smartphone, dan memiliki fitur 
multibahasa serta fitur perubahan 
layout/ukuran font
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Situs terlihat kompeten untuk 
penyampaian informasi dengan layout 
yang baik, mempunyai fasilitas scroll 
layar, pemilihan bahasa yang baku 
serta konten diperbaharui secara 
berkala

Situs memberikan kesan yang positif 
dengan adanya layout yang ringkas 
namun informatif, waktu loading yang 
cepat, pemberian penekanan pada hal 
penting, tersedia menu yang berisi 
item yang ringkas dan tepat.

Situs memiliki desain yang sesuai 
dengan jenis layanannya mempunyai 
layout yang simpel, dan berisi 
informasi yang ringkas dan menarik 
serta mudah dipahami oleh pengguna
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Situs menyediakan informasi yang 
     

 

Informasi yang ditampilkan oleh situs 
menggunakan bahasa Indonesia yang 
benar, dengan mekanisme yang 
runtut, tanpa menggunakan banyak 
istilah serta didukung oleh dokumen 
yang tepat sesuai dengan kebutuhan 
pengguna

Informasi yang ditampilkan pada situs 
dilengkapi dengan penjelasan meliputi 
dasar hukum, pelaksanaan kegiatan 
dan gambar yang mendukung
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Situs memberikan informasi yang jelas 
sesuai dengan kebutuhan pengguna 
dalam bentuk audiovisual, gambar 
dan narasi.

Situs menyediakan informasi yang 
detail, lengkap dan relevan

    
diperbaharui secara berkala dan up 
to date

Situs menyediakan integrasi informasi 
dengan penyediaan sumber atau link 
yang terkait untuk memperjelas 
informasi relevan yang dibutuhkan 
pengguna
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Situs memiliki reputasi yang baik 
karena memiliki privacy policy, contact 
informatian, testimoni dan informasi 
jumlah pengunjung.

Keamanan dalam bertransaksi 
dirasakan pengguna dengan adanya 
mekanisme transaksi yang jelas, 
tersedia fitur pengamanan transaksi, 
fasilitas pelacakan transaksi dan 
riwayat transaksi

Situs menyediakan informasi yang 
sesuai dengan kebutuhan pengguna 
pada satu skema secara rinci dalam 
format yang baik
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Situs memiliki forum pengguna 
dengan fasilitas interaksi antara 
anggotanya sehingga menimbulkan 
rasa kebersamaan

Situs menyediakan media komunikasi 
     
     
     

   

Sistem menyediakan perlindingan 
terhadap informasi pribadi dengan  
penggunaan user id, passwords, kode 
autentifikasi, pernyataan resmi 
perlindungan data sehingga pengguna 
merasa aman.

Sistem menyediakan halaman pribadi 
untuk pengguna dengan pengaman 
dan memiliki kemudahan untuk 
melakukan pembaharuan data pribadi 
dan memiliki kesan personalisasi 
pengguna
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Sistem menyediakan fasilitas informasi 
untuk mengetahui alur atau tahapan 
kerja dan transaksi yang dilakukan 
oleh pengguna sehingga memberi 
keyakinan bahwa jasa akan 
tersampaikan dengan baik sesuai janji

    
seperti fasilitas live chat, informasi 
kontak, alamat emai dan nomer 
telepon yang dapat dihubungi yang 
memudahkan komunikasi dengan 
institusi
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Dimensi Code Indikator Penilaian Pertanyaan N

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

E1
Struktur situs/mobile app e-
gov ini jelas dan mudah 
diikuti

Apakah situs/mobile app 
menggunakan alamat/nama 
mobile apps yang mudah 
diingat, berekstensi go.id 
(untuk situs)/nama formil (untuk 
mobile app), tampilan antar 
muka (interface ) menarik  dan 
mudah untuk diikuti /ditelusuri?

E2
Mesin pencari (fitur search) 
dalam situs/mobile app e-
gov ini efektif

Apakah situs/mobile app 
menyediakan fitur mesin 
pencari (search) yang mudah 
ditemukan posisinya, 
digunakan dan memberikan 
tampilan hasil yang mudah 
dibaca/dipahami?

E3 Peta situs/mobile app e-gov 
ini terorganisir dengan baik

Apakah situs/mobile app 
memiliki peta navigasi, tidak 
mengandung halaman kosong, 
tata letak (layout) halaman 
yang konsisten dan transisi 
antar halaman terasa halus 
(smooth) dan lancar? 
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

Efficiency E4

Situs/mobile app e-gov ini 
disesuaikan dengan 
kebutuhan khusus masing-
masing pengguna

Apakah situs/mobile app 
memiliki fitur penyesuaian 
terkait karakteristik dan pola 
kebutuhan khusus pengguna 
seperti multi bahasa, 
Sumarisasi (frequently acces, 
top search, FAQ, dlsb), fitur 
pengingat & saran, dan fitur 
yang ramah pengguna 
disabilitas?

E5
Informasi yang ditampilkan 
pada situs/mobile app e-gov 
ini rinci dan sesuai 

Apakah informasi yang 
ditampilkan dalam situs/mobile 
app memiliki keterangan yang 
rinci dan sesuai dengan 
efisiensi? 

E6

Lama Informasi yang 
ditampilkan di situs e-gov 
setelah kejadian/peristiwa 
berlangsung

Seberapa lama informasi 
ditampilkan dari waktu kejadian  
berlangsung?
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3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

E7

Petunjuk dan/atau  
Informasi pengisian data 
dalam situs/mobile app e-
govt ini sudah memadai

Apakah petunjuk dan/atau 
informasi mengenai pengisian 
data dalam situs/mobile app ini 
sudah cukup 
memadai/informatif? 

T1 Penggunaan pasword dan 
username aman

Apakah keamanan 
penggunaan username dan 
password pada situs/mobile 
app ini terjamin? 

T2
Autentifikasi hanya 
menggunakan data yang 
diperlukan

Berapa jumlah item data 
pribadi pengguna yang harus 
dimasukkan untuk autentifikasi 
akses dalam situs/mobile app 
ini ? (Contoh data pribadi yang 
tidak perlu: Nomor Kartu 
Keluarga, NIK, nomor Kartu 
kredit, dlsb yang tidak 
diperlukan dalam akses situs )
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

Trust

T3

Data yang diberikan oleh 
pengguna tersimpan dalam 
situs/mobile app dengan 
aman

Apakah data yang diberikankan 
pengguna dan tersimpan 
dalam sistem e-service ini 
aman?

T4

Data yang disediakan untuk 
e-service digunakan hanya 
untuk alasan yang 
dimaksudkan 

Apakah data pengguna yang 
disimpan dalam e-service ini 
hanya digunakan untuk alasan 
yg dimaksudkan oleh 
pengguna?

R1

Form dalam situs/mobile 
app e-service dapat 
diunduh/di-submit dengan 
cepat

Apakah form atau file dalam 
situs/mobile app ini dapat 
diunduh atau disubmit dengan 
cepat ?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

Reliability

R2
Situs/mobile app e-service 
dapat diakses dan tersedia 
kapan pun diperlukan

Apakah situs/mobile app ini 
dapat diakses kapan saja 
diperlukan?

R3
Situs/mobile app dapat 
beroperasi dengan baik 
sejak dibuka

Apakah situs/mobile app dapat 
beroperasi dengan baik dan 
responsif sejak dibuka?

R4
Situs/mobile app 
menyediakan layanan tepat 
waktu

Apakah layanan disediakan 
tepat waktu sesuai dengan 
kebutuhan?

R5
Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat dengan 

Apakah halaman situs/mobile 
app terunduh/termuat  dengan 
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2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

R5
   

terunduh/termuat dengan 
cepat

   
app terunduh/termuat  dengan 
cepat?

R6
Situs e-service berjalan 
dengan baik menggunakan 
browser yang tersedia

Apakah semua browser  
umum/populer yang tersedia 
dapat digunakan untuk 
membuka situs ini?

 

CS1

Staf e-service menunjukkan 
minat yang tulus dalam 
memecahkan masalah 
pengguna, staf yang 
dimasukan adalah adanya 
HELP DESK utk eService.

Apakah staf e-service 
memberikan layanan yang 
tulus dalam menjawab 
pertanyaan dan penyelesaiaan 
masalah?

CS2
Staff e-service memberikan 
balasan secepatnya ke 
pertanyaan pengguna.

Apakah respon admin cepat 
dalam menjawab pertanyaan 
pengguna?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

Citizen Support

CS3

Staf e-service memiliki 
pengetahuan untuk 
menjawab pertanyaan 
pengguna.

Apakah staf memiliki 
pengetahuan untuk menjawab 
pertanyaan pengguna secara 
memuaskan?

CS4

Staf e-service memiliki 
kemampuan untuk 
menyampaikan 
kepercayaan dan keyakinan

Apakah kesan terpercaya 
terlihat pada staf e-service 
sehingga dapat meyakinkan 
pengguna?

U1 Mudah dipelajari untuk 
mengoperasikan

Apakah situs/mobile app dapat 
dengan mudah dipelajari dan 
dioperasikan saat 1 s/d 3 kali 
mengakses dengan dukungan 
fitur-fitur berikut?
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1

4

3

2

1

4

3

2

1

   

    
    

      
   

 

U2
Interaksi dengan 
situs/mobile app eservice 
jelas dan mudah dimengerti

Apakah interaksi anda sebagai 
pengguna situs/mobile app 
jelas dan mudah untuk 
memahami/mengerti dengan 
tersedianya form interaksi 
dengan fitur-fitur berikut?

U3 Navigasi situs/mobile app 
cukup jelas dan mudah

Apakah situs/mobile app 
mudah dinavigasikan dari 
menu ke menu, dari halaman 
ke halaman, dan dari konten ke 
konten nya?
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4

3

2

1

4

3

2

1

Usability

U4 Situs/mobile app mudah 
digunakan

Apakah mudah dalam 
penggunaan situs/mobile app 
baik konten, menu, dan fitur 
lainnya ?

U5 Tampilan situs/mobile app 
eservice menarik

Apakah tampilan situs/mobile 
app menarik sehingga anda 
nyaman, senang dan tidak 
bosan melihat situs lebih lama 
atau sering?
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4

3
2
1

4

3
2
1

4

3
2

U6
Desain situs/mobile app 
eService layak dan sesuai 
dengan tipe situs

Apakah desain situs sesuai 
/relevan dengan 
jenis/kategori/konten yang 
dikandung/fungsi layanan nya?

U7
Situs/mobile app Eservice 
menimbulkan kesan 
kompeten/profesional

Apakah situs/mobile app 
nampak kompeten/profesional 
dalam penyampaian kontennya 
dan pengelolaannya?

U8

Situs/mobile app Eservice 
memberikan 
pengalaman/kesan positif 
bagi pengguna

Apakah Anda mendapatkan 
pengalaman/kesan positif saat 
mengakses dan menggunakan 
situs/mobile app ini?
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1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

   
 

  
 

   
   

   
  

I1 Menyediakan informasi 
akurat

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs dengan 
bahasa Indonesia yang jelas, 
sistematis dan bermanfaat bagi 
pengguna?

I2 Menyediakan informasi yang 
terpercaya

Apakah Informasi yang 
ditampilkan dalam situs//mobile 
app disertai dengan daftar, 
deskripsi informasi serta dasar 
hukum dari pelayanan yang 
diberikan ?

Menyediakan informasi 
   

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs/mobile 
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2

1

4

3

2

1

4

3
2
1

4

3

2

1

I3 Menyediakan informasi 
tepat dan sesuai waktu

   
ditampilkan pada Situs/mobile 
app merupakan informasi yang 
ter up date  secara teratur ?

I4 Menyediakan informasi 
relevan

Apakah informasi yang 
disampaikan mempunyai 
penjelasan dengan integrasi 
informasi dari link lainnya ?

I6
Menyediakan informasi 
dengan tingkat kerincian 
yang tepat

Apakah informasi yang 
ditampilkan dalam situs/mobile 
app memiliki keterangan yang 
lengkap mengenai: 
Author/Penulis, Tanggal 
Publikasi, Link sumber 
referensi , disertai dengan 
gambar/video/dokumen 
relevan, memiliki kategorisai & 
kata kunci yang sesuai dan 
memliki link/tautan dengan 
informasi lain yang sejenis 
dalam situs?

I5 Menyediakan informasi yang 
mudah dimengerti

Apakah informasi yang 
ditampilkan dilengkapi dengan 
tutorial penggunaan layanan ?

Information
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

 

SI1 Memiliki reputasi yang baik Apakah situs memiliki reputasi 
yang baik?

I7 Menyediakan informasi  
dalam format yang layak

Apakah informasi disajikan 
dengan format yang sesuai, 
tepat dan cocok?

SI2
Pengguna merasa aman 
dalam  menyelesaikan 
transaksi

Apakah situs memiliki  
keamanan untuk melakukan 
transaksi secara penuh?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

Service Interaction SI4 Menciptakan rasa 
personalisasi

Apakah Situs menyediakan 
kemudahan untuk mempunyai 
halaman pribadi dan 
kemudahan untuk mengubah 
atau meng-update-nya ?

  
 

Apakah Situs memiliki fitur 
diskusi langsung (live) dan 

    
    

    
   

  

SI3
Pengguna merasa aman 
terhadap informasi 
pribadinya

Apakah informasi pribadi 
pengguna terlindungi dengan 
baik ?

SI5 Menimbulkan rasa 
kebersamaan

Apakah pengguna merasakan 
komunitas yang menghargai 
keberadaannya dan 
kebersamaan sesama 
pengguna?
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3

2

1

4

3
2

1

 

SI6 Memudahkan komunikasi 
dengan institusi

    
diskusi langsung (live) dan 
informasi kontak yang lengkap 
dan berfungsi baik? (Berfokus 
pada interaksi dari pengguna 
terhadap penyedia layanan 
bukan live chat)

SI7

Memberi keyakinan bahwa 
jasa akan tersampaikan 
dengan baik sesuai 
janji/aturan

Apakah Situs memberi 
keyakinan bahwa jasa akan 
tersampaikan dengan baik 
sesuai janji/aturan? 
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Breakdown Bobot Evidence
Menggunakan (1) nama/alamat mudah 
diingat dan ditelusuri, (2) berakhiran 
ekstensi go.id (untuk situs)/nama formal 
yang menunjukan nama daerah atau 
layanan spesifik (untuk mobile app), (3) 
tampilan antar muka nya menarik 
(komposisi Menu, Logo Lembaga, dan 
font (jenis dan ukuran) yang konsisten, 
(4) struktur  situs/mobile apps  berbentuk 
piramida i. Beranda; ii. Kategori; iv. 
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app, mudah digunakan dan memberikan 
tampilan hasil yang mudah 
dibaca/pahami
Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app dan mudah digunakan
Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app

Tidak ditemukan mesin pencari dalam 
situs/mobile app

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur, tidak memiliki halaman 
kosong dan tata letak (layout) konsisten, 
transisi/perpindahan antar 
halaman/windows situs/mobile app terasa 
halus dan lancar tanpa jeda/lag
Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur, tidak memiliki halaman 
kosong dan tata letak (layout) konsisten

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur dan tidak memiliki halaman 
kosong
Tidak memiliki atau hanya memiliki peta 
navigasi saja 

URL link dan screenshoot 
mengenai: nama 
situs/aplikasi, hasil 
pencarian situs pada 
browser, layout situs untuk 
menunjukkan struktur

URL link dan screenshoot 
mengenai: mesin pencari, 
fungsi dan tata letak

URL link dan screenshoot 
mengenai: Site Map
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Memiliki  fitur  pilihan (1) multi bahasa, (2) 
fitur sumarisasi (frequently acces, top 
search, top question, FAQ) dan (3) fitur 
pengingat & pemberi saran serta (4) fitur 
ramah pengguna disabilitas (text to 
speech, speech to text, dlsb)
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas

Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam satu halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam dua halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam tiga halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam lebihh dari tiga halaman 
situs/mobile app

Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 1-4 hari setelah kejadian 
berlangsung
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 5-7 hari setelah kejadian 
berlangsung
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 8-14 hari setelah kejadian 
berlangsung
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang lebih dari 14 hari setelah 
kejadian berlangsung

Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field mudah dimengerti dan 
informatif disertai diagram dan contoh. 
Proses pengisian data hanya 
membutuhkan 1 halaman

URL link dan screenshoot 
mengenai: fitur  pilihan multi 
bahasa, fitur sumarisasi 
(frequently acces, top 
search, top question, FAQ) 
dan fitur pengingat & 
pemberi saran serta fitur 
ramah pengguna disabilitas 
(text to speech, speech to 
text, dlsb)

Screen shoot  halaman 
(halaman) situs/mobile app

Jadwal update tersedia dan 
dilakukan dengan baik, 
dibuktikan dengan fisik situs 
terbarukan dapat berupa 
link url dan atau 
screenshoot
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Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field mudah dimengerti dan 
informatif disertai diagram dan contoh. 
Proses pengisian data hanya 
membutuhkan 2-3 halaman

Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field tidak mudah dimengerti dan 
kurang  informatif tanpa disertai diagram 
dan contoh. Proses pengisian data hanya 
membutuhkan lebih dari 3 halaman

Tidak ada petunjuk dan/atau informasi 
pengisian data pada masing-masing field

Terdapat fitur proteksi password: (1) 
autentifikasi, (2) enkripsi menggunakan 
basis/standar enkripsi tertentu 
(ditampilkan metode/merk nya), (3) 
notifikasi penggunaan password, (4) 
notifikasi penggantian password
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas  
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas  
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas  

1 -  3 item data pribadi pengguna untuk 
autentifikasi
4 - 5 item data pribadi pengguna untuk 
autentifikasi
6 sampai 7 item data pribadi pengguna 
untuk autentifikasi

Lebih dari 7 data item data pribadi 
pengguna untuk autentifikasi

URLdan screenshoot kolom 
isian pada situs

URL dan screen shoot 
halaman login, hasil 
percobaan register, create 
username dan password, 
ganti username dan 
password

URL dan screen shoot 
Kolom isian permintaan 
data saat register dan login 
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Keamanan data terjamin karena adanya: 
(1) komitmen/pernyataan tertulis dari 
organisasi pengelola/penanggung jawab 
situs/mobile app yang dapat 
dibaca/diketahui oleh pengguna dengan 
jelas (2) Terdapat jaminan sistem 
enkripsi, (3) autentifikasi menggunakan 
digital signature atau biometrik  (4) fitur 
notifikasi/restorasi user name & password  
dan (5) memiliki sistem pemblokiran

Situs/mobile app memiliki 4-5 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas

Kriteria: (1) Terdapat pernyataan resmi 
dalam situs bahwa data tidak akan 
digunakan untuk keperluan lain. (2) 
Memiliki fitur menu privacy policy untuk 
data pribadi pengguna (3) Data dapat 
dikendalikan oleh pengguna (ubah, 
tampilkan, ditutup, dan fitur lainnya)

Situs/mobile app memiliki 2 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 
kurang dari 1 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 1 
sampai 5 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 5 
sampai 10 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 
lebih dari 10 menit

(1). Screen shoot 
Pernyataan tentang 
kemanan data pengguna 
dalam situs dan bukti 
fiturlain, (2).  berita acara 
percobaan 

(1) Pernyataan resmi 
penggunaan data dalam 
situs (2) menu privacy 
policy

Berita acara pengunduhan 
form atau file dengan bukti 

Page 19



INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Situs/mobile app selalu aktif dan dapat 
digunakan 24 jam sehari

Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1- 3 bulan sekali
Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1 minggu – 1 bulan 
sekali
Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1-6 hari sekali

Situs/mobile app ketika dievaluasi 
memiliki kriteria sebagai berikut: (1)  
waktu loading dan unduh cepat ke menu 
utama  (2) Situs/mobile app berjalan 
dengan baik di semua perangkat,(3) text 
mudah dibaca, (4) responsif

Situs/mobile app memilki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memilki 1 kriteria di atas

Situs/mobile app tidak memilki kriteria di 
atas

Kriteria evaluasi: (1) chat dan mail respon 
tidak lebih dari 24 jam (2) ada 
penyelesaian masalah/pertanyaan user 
(3) pengumuman yang masih dalam 
rentang waktunya (4) kerterbaruan 
berita/artikel
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat   5-10 detik

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat  11 sampai 30 detik

Jadwal dan sop 
maintenance, lampiran up 
dan down sistem, screeshot 
akses/evaluasi situs pada 
waktu yang berbeda

Berita acara percobaan 
menjalankan situs

(1) chat dan mail respon 
tidak lebih dari 24 jam (2) 
bukti penyelesaian 
masalah/pertanyaan user 
(3) bukti pengunggahan 
pengumuman (4) 
kerterbaruan berita

Berita acara percobaan 
membuka halaman situs  
(halaman situs yang baik 
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Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat  31 sampai 60 detik

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat lebih dari 60 detik

Semua browser dapat digunakan 
(minimal 4 jenis browser)

Hanya 3 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Hanya 2 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Hanya 1 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Kriteria kesan tulus staf sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, (1) 
kecepatan respon (2) isi respon (3) 
penyelesaian masalah (4) bahasa yang 
baik

Situs/mobile app memilki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memilki 1 kriteria di atas

Situs/mobile app tidak memilki kriteria di 
atas

Respon terhadap pertanyaan pengguna 
dilakukan kurang dari 60 menit

Respon terhadap pertanyaan dilakukan 
dalam waktu 61 menit  sampai 5 jam

Respon terhadap pertanyaan dilakukan 
dalam 5 jam 1 menit sampai 24 jam

Respon terhadap pertanyaan pengguna 
dilakukan lebh dari 24 jam

   
    

(halaman situs yang baik 
adalah situs yang tidak 
berat dan cepat dibuka)

Berita acara percobaan  
dan screenshoot membuka 
situs dengan berbagai 
browser

Bukti tentang (1) kecepatan 
respon (2) isi respon (3) 
penyelesaian masalah (4) 
standar bahasa yang baik

Bukti sampel respon pada  
pertanyaan user

Page 21



INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Kriteria pengetahuan dan respon dari 
staff e-service terkait pertanyaan 
pengguna atas layanan: (1)  menjawab 
setiap pertanyaan pengguna sesuai 
konteksnya, (2) menjawab dengan cepat 
kurang dari 24 jam (3) menyelesaikan 
masalah/pertanyaan pengguna atau 
menjawab secara tepat (4) 
berkomunikasi dengan bahasa yang baik

Staff e-service memiliki 2-3 kriteria di atas

Staff e-service memiliki 1 kriteria di atas

Staff e-service tidak memiliki kriteria di 
atas

Kriteria penyampaian layanan dari staf e-
service: (1) dapat dipercaya dengan baik 
dan menjalankan tugasnya dengan (2) 
tanggung jawab,  (3) profesional dan (4) 
percaya diri

Staff e-service memiliki 2-3 kriteria di atas

Staff e-service memiliki 1 kriteria di atas

Staff e-service tidak memiliki kriteria di 
atas

Situs/mobile app menyediakan: (1) 
manual penggunaan; (2) fitur Help, (3) 
Video tutorial, dan (4)  Fitur Customer 
Service online (live chat)
Tersedia manual penggunaan, fitur Help 
dan video tutorial

Tersedia manual penggunaan dan fitur 
Help

(1) Bukti berita acara 
penilaian staf e-service (2) 
persepsi penilai terhadap 
jawaban atas pertanyaan 
user (disertai bukti)

(1) Bukti berita acara 
penilaian staf e-service (2) 
persepsi penilai terhadap 
jawaban atas pertanyaan 
user (disertasi bukti)

URL
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Tersedia manual penggunaan (pdf, 
diagram, dokumen lainnya)

Kriteria interaksi pengguna dengan e-
services: (1) Memiliki form interaksi; (2) 
Memiliki fitur Helpdesk/instant messaging 
dengan admin; (3) Informasi yang 
ditampilkan dalam situs dapat diakses 
per halaman per informasi; (4) memiliki 
fitur multibahasa

Interaksi hanya memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Interaksi hanya memiliki 1 kriteria di atas

Interaksi hanya tidak memiliki kriteria di 
atas

Kriteria navigasi situs/mobile app: (1) 
Tersedia peta situs navigasi; (2) Jumlah 
link navigasi yang minimal (maksimal 7 
menu item); (3) Konsisten (posisi 
navigasi situs selalu sama di tiap 
halaman); (4) Logo me-Link ke halaman 
utama

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas

URL

Berita acara percobaan dan 
URL
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Kriteria kemudahan penggunaan 
situs/mobile app: (1) Dapat diakses oleh 
siapapun termasuk (2)disabilitas (tuna 
netra) atau (3) manula; (4) Kompatibel 
dengan perangkat mobile (smartphone, 
tablet, dll); (5) Memungkinkan membaca 
konten secara cepat (skims); (6) Memiliki 
fitur multibahasa; dan (7) perubahan 
layout (misal perubahan ukuran font)

Memiliki 4-6 kriteria diatas

Memiliki 1-3 kriteria diatas

Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria tampilan situs/mobile app yang 
menarik: (1) Desain dengan komposisi 
padanan warna yang baik dan tidak 
berlebihan:  setidaknya memiliki 2 atau 3 
warna utama yang berpadu (maksimal 5 
warna); (2) teks mudah dibaca, biasanya 
teks warna hitam dengan latar warna 
puith/cerah & ukuran font 10-12 di tiap 
paragraf; (3) memiliki gambar yang 
relevan dengan konteks/konten dengan 
kualitas/resolusi yang baik dan jumlah 3-
4 gambar setiap halamannya (tidak 
lebih); (4) layout yang sederhan & 
ringkas (simple)  tidak banyak 
mengandung elemen pengalih fokus 
(misal animasi, gambar berkedip-
kedip/blink  dll)
Memiliki 2-3 kriteria di atas

Memiliki 1 kriteria di atas

Tidak memiliki  kriteria di atas

Berita acara percobaan dan 
URL
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(1) Layout situs sederhana tidak 
berlebihan hanya menyampaikan konten 
yang relevan dengan informasi 
pemerintahan; (2) judul konten memiliki 
tema/label yang jelas dan isi dibagi 
menjadi paragraf kecil; (3) desain layout 
dan konten jelas, ringkas dan menarik; 
(4) kurang dari 10 detik pengunjung 
dapat mengetahui jenis situs dan isi 
konten yang disampaikan

Memiliki 2-3 kriteria di atas
Memiliki 1 kriteria di atas
Tidak memiliki  kriteria di atas

Kriteria kesan kompeten/profesional dari 
situs/mobile app: (1) Tata letak/layout 
sederhana, ringkas, minim fitur pengalih 
topik ; (2) Minimal link navigasi dan scroll 
(menggulung layar) untuk setiap halaman 
dan informasi/konten ; (3) Konten 
diperbarui secara reguler/berkala; (4) 
Konten yang deskriptif, dan penggunaan 
bahasa sederhana dan standar atas 
konten situs/mobile app (yang ada 
seakan ditulis yang profesional, misal: 
editor/wartawan)
Memiliki 2-3 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Tidak memiliki  kriteria diatas

 Kriteria standar pengalaman positif: (1) 
Layout situs sederhana & ringkas 
(simple), tampilan menarik dan 
pengelolaan yang baik; (2) Loading 
halaman cepat, situs memuat (loading) 
halaman 1- 20 detik; (3) Minimal link & 
scroll & layout, serta konsiten tiap 
halamannya; (4) Fokus pada hal yang 
penting/utama, (5) Menu selalu berada di 
bagian atas disetiap halaman (6) item 
menu dibatasi kurang dari 7 item (untuk 
tidak membuat orang berlama-lama 
dalam mencari satu informasi yang 
diinginkan), (6) Memiliki fitur/tombol 
Memiliki 4-5 kriteria diatas
Memiliki 1-3 kriteria diatas
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Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria umum informasi akurat: (1) 
didukung oleh referensi atau dokumen 
fakta yang jelas serta sesuai dengan 
kebutuhan  pengguna. (2) informasi yang 
disampaikan dengan bahasa Indonesia 
yang jelas (tata bahasa, pengejaan, dan 
komposisi) (3)  menampilkan 
keterangan/info tentang penulis (4) 
Informasi dapat dibandingkan dengan 
situs lainnya dengan topik yang sama

Screen shoot : (1) informasi 
yang ditampilkan di Web, 
(2) bagan , (3) dokumen 
pendukung

Memiliki 2-3 kriteria diatas

Memiliki 1 kriteria diatas

Tidak memiliki kriteria diatas

Tersedia daftar dan deskripsi informasi 
yang dilengkapi dengan  peraturan 
perundang-undangan/dasar hukum 
terkait pelayanan yang diberikan
Tersedia deskripsi informasi yang 
dilengkapi dengan peraturan perundang-
undangan/dasar hukum terkait pelayanan 
yang diberikan

Tersedia daftar informasi yang dilengkapi 
peraturan perundang-undangan/dasar 
hukum terkait pelayanan yang diberikan

Tidak tersedia daftar dan deskripsi 
informasi yang dilengkapi dengan 
peraturan perundang-undangan/dasar 
hukum terkait pelayanan yang diberikan 

Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 7 hari kerja dari berita 
/informasi terakhir
Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 8 hari kerja – 30 hari kerja 
dari berita /informasi terakhir

Screen shoot :  (1) Daftar 
informasi ; (2) Deskripsi 
informasi ; (3) Peraturan 
hukum/dasar hukum 

Screen shoot : (1) Berita 
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Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 31 hari kerja – 90 hari kerja 
dari berita /informasi terakhir
Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala lebih dari  90 hari kerja dari berita 
/informasi terakhir

Terdapat integrasi informasi antara 
informasi pelayanan dengan link  
informasi lainnya yang saling terkait
Terdapat integrasi informasi, yang 
membutuhkan pencarian dari link yang 
lain
Terdapat integrasi informasi tanpa 
panduan link lainnya.
Tidak terdapat integrasi informasi

Kriteria informasi yang mudah dimengerti, 
memiliki: (1) penggunaan bahasa yang 
baik dan benar, langsung/tidak bertele-
tele, tidak banyak terminologi tidak 
awam/asing; (2) audio visual, (3) tabel 
dan/atau grafik, (4) link atau dokumen 
Memiliki 2-3 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria tingkat kerincian informasi: (1) 
Author/Penulis; (2) Tanggal Publikasi, (3) 
Memiliki Gambar/Video/Dokumen dan 
tautan dengan informasi lain yang 
sejenis/relevan dalam situs/mobile app 
dan  yang relevan dan (4) Memiliki 
kategorisasi dan kata kunci yang sesuai
Situs/mobile app memiliki  2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki  1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Screen shoot : (1) Berita 
yang terbaru 

Screen shoot : (1) 
penjelasan integrasi 
informasi (2) alamat link 
yang terkait

URL link dan screenshoot 
mengenai: Author; 
DD/MM/YYYY, Link Tautan 
dan 
Gambar/Video/Dokumen 
yang relevan dan Memiliki 
kategorisasi dan kata kunci 
yang sesuai serta Memiliki 
tautan dengan informasi 
lain yang sejenis/relevan 
dalam situs

Screen shoot  dan file 
penggunaan layanan dalam 
bentuk : (1) audiovisiual, (2) 
gambar ; (3) narasi 
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Kriteria format penyajian informasi yang 
layak/pas: (1) Menggunakan bahasa 
yang umum, (2) mengandung penekanan 
(cetak tebal (bold), atau cetak miring 
(italic), pointer, tabel dan atau  yang 
sesungguhnya atau kontekstual (3) 
Mengandung  keyword (4) Menggunakan 
hyperlink yang aktif (dapat diklik 
langsung) (5) jumlah paragraf yang tidak 
banyak (maksimum tiga paragraf) dalam 
satu informasi
Situs/mobile app memiliki  3-4 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki  1-2 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki (1) privacy 
policy, (2) contact information, (3) 
terdapat testimoni positif dari pengguna, 
(4) memiliki statistik jumlah pengunjung 
dan pengguna situs/mobile app yang 
meningkat

Situs/mobile app memiliki 2-3 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki 1 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app tidak memiliki  macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki mekanisme 
transaksi yang jelas dengan ditandai (1) 
tersedia petunjuk yang user friendly (2) 
fitur pengamanan transaksi (3) fasilitas 
pelacakan transaksi (4) riwayat transaksi

Situs/mobile app memiliki 2-3 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki 1 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app tidak memiliki  macam 
kriteria tersebut

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria

Screen shoot  skema yang 
menampilkan informasi 
kebutuhan pengguna pada 
satu skema (informasi 
dengan kategorisasi yang 
jelas sesuai fungsi dan 
organisasi)

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria
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Kriteria keamanan bagi pengguna: (1) 
Untuk akses ke akun pengguna 
dibutuhkan user id, Passwords, (2) kode 
autentifikasi  (3) pengguna memberikan 
hanya data yang dibutuhkan (4) Terdapat 
pernyataan resmi perlindungan data

Situs/app memiliki 2-3 macam 
perlindungan data pengguna diatas
Situs/app  memiliki 1 macam 
perlindungan data pengguna diatas
Situs/app tidak/ memiliki  macam 
perlindungan data pengguna diatas

Situs/app memiliki (1) halaman personal 
yang sesuai dengan karakteristik atau 
preferensi pengguna, (2) memiliki 
pengaman/passwords untuk masuk dan 
(3) memiliki kemudahan untuk mengubah 
atau mengupdate data personal.

Situs/app  memiliki 2 kriteria personalisasi 
pengguna diatas
Situs/app memiliki 1 kriteria personalisasi 
pengguna diatas

Situs/app  tidak memiliki  kriteria 
personalisasi pengguna diatas

Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang berfungsi optimal 
sebagai tempat berdiskusi dan 
memberikan solusi yang dipertimbangkan 
oleh organisasi
Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang berfungsi dengan baik
Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang kadang-kadang 
digunakan
Situs/mobile app tidak memiliki 
forum/kanal pengguna atau memiliki tapi 
tidak digunakan

Situs memiliki fitur diskusi langsung (live) 
dan informasi kontak yang lengkap 
(alamat email, alamat fisik, nomor 
telepon) yang berfungsi dengan baik.

URL dan Screenshoot 
ketiga kriteria

    
  

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria

URL dan Screenshoot 
forum pengguna
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Situs memiliki informasi kontak yang 
lengkap (alamat email, alamat fisik, 
nomor telepon) yang berfungsi dengan 
baik.
Situs memiliki informasi kontak yang 
kurang lengkap yang kurang berfungsi 
dengan baik.
Situs tidak memiliki informasi kontak

Kriteria yang dimaksud, situs/mobile app 
memiliki:  (1) FAQ dan atau petunjuk 
yang lengkap, (2) kontak/fasilitas 
diskusi/chat yang berfungsi untuk 
bertanya (3) terdapat testimoni pengguna  
yang baik, (4) memiliki alur 
kerja/transaksi transparan yang dapat 
dipantau pengguna.

Situs/app  memiliki 2-3 kriteria diatas
Situs/app  memiliki 1 kriteria diatas

Situs/app  tidak memiliki kriteria diatas

URL dan Screenshoot live 
chat dan contact

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria
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Pernyataan untuk end user

Situs mudah diingat, memiliki 
struktur yang jelas dan mudah 
diikuti, untuk model layanan 
berjenis INFORMASI piramida 
SESUAI struktur organisasi, dan 
untuk model layanan berjenis 
WORKFLOW piramida SESUAI 
layanan yang diberikan

Situs memiliki mesin pencari yang 
mudah ditemukan dalam situs, mudah 
digunakan dan memberikan hasil yang 
baik dan sesuai

Situs terorganisasi dengan baik, 
memiliki peta navigasi, tidak 
memiliki halaman kosong, tata letak 
(layout ) konsisten, 
transisi/perpindahan antar halaman 
situs terasa halus dan lancar.
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Situs memiliki fitur penyesuaian 
pengguna seperti multi bahasa, 
frequently acces, top search, FAQ, fitur 
pengingat & saran, dan fitur yang 
ramah pengguna disabilitas?

Jumlah halaman yang diperlukan untuk 
menampilkan Informasi pada 
situs/mobile app e-gov 

Selang waktu kejadian sesungguhnya 
dengan publikasi berita/informasi di 
situs/mobile apps
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Informasi atau petunjuk pengisian data 
pada masing-masing field mudah 
dimengerti dan informatif, disertai 
diagram dan contoh. Proses pengisian 
data hanya membutuhkan sedikit 
halaman petunjuk

Terdapat proteksi password: 
autentifikasi, enkripsi, notifikasi 
penggunaan password, notifikasi 
penggantian password

Autentifikasi hanya menggunakan data 
yang diperlukan (data sesedikit 
mungkin)
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Keamanan data terjamin baik dari 
keamanan sistem maupun komitmen 
tertulis dari organisasi yang dapat 
dibaca oleh pengguna dengan jelas. 
Terdapat enkripsi dan autentifikasi 
menggunakan digital signature, 
biometrik, notifikasi dan password.

Situs menampilkan pernyataan resmi 
bahwa data tidak akan digunakan 
untuk keperluan lain dan memiliki fitur 
menu privacy policy untuk data pribadi 
pengguna yang dapat dikendalikan 
oleh pengguna (ubah, tampilkan, 
ditutup, dll)

Form atau file dokumen yang tersedia 
dalam situs dapat diunduh dengan 
cepat, kurang dari 1 menit
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Situs dapat digunakan dalam 24 jam 
sehari

Situs berjalan dengan baik di semua 
perangkat atau semua operating 
system , waktu loading  cepat, text 
mudah dibaca, responsif

Informasi dan pelayanan disediakan 
tepat waktu dan up to date sesuai 
dengan kebutuhan pengguna

Halaman situs terunduh/terbuka 
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dengan cepat, kurang dari 2 detik

Situs dapat beroperasi pada semua 
browser yang umum digunakan 
masyarakat (MicIE, Mozilla, Google 
Chrome, Safari, Opera dll)

Kesan tulus staf/admin sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, 
cepat  merespon, isi respon yang baik, 
dapat menyelesaikan masalah dan 
menggunakan bahasa yang baik

Respon terhadap pertanyaan 
pengguna dilakukan kurang dari 1 jam
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Pengetahuan staff e-service sangat 
baik, mengetahui dan memahami 
organisasi, seluruh proses bisnis terkait 
pelayanan dari awal sampai akhir yang 
sehingga dapat menjawab pertanyaan 
pengguna secara memuaskan

Staf/admin e-service terkesan baik, 
bertanggungjawab merespon dengan 
cepat, memiliki kemampuan yang 
mencukupi dan profesional

Situs memiliki petunjuk penggunaan, 
fitur Help, Video tutorial dan Fitur 
Customer Service online sehingga 
memudahkan pengguna untuk 
menggunakan situs
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Situs memiliki format interaksi 
dengan admin (messaging ), 
menyediakan informasi dalam satu 
halaman dan  fitur multibahasa 
sehingga pengguna dapat 
berinteraksi dengan situs e-service 
secara jelas dan mudah dimengerti

Tersedia peta navigasi situs dengan 
tahapan yang tidak panjang serta 
kompatibel dengan berbagai browser 
sehingga pengguna mudah untuk 
menggunakan situs.
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Situs mudah digunakan karena dapat 
diakses oleh disabilitas, manula, dari 
smartphone, dan memiliki fitur 
multibahasa serta fitur perubahan 
layout/ukuran font

Situs terlihat menarik dengan 
penggunaan warna yang tidak 
berlebihan, teks berwarna hitam 
dengan warna latar putih, warna dan 
resolusi gambar yang baik, ukuran font 
dan jumlah baris kalimat yang ringkas 
sehingga mudah dibaca.
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Situs memiliki desain yang sesuai 
dengan jenis layanannya mempunyai 
layout yang simpel, dan berisi informasi 
yang ringkas dan menarik serta mudah 
dipahami oleh pengguna

Situs terlihat kompeten untuk 
penyampaian informasi dengan layout 
yang baik, mempunyai fasilitas scroll 
layar, pemilihan bahasa yang baku 
serta konten diperbaharui secara 
berkala

Situs memberikan kesan yang positif 
dengan adanya layout yang ringkas 
namun informatif, waktu loading yang 
cepat, pemberian penekanan pada hal 
penting, tersedia menu yang berisi item 
yang ringkas dan tepat.
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Informasi yang ditampilkan oleh situs 
menggunakan bahasa Indonesia yang 
benar, dengan mekanisme yang runtut, 
tanpa menggunakan banyak istilah 
serta didukung oleh dokumen yang 
tepat sesuai dengan kebutuhan 
pengguna

Informasi yang ditampilkan pada situs 
dilengkapi dengan penjelasan meliputi 
dasar hukum, pelaksanaan kegiatan 
dan gambar yang mendukung

Situs menyediakan informasi yang 
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diperbaharui secara berkala dan up 
to date

Situs menyediakan integrasi informasi 
dengan penyediaan sumber atau link 
yang terkait untuk memperjelas 
informasi relevan yang dibutuhkan 
pengguna

Situs memberikan informasi yang jelas 
sesuai dengan kebutuhan pengguna 
dalam bentuk audiovisual, gambar dan 
narasi.

Situs menyediakan informasi yang 
detail, lengkap dan relevan
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Keamanan dalam bertransaksi 
dirasakan pengguna dengan adanya 
mekanisme transaksi yang jelas, 
tersedia fitur pengamanan transaksi, 
fasilitas pelacakan transaksi dan 
riwayat transaksi

Situs menyediakan informasi yang 
sesuai dengan kebutuhan pengguna 
pada satu skema secara rinci dalam 
format yang baik

Situs memiliki reputasi yang baik 
karena memiliki privacy policy, contact 
informatian, testimoni dan informasi 
jumlah pengunjung.
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Sistem menyediakan halaman pribadi 
untuk pengguna dengan pengaman 
dan memiliki kemudahan untuk 
melakukan pembaharuan data pribadi 
dan memiliki kesan personalisasi 
pengguna

Situs menyediakan media komunikasi 
     
      

    
   

Sistem menyediakan perlindingan 
terhadap informasi pribadi dengan  
penggunaan user id, passwords, kode 
autentifikasi, pernyataan resmi 
perlindungan data sehingga pengguna 
merasa aman.

Situs memiliki forum pengguna dengan 
fasilitas interaksi antara anggotanya 
sehingga menimbulkan rasa 
kebersamaan
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seperti fasilitas live chat, informasi 
kontak, alamat emai dan nomer telepon 
yang dapat dihubungi yang 
memudahkan komunikasi dengan 
institusi

Sistem menyediakan fasilitas informasi 
untuk mengetahui alur atau tahapan 
kerja dan transaksi yang dilakukan oleh 
pengguna sehingga memberi 
keyakinan bahwa jasa akan 
tersampaikan dengan baik sesuai janji
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Dimensi Code Indikator Penilaian Pertanyaan N

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

      

E1
Struktur situs/mobile app e-
gov ini jelas dan mudah 
diikuti

Apakah situs/mobile app 
menggunakan alamat/nama 
mobile apps yang mudah 
diingat, berekstensi go.id 
(untuk situs)/nama formil (untuk 
mobile app), tampilan antar 
muka (interface ) menarik  dan 
mudah untuk diikuti /ditelusuri?

E2
Mesin pencari (fitur 
search) dalam situs/mobile 
app e-gov ini efektif

Apakah situs/mobile app 
menyediakan fitur mesin 
pencari (search) yang mudah 
ditemukan posisinya, 
digunakan dan memberikan 
tampilan hasil yang mudah 
dibaca/dipahami?

E3
Peta situs/mobile app e-
gov ini terorganisir dengan 
baik

Apakah situs/mobile app 
memiliki peta navigasi, tidak 
mengandung halaman kosong, 
tata letak (layout) halaman 
yang konsisten dan transisi 
antar halaman terasa halus 
(smooth) dan lancar? 
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1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

      Efficiency

   
    

   
    

   
    
    
    

   

E4

Situs/mobile app e-gov ini 
disesuaikan dengan 
kebutuhan khusus masing-
masing pengguna

Apakah situs/mobile app 
memiliki fitur penyesuaian 
terkait karakteristik dan pola 
kebutuhan khusus pengguna 
seperti multi bahasa, 
Sumarisasi (frequently acces, 
top search, FAQ, dlsb), fitur 
pengingat & saran, dan fitur 
yang ramah pengguna 
disabilitas?

E5
Informasi yang ditampilkan 
pada situs/mobile app e-
gov ini rinci dan sesuai 

Apakah informasi yang 
ditampilkan dalam situs/mobile 
app memiliki keterangan yang 
rinci dan sesuai dengan 
efisiensi? 

E6

Lama Informasi yang 
ditampilkan di situs e-gov 
setelah kejadian/peristiwa 
berlangsung

Seberapa lama informasi 
ditampilkan dari waktu kejadian  
berlangsung?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

      

E7

Petunjuk dan/atau  
Informasi pengisian data 
dalam situs/mobile app e-
govt ini sudah memadai

Apakah petunjuk dan/atau 
informasi mengenai pengisian 
data dalam situs/mobile app ini 
sudah cukup 
memadai/informatif? 

T1 Penggunaan pasword dan 
username aman

Apakah keamanan 
penggunaan username dan 
password pada situs/mobile 
app ini terjamin? 

T2
Autentifikasi hanya 
menggunakan data yang 
diperlukan

Berapa jumlah item data 
pribadi pengguna yang harus 
dimasukkan untuk autentifikasi 
akses dalam situs/mobile app 
ini ? (Contoh data pribadi yang 
tidak perlu: Nomor Kartu 
Keluarga, NIK, nomor Kartu 
kredit, dlsb yang tidak 
diperlukan dalam akses situs )
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

Trust

T3

Data yang diberikan oleh 
pengguna tersimpan 
dalam situs/mobile app 
dengan aman

Apakah data yang diberikankan 
pengguna dan tersimpan 
dalam sistem e-service ini 
aman?

T4

Data yang disediakan 
untuk e-service digunakan 
hanya untuk alasan yang 
dimaksudkan 

Apakah data pengguna yang 
disimpan dalam e-service ini 
hanya digunakan untuk alasan 
yg dimaksudkan oleh 
pengguna?

R1

Form dalam situs/mobile 
app e-service dapat 
diunduh/di-submit dengan 
cepat

Apakah form atau file dalam 
situs/mobile app ini dapat 
diunduh atau disubmit dengan 
cepat ?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

Reliability

R2
Situs/mobile app e-service 
dapat diakses dan tersedia 
kapan pun diperlukan

Apakah situs/mobile app ini 
dapat diakses kapan saja 
diperlukan?

R3
Situs/mobile app dapat 
beroperasi dengan baik 
sejak dibuka

Apakah situs/mobile app dapat 
beroperasi dengan baik dan 
responsif sejak dibuka?

R4
Situs/mobile app 
menyediakan layanan 
tepat waktu

Apakah layanan disediakan 
tepat waktu sesuai dengan 
kebutuhan?

R5
Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat dengan 

Apakah halaman situs/mobile 
app terunduh/termuat  dengan 
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2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

R5
   

terunduh/termuat dengan 
cepat

   
app terunduh/termuat  dengan 
cepat?

R6

Situs e-service berjalan 
dengan baik 
menggunakan browser 
yang tersedia

Apakah semua browser  
umum/populer yang tersedia 
dapat digunakan untuk 
membuka situs ini?

 

CS1

Staf e-service 
menunjukkan minat yang 
tulus dalam memecahkan 
masalah pengguna, staf 
yang dimasukan adalah 
adanya HELP DESK utk 
eService.

Apakah staf e-service 
memberikan layanan yang 
tulus dalam menjawab 
pertanyaan dan penyelesaiaan 
masalah?

CS2

Staff e-service 
memberikan balasan 
secepatnya ke pertanyaan 
pengguna.

Apakah respon admin cepat 
dalam menjawab pertanyaan 
pengguna?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

Citizen Support

CS3

Staf e-service memiliki 
pengetahuan untuk 
menjawab pertanyaan 
pengguna.

Apakah staf memiliki 
pengetahuan untuk menjawab 
pertanyaan pengguna secara 
memuaskan?

CS4

Staf e-service memiliki 
kemampuan untuk 
menyampaikan 
kepercayaan dan 
keyakinan

Apakah kesan terpercaya 
terlihat pada staf e-service 
sehingga dapat meyakinkan 
pengguna?

U1 Mudah dipelajari untuk 
mengoperasikan

Apakah situs/mobile app dapat 
dengan mudah dipelajari dan 
dioperasikan saat 1 s/d 3 kali 
mengakses dengan dukungan 
fitur-fitur berikut?
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1

4

3

2

1

4

3

2

1

   

    
    

      
   

 

U2

Interaksi dengan 
situs/mobile app eservice 
jelas dan mudah 
dimengerti

Apakah interaksi anda sebagai 
pengguna situs/mobile app 
jelas dan mudah untuk 
memahami/mengerti dengan 
tersedianya form interaksi 
dengan fitur-fitur berikut?

U3 Navigasi situs/mobile app 
cukup jelas dan mudah

Apakah situs/mobile app 
mudah dinavigasikan dari 
menu ke menu, dari halaman 
ke halaman, dan dari konten ke 
konten nya?
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4

3

2

1

4

3

2

1

Usability

U4 Situs/mobile app mudah 
digunakan

Apakah mudah dalam 
penggunaan situs/mobile app 
baik konten, menu, dan fitur 
lainnya ?

U5 Tampilan situs/mobile app 
eservice menarik

Apakah tampilan situs/mobile 
app menarik sehingga anda 
nyaman, senang dan tidak 
bosan melihat situs lebih lama 
atau sering?
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4

3
2
1

4

3
2
1

4

3
2

U6
Desain situs/mobile app 
eService layak dan sesuai 
dengan tipe situs

Apakah desain situs sesuai 
/relevan dengan 
jenis/kategori/konten yang 
dikandung/fungsi layanan nya?

U7
Situs/mobile app Eservice 
menimbulkan kesan 
kompeten/profesional

Apakah situs/mobile app 
nampak kompeten/profesional 
dalam penyampaian kontennya 
dan pengelolaannya?

U8

Situs/mobile app Eservice 
memberikan 
pengalaman/kesan positif 
bagi pengguna

Apakah Anda mendapatkan 
pengalaman/kesan positif saat 
mengakses dan menggunakan 
situs/mobile app ini?
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1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

   
 

  
 

   
   

   
  

I1 Menyediakan informasi 
akurat

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs dengan 
bahasa Indonesia yang jelas, 
sistematis dan bermanfaat bagi 
pengguna?

I2 Menyediakan informasi 
yang terpercaya

Apakah Informasi yang 
ditampilkan dalam situs//mobile 
app disertai dengan daftar, 
deskripsi informasi serta dasar 
hukum dari pelayanan yang 
diberikan ?

Menyediakan informasi 
   

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs/mobile 
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2

1

4

3

2

1

4

3
2
1

4

3

2

1

I3 Menyediakan informasi 
tepat dan sesuai waktu

   
ditampilkan pada Situs/mobile 
app merupakan informasi yang 
ter up date  secara teratur ?

I4 Menyediakan informasi 
relevan

Apakah informasi yang 
disampaikan mempunyai 
penjelasan dengan integrasi 
informasi dari link lainnya ?

I6
Menyediakan informasi 
dengan tingkat kerincian 
yang tepat

Apakah informasi yang 
ditampilkan dalam situs/mobile 
app memiliki keterangan yang 
lengkap mengenai: 
Author/Penulis, Tanggal 
Publikasi, Link sumber 
referensi , disertai dengan 
gambar/video/dokumen 
relevan, memiliki kategorisai & 
kata kunci yang sesuai dan 
memliki link/tautan dengan 
informasi lain yang sejenis 
dalam situs?

I5 Menyediakan informasi 
yang mudah dimengerti

Apakah informasi yang 
ditampilkan dilengkapi dengan 
tutorial penggunaan layanan ?

Information
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

 

SI1 Memiliki reputasi yang baik Apakah situs memiliki reputasi 
yang baik?

I7 Menyediakan informasi  
dalam format yang layak

Apakah informasi disajikan 
dengan format yang sesuai, 
tepat dan cocok?

SI2
Pengguna merasa aman 
dalam  menyelesaikan 
transaksi

Apakah situs memiliki  
keamanan untuk melakukan 
transaksi secara penuh?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

Service Interaction SI4 Menciptakan rasa 
personalisasi

Apakah Situs menyediakan 
kemudahan untuk mempunyai 
halaman pribadi dan 
kemudahan untuk mengubah 
atau meng-update-nya ?

  
 

Apakah Situs memiliki fitur 
diskusi langsung (live) dan 

    
    

    
   

  

SI3
Pengguna merasa aman 
terhadap informasi 
pribadinya

Apakah informasi pribadi 
pengguna terlindungi dengan 
baik ?

SI5 Menimbulkan rasa 
kebersamaan

Apakah pengguna merasakan 
komunitas yang menghargai 
keberadaannya dan 
kebersamaan sesama 
pengguna?
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3

2

1

4

3
2
1

 

SI6 Memudahkan komunikasi 
dengan institusi

    
diskusi langsung (live) dan 
informasi kontak yang lengkap 
dan berfungsi baik? (Berfokus 
pada interaksi dari pengguna 
terhadap penyedia layanan 
bukan live chat)

SI7

Memberi keyakinan bahwa 
jasa akan tersampaikan 
dengan baik sesuai 
janji/aturan

Apakah Situs memberi 
keyakinan bahwa jasa akan 
tersampaikan dengan baik 
sesuai janji/aturan? 
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Breakdown Bobot
Menggunakan (1) nama/alamat mudah 
diingat dan ditelusuri, (2) berakhiran 
ekstensi go.id (untuk situs)/nama formal 
yang menunjukan nama daerah atau 
layanan spesifik (untuk mobile app), (3) 
tampilan antar muka nya menarik 
(komposisi Menu, Logo Lembaga, dan 
font (jenis dan ukuran) yang konsisten, 
(4) struktur  situs/mobile apps  berbentuk 
piramida i. Beranda; ii. Kategori; iv. 
Subkategori

4

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app, mudah digunakan dan memberikan 
tampilan hasil yang mudah 
dibaca/pahami
Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app dan mudah digunakan
Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app

Tidak ditemukan mesin pencari dalam 
situs/mobile app 1

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur, tidak memiliki halaman 
kosong dan tata letak (layout) konsisten, 
transisi/perpindahan antar 
halaman/windows situs/mobile app terasa 
halus dan lancar tanpa jeda/lag.
Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur, tidak memiliki halaman 
kosong dan tata letak (layout) konsisten

3

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur dan tidak memiliki halaman 
kosong
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Tidak memiliki atau hanya memiliki peta 
navigasi saja 

Memiliki  fitur  pilihan (1) multi bahasa, (2) 
fitur sumarisasi (frequently acces, top 
search, top question, FAQ) dan (3) fitur 
pengingat & pemberi saran serta (4) fitur 
ramah pengguna disabilitas (text to 
speech, speech to text, dlsb)

-

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas -

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas -

Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas -

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam satu halaman situs/mobile app 4

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam dua halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam tiga halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam lebihh dari tiga halaman 
situs/mobile app

Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 1-4 hari setelah kejadian 
berlangsung

4

Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 5-7 hari setelah kejadian 
berlangsung
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 8-14 hari setelah kejadian 
berlangsung
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang lebih dari 14 hari setelah 
kejadian berlangsung
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Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field mudah dimengerti dan 
informatif disertai diagram dan contoh. 
Proses pengisian data hanya 
membutuhkan 1 halaman
Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field mudah dimengerti dan 
informatif disertai diagram dan contoh. 
Proses pengisian data hanya 
membutuhkan 2-3 halaman

Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field tidak mudah dimengerti dan 
kurang  informatif tanpa disertai diagram 
dan contoh. Proses pengisian data hanya 
membutuhkan lebih dari 3 halaman

Tidak ada petunjuk dan/atau informasi 
pengisian data pada masing-masing field 1

Terdapat fitur proteksi password: (1) 
autentifikasi, (2) enkripsi menggunakan 
basis/standar enkripsi tertentu 
(ditampilkan metode/merk nya), (3) 
notifikasi penggunaan password, (4) 
notifikasi penggantian password
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas  
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas  
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas  1

1 -  3 item data pribadi pengguna untuk 
autentifikasi
4 - 5 item data pribadi pengguna untuk 
autentifikasi
6 sampai 7 item data pribadi pengguna 
untuk autentifikasi

Lebih dari 7 data item data pribadi 
pengguna untuk autentifikasi
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Keamanan data terjamin karena adanya: 
(1) komitmen/pernyataan tertulis dari 
organisasi pengelola/penanggung jawab 
situs/mobile app yang dapat 
dibaca/diketahui oleh pengguna dengan 
jelas (2) Terdapat jaminan sistem 
enkripsi, (3) autentifikasi menggunakan 
digital signature atau biometrik  (4) fitur 
notifikasi/restorasi user name & password  
dan (5) memiliki sistem pemblokiran

Situs/mobile app memiliki 4-5 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas

Kriteria: (1) Terdapat pernyataan resmi 
dalam situs bahwa data tidak akan 
digunakan untuk keperluan lain. (2) 
Memiliki fitur menu privacy policy untuk 
data pribadi pengguna (3) Data dapat 
dikendalikan oleh pengguna (ubah, 
tampilkan, ditutup, dan fitur lainnya)

Situs/mobile app memiliki 2 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 
kurang dari 1 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 1 
sampai 5 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 5 
sampai 10 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 
lebih dari 10 menit
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Situs/mobile app selalu aktif dan dapat 
digunakan 24 jam sehari

Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1- 3 bulan sekali 2

Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1 minggu – 1 bulan 
sekali
Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1-6 hari sekali

Situs/mobile app ketika dievaluasi 
memiliki kriteria sebagai berikut: (1)  
waktu loading dan unduh cepat ke menu 
utama  (2) Situs/mobile app berjalan 
dengan baik di semua perangkat,(3) text 
mudah dibaca, (4) responsif

Situs/mobile app memilki 2-3 kriteria di 
atas 3

Situs/mobile app memilki 1 kriteria di atas

Situs/mobile app tidak memilki kriteria di 
atas

Kriteria evaluasi: (1) chat dan mail respon 
tidak lebih dari 24 jam (2) ada 
penyelesaian masalah/pertanyaan user 
(3) pengumuman yang masih dalam 
rentang waktunya (4) kerterbaruan 
berita/artikel
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas 1

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat   5-10 detik

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat  11 sampai 30 detik 3
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Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat  31 sampai 60 detik

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat lebih dari 60 detik

Semua browser dapat digunakan 
(minimal 4 jenis browser) 4

Hanya 3 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Hanya 2 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Hanya 1 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Kriteria kesan tulus staf sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, (1) 
kecepatan respon (2) isi respon (3) 
penyelesaian masalah (4) bahasa yang 
baik

Situs/mobile app memilki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memilki 1 kriteria di atas

Situs/mobile app tidak memilki kriteria di 
atas 1

Respon terhadap pertanyaan pengguna 
dilakukan kurang dari 60 menit

Respon terhadap pertanyaan dilakukan 
dalam waktu 61 menit  sampai 5 jam

Respon terhadap pertanyaan dilakukan 
dalam 5 jam 1 menit sampai 24 jam

Respon terhadap pertanyaan pengguna 
dilakukan lebh dari 24 jam 1
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Kriteria pengetahuan dan respon dari 
staff e-service terkait pertanyaan 
pengguna atas layanan: (1)  menjawab 
setiap pertanyaan pengguna sesuai 
konteksnya, (2) menjawab dengan cepat 
kurang dari 24 jam (3) menyelesaikan 
masalah/pertanyaan pengguna atau 
menjawab secara tepat (4) 
berkomunikasi dengan bahasa yang baik

Staff e-service memiliki 2-3 kriteria di atas

Staff e-service memiliki 1 kriteria di atas

Staff e-service tidak memiliki kriteria di 
atas 1

Kriteria penyampaian layanan dari staf e-
service: (1) dapat dipercaya dengan baik 
dan menjalankan tugasnya dengan (2) 
tanggung jawab,  (3) profesional dan (4) 
percaya diri

Staff e-service memiliki 2-3 kriteria di atas

Staff e-service memiliki 1 kriteria di atas

Staff e-service tidak memiliki kriteria di 
atas 1

Situs/mobile app menyediakan: (1) 
manual penggunaan; (2) fitur Help, (3) 
Video tutorial, dan (4)  Fitur Customer 
Service online (live chat)
Tersedia manual penggunaan, fitur Help 
dan video tutorial

Tersedia manual penggunaan dan fitur 
Help
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Tersedia manual penggunaan (pdf, 
diagram, dokumen lainnya) 1

Kriteria interaksi pengguna dengan e-
services: (1) Memiliki form interaksi; (2) 
Memiliki fitur Helpdesk/instant messaging 
dengan admin; (3) Informasi yang 
ditampilkan dalam situs dapat diakses 
per halaman per informasi; (4) memiliki 
fitur multibahasa

Interaksi hanya memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Interaksi hanya memiliki 1 kriteria di atas

Interaksi hanya tidak memiliki kriteria di 
atas 1

Kriteria navigasi situs/mobile app: (1) 
Tersedia peta situs navigasi; (2) Jumlah 
link navigasi yang minimal (maksimal 7 
menu item); (3) Konsisten (posisi 
navigasi situs selalu sama di tiap 
halaman); (4) Logo me-Link ke halaman 
utama

4

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas
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Kriteria kemudahan penggunaan 
situs/mobile app: (1) Dapat diakses oleh 
siapapun termasuk (2)disabilitas (tuna 
netra) atau (3) manula; (4) Kompatibel 
dengan perangkat mobile (smartphone, 
tablet, dll); (5) Memungkinkan membaca 
konten secara cepat (skims); (6) Memiliki 
fitur multibahasa; dan (7) perubahan 
layout (misal perubahan ukuran font)

Memiliki 4-6 kriteria diatas 3

Memiliki 1-3 kriteria diatas

Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria tampilan situs/mobile app yang 
menarik: (1) Desain dengan komposisi 
padanan warna yang baik dan tidak 
berlebihan:  setidaknya memiliki 2 atau 3 
warna utama yang berpadu (maksimal 5 
warna); (2) teks mudah dibaca, biasanya 
teks warna hitam dengan latar warna 
puith/cerah & ukuran font 10-12 di tiap 
paragraf; (3) memiliki gambar yang 
relevan dengan konteks/konten dengan 
kualitas/resolusi yang baik dan jumlah 3-
4 gambar setiap halamannya (tidak 
lebih); (4) layout yang sederhan & 
ringkas (simple)  tidak banyak 
mengandung elemen pengalih fokus 
(misal animasi, gambar berkedip-
kedip/blink  dll)

4

Memiliki 2-3 kriteria di atas

Memiliki 1 kriteria di atas

Tidak memiliki  kriteria di atas
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(1) Layout situs sederhana tidak 
berlebihan hanya menyampaikan konten 
yang relevan dengan informasi 
pemerintahan; (2) judul konten memiliki 
tema/label yang jelas dan isi dibagi 
menjadi paragraf kecil; (3) desain layout 
dan konten jelas, ringkas dan menarik; 
(4) kurang dari 10 detik pengunjung 
dapat mengetahui jenis situs dan isi 
konten yang disampaikan

4

Memiliki 2-3 kriteria di atas
Memiliki 1 kriteria di atas
Tidak memiliki  kriteria di atas

Kriteria kesan kompeten/profesional dari 
situs/mobile app: (1) Tata letak/layout 
sederhana, ringkas, minim fitur pengalih 
topik ; (2) Minimal link navigasi dan scroll 
(menggulung layar) untuk setiap halaman 
dan informasi/konten ; (3) Konten 
diperbarui secara reguler/berkala; (4) 
Konten yang deskriptif, dan penggunaan 
bahasa sederhana dan standar atas 
konten situs/mobile app (yang ada 
seakan ditulis yang profesional, misal: 
editor/wartawan)
Memiliki 2-3 kriteria diatas 2
Memiliki 1 kriteria diatas
Tidak memiliki  kriteria diatas

 Kriteria standar pengalaman positif: (1) 
Layout situs sederhana & ringkas 
(simple), tampilan menarik dan 
pengelolaan yang baik; (2) Loading 
halaman cepat, situs memuat (loading) 
halaman 1- 20 detik; (3) Minimal link & 
scroll & layout, serta konsiten tiap 
halamannya; (4) Fokus pada hal yang 
penting/utama, (5) Menu selalu berada di 
bagian atas disetiap halaman (6) item 
menu dibatasi kurang dari 7 item (untuk 
tidak membuat orang berlama-lama 
dalam mencari satu informasi yang 
diinginkan), (6) Memiliki fitur/tombol 
Memiliki 4-5 kriteria diatas
Memiliki 1-3 kriteria diatas 2

Page 70



INDIKATOR eService_Jenis WORKFL

Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria umum informasi akurat: (1) 
didukung oleh referensi atau dokumen 
fakta yang jelas serta sesuai dengan 
kebutuhan  pengguna. (2) informasi yang 
disampaikan dengan bahasa Indonesia 
yang jelas (tata bahasa, pengejaan, dan 
komposisi) (3)  menampilkan 
keterangan/info tentang penulis (4) 
Informasi dapat dibandingkan dengan 
situs lainnya dengan topik yang sama

Memiliki 2-3 kriteria diatas

Memiliki 1 kriteria diatas 2

Tidak memiliki kriteria diatas

Tersedia daftar dan deskripsi informasi 
yang dilengkapi dengan  peraturan 
perundang-undangan/dasar hukum 
terkait pelayanan yang diberikan
Tersedia deskripsi informasi yang 
dilengkapi dengan peraturan perundang-
undangan/dasar hukum terkait pelayanan 
yang diberikan

Tersedia daftar informasi yang dilengkapi 
peraturan perundang-undangan/dasar 
hukum terkait pelayanan yang diberikan

Tidak tersedia daftar dan deskripsi 
informasi yang dilengkapi dengan 
peraturan perundang-undangan/dasar 
hukum terkait pelayanan yang diberikan 

Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 7 hari kerja dari berita 
/informasi terakhir

4

Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 8 hari kerja – 30 hari kerja 
dari berita /informasi terakhir
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Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 31 hari kerja – 90 hari kerja 
dari berita /informasi terakhir
Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala lebih dari  90 hari kerja dari berita 
/informasi terakhir

Terdapat integrasi informasi antara 
informasi pelayanan dengan link  
informasi lainnya yang saling terkait
Terdapat integrasi informasi, yang 
membutuhkan pencarian dari link yang 
lain
Terdapat integrasi informasi tanpa 
panduan link lainnya.
Tidak terdapat integrasi informasi 1

Kriteria informasi yang mudah dimengerti, 
memiliki: (1) penggunaan bahasa yang 
baik dan benar, langsung/tidak bertele-
tele, tidak banyak terminologi tidak 
awam/asing; (2) audio visual, (3) tabel 
dan/atau grafik, (4) link atau dokumen 
Memiliki 2-3 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria tingkat kerincian informasi: (1) 
Author/Penulis; (2) Tanggal Publikasi, (3) 
Memiliki Gambar/Video/Dokumen dan 
tautan dengan informasi lain yang 
sejenis/relevan dalam situs/mobile app 
dan  yang relevan dan (4) Memiliki 
kategorisasi dan kata kunci yang sesuai
Situs/mobile app memiliki  2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki  1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas
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Kriteria format penyajian informasi yang 
layak/pas: (1) Menggunakan bahasa 
yang umum, (2) mengandung penekanan 
(cetak tebal (bold), atau cetak miring 
(italic), pointer, tabel dan atau  yang 
sesungguhnya atau kontekstual (3) 
Mengandung  keyword (4) Menggunakan 
hyperlink yang aktif (dapat diklik 
langsung) (5) jumlah paragraf yang tidak 
banyak (maksimum tiga paragraf) dalam 
satu informasi
Situs/mobile app memiliki  3-4 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki  1-2 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki (1) privacy 
policy, (2) contact information, (3) 
terdapat testimoni positif dari pengguna, 
(4) memiliki statistik jumlah pengunjung 
dan pengguna situs/mobile app yang 
meningkat

Situs/mobile app memiliki 2-3 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki 1 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app tidak memiliki  macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki mekanisme 
transaksi yang jelas dengan ditandai (1) 
tersedia petunjuk yang user friendly (2) 
fitur pengamanan transaksi (3) fasilitas 
pelacakan transaksi (4) riwayat transaksi

Situs/mobile app memiliki 2-3 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki 1 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app tidak memiliki  macam 
kriteria tersebut
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Kriteria keamanan bagi pengguna: (1) 
Untuk akses ke akun pengguna 
dibutuhkan user id, Passwords, (2) kode 
autentifikasi  (3) pengguna memberikan 
hanya data yang dibutuhkan (4) Terdapat 
pernyataan resmi perlindungan data

Situs/app memiliki 2-3 macam 
perlindungan data pengguna diatas
Situs/app  memiliki 1 macam 
perlindungan data pengguna diatas
Situs/app tidak/ memiliki  macam 
perlindungan data pengguna diatas

Situs/app memiliki (1) halaman personal 
yang sesuai dengan karakteristik atau 
preferensi pengguna, (2) memiliki 
pengaman/passwords untuk masuk dan 
(3) memiliki kemudahan untuk mengubah 
atau mengupdate data personal.

Situs/app  memiliki 2 kriteria personalisasi 
pengguna diatas
Situs/app memiliki 1 kriteria personalisasi 
pengguna diatas

Situs/app  tidak memiliki  kriteria 
personalisasi pengguna diatas

Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang berfungsi optimal 
sebagai tempat berdiskusi dan 
memberikan solusi yang dipertimbangkan 
oleh organisasi
Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang berfungsi dengan baik
Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang kadang-kadang 
digunakan
Situs/mobile app tidak memiliki 
forum/kanal pengguna atau memiliki tapi 
tidak digunakan

Situs memiliki fitur diskusi langsung (live) 
dan informasi kontak yang lengkap 
(alamat email, alamat fisik, nomor 
telepon) yang berfungsi dengan baik.
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Situs memiliki informasi kontak yang 
lengkap (alamat email, alamat fisik, 
nomor telepon) yang berfungsi dengan 
baik.
Situs memiliki informasi kontak yang 
kurang lengkap yang kurang berfungsi 
dengan baik.
Situs tidak memiliki informasi kontak

Kriteria yang dimaksud, situs/mobile app 
memiliki:  (1) FAQ dan atau petunjuk 
yang lengkap, (2) kontak/fasilitas 
diskusi/chat yang berfungsi untuk 
bertanya (3) terdapat testimoni pengguna  
yang baik, (4) memiliki alur 
kerja/transaksi transparan yang dapat 
dipantau pengguna.

Situs/app  memiliki 2-3 kriteria diatas
Situs/app  memiliki 1 kriteria diatas
Situs/app  tidak memiliki kriteria diatas
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Evidence

URL link dan screenshoot mengenai: nama situs/aplikasi, hasil pencarian 
situs pada browser, layout situs untuk menunjukkan struktur

http://www.okutimurkab.go.id/

http://www.okutimurkab.go.id/

URL link dan screenshoot mengenai: mesin pencari, fungsi dan tata letak

URL link dan screenshoot mengenai: Site Map
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http://www.okutimurkab.go.id/

http://www.okutimurkab.go.id/

http://www.okutimurkab.go.id/sosialisasi-sp4n.html

      

Tidak terdapat kesesuaiana dalam kriteria di atas.

Screen shoot  halaman (halaman) situs/mobile app

Jadwal update tersedia dan dilakukan dengan baik, dibuktikan dengan fisik 
situs terbarukan dapat berupa link url dan atau screenshoot
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tidak ada fasilitas untuk isian data.

dalam website okutimur.go.id tidak dapat form untuk user name dan 
password

tidak ada kesesuaian dalam penggunaan autentifiksi dalam website
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tidak ada fasilitas untuk mode penyimpanan data

privacy policy tidak tersedia, sehingga kriteri tersebut tidak di sebutkan

Fasilitas download tidak tersedia
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update penberitahuan kurang up to date

Berita acara percobaan menjalankan situs

(1) chat dan mail respon tidak lebih dari 24 jam (2) bukti penyelesaian 
masalah/pertanyaan user (3) bukti pengunggahan pengumuman (4) 
kerterbaruan berita

Berita acara percobaan membuka halaman situs  (halaman situs yang baik 
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adalah situs yang tidak berat dan cepat dibuka)

Berita acara percobaan  dan screenshoot membuka situs dengan berbagai 
browser

Bukti tentang (1) kecepatan respon (2) isi respon (3) penyelesaian 
masalah (4) standar bahasa yang baik

Bukti sampel respon pada  pertanyaan user
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(1) Bukti berita acara penilaian staf e-service (2) persepsi penilai terhadap 
jawaban atas pertanyaan user (disertai bukti)

(1) Bukti berita acara penilaian staf e-service (2) persepsi penilai terhadap 
jawaban atas pertanyaan user (disertasi bukti)

URL
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URL

Berita acara percobaan dan URL
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Berita acara percobaan dan URL
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Screen shoot : (1) informasi yang ditampilkan di Web, (2) bagan , (3) 
dokumen pendukung

Screen shoot :  (1) Daftar informasi ; (2) Deskripsi informasi ; (3) Peraturan 
hukum/dasar hukum 
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Screen shoot : (1) Berita yang terbaru 

Screen shoot : (1) penjelasan integrasi informasi (2) alamat link yang 
terkait

URL link dan screenshoot mengenai: Author; DD/MM/YYYY, Link Tautan 
dan Gambar/Video/Dokumen yang relevan dan Memiliki kategorisasi dan 
kata kunci yang sesuai serta Memiliki tautan dengan informasi lain yang 
sejenis/relevan dalam situs

Screen shoot  dan file penggunaan layanan dalam bentuk : (1) 
audiovisiual, (2) gambar ; (3) narasi 

Page 87



INDIKATOR eService_Jenis WORKFL

URL dan Screenshoot keempat kriteria

Screen shoot  skema yang menampilkan informasi kebutuhan pengguna 
pada satu skema (informasi dengan kategorisasi yang jelas sesuai fungsi 
dan organisasi)

URL dan Screenshoot keempat kriteria
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URL dan Screenshoot ketiga kriteria

      

URL dan Screenshoot keempat kriteria

URL dan Screenshoot forum pengguna

Page 89



INDIKATOR eService_Jenis WORKFL

URL dan Screenshoot live chat dan contact

URL dan Screenshoot keempat kriteria
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Pernyataan untuk end user

Situs mudah diingat, memiliki 
struktur yang jelas dan mudah 
diikuti, untuk model layanan 
berjenis INFORMASI piramida 
SESUAI struktur organisasi, dan 
untuk model layanan berjenis 
WORKFLOW piramida SESUAI 
layanan yang diberikan

Situs memiliki mesin pencari yang 
mudah ditemukan dalam situs, mudah 
digunakan dan memberikan hasil yang 
baik dan sesuai

Situs terorganisasi dengan baik, 
memiliki peta navigasi, tidak 
memiliki halaman kosong, tata 
letak (layout ) konsisten, 
transisi/perpindahan antar 
halaman situs terasa halus dan 
lancar.
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Situs memiliki fitur penyesuaian 
pengguna seperti multi bahasa, 
frequently acces, top search, FAQ, 
fitur pengingat & saran, dan fitur yang 
ramah pengguna disabilitas?

Jumlah halaman yang diperlukan 
untuk menampilkan Informasi pada 
situs/mobile app e-gov 

Selang waktu kejadian sesungguhnya 
dengan publikasi berita/informasi di 
situs/mobile apps

Page 92



INDIKATOR eService_Jenis WORKFL

Informasi atau petunjuk pengisian data 
pada masing-masing field mudah 
dimengerti dan informatif, disertai 
diagram dan contoh. Proses pengisian 
data hanya membutuhkan sedikit 
halaman petunjuk

Terdapat proteksi password: 
autentifikasi, enkripsi, notifikasi 
penggunaan password, notifikasi 
penggantian password

Autentifikasi hanya menggunakan 
data yang diperlukan (data sesedikit 
mungkin)
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Keamanan data terjamin baik dari 
keamanan sistem maupun komitmen 
tertulis dari organisasi yang dapat 
dibaca oleh pengguna dengan jelas. 
Terdapat enkripsi dan autentifikasi 
menggunakan digital signature, 
biometrik, notifikasi dan password.

Situs menampilkan pernyataan resmi 
bahwa data tidak akan digunakan 
untuk keperluan lain dan memiliki fitur 
menu privacy policy untuk data pribadi 
pengguna yang dapat dikendalikan 
oleh pengguna (ubah, tampilkan, 
ditutup, dll)

Form atau file dokumen yang tersedia 
dalam situs dapat diunduh dengan 
cepat, kurang dari 1 menit
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Situs dapat digunakan dalam 24 jam 
sehari

Situs berjalan dengan baik di 
semua perangkat atau semua 
operating system , waktu loading 
cepat, text mudah dibaca, 
responsif

Informasi dan pelayanan disediakan 
tepat waktu dan up to date sesuai 
dengan kebutuhan pengguna

Halaman situs terunduh/terbuka 
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dengan cepat, kurang dari 2 detik

Situs dapat beroperasi pada semua 
browser yang umum digunakan 
masyarakat (MicIE, Mozilla, Google 
Chrome, Safari, Opera dll)

Kesan tulus staf/admin sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, 
cepat  merespon, isi respon yang baik, 
dapat menyelesaikan masalah dan 
menggunakan bahasa yang baik

Respon terhadap pertanyaan 
pengguna dilakukan kurang dari 1 jam
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Pengetahuan staff e-service sangat 
baik, mengetahui dan memahami 
organisasi, seluruh proses bisnis 
terkait pelayanan dari awal sampai 
akhir yang sehingga dapat menjawab 
pertanyaan pengguna secara 
memuaskan

Staf/admin e-service terkesan baik, 
bertanggungjawab merespon dengan 
cepat, memiliki kemampuan yang 
mencukupi dan profesional

Situs memiliki petunjuk penggunaan, 
fitur Help, Video tutorial dan Fitur 
Customer Service online sehingga 
memudahkan pengguna untuk 
menggunakan situs
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Situs memiliki format interaksi 
dengan admin (messaging ), 
menyediakan informasi dalam satu 
halaman dan  fitur multibahasa 
sehingga pengguna dapat 
berinteraksi dengan situs e-service 
secara jelas dan mudah dimengerti

Tersedia peta navigasi situs dengan 
tahapan yang tidak panjang serta 
kompatibel dengan berbagai browser 
sehingga pengguna mudah untuk 
menggunakan situs.

Page 98



INDIKATOR eService_Jenis WORKFL

Situs mudah digunakan karena dapat 
diakses oleh disabilitas, manula, dari 
smartphone, dan memiliki fitur 
multibahasa serta fitur perubahan 
layout/ukuran font

Situs terlihat menarik dengan 
penggunaan warna yang tidak 
berlebihan, teks berwarna hitam 
dengan warna latar putih, warna dan 
resolusi gambar yang baik, ukuran 
font dan jumlah baris kalimat yang 
ringkas sehingga mudah dibaca.
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Situs memiliki desain yang sesuai 
dengan jenis layanannya mempunyai 
layout yang simpel, dan berisi 
informasi yang ringkas dan menarik 
serta mudah dipahami oleh pengguna

Situs terlihat kompeten untuk 
penyampaian informasi dengan layout 
yang baik, mempunyai fasilitas scroll 
layar, pemilihan bahasa yang baku 
serta konten diperbaharui secara 
berkala

Situs memberikan kesan yang positif 
dengan adanya layout yang ringkas 
namun informatif, waktu loading yang 
cepat, pemberian penekanan pada hal 
penting, tersedia menu yang berisi 
item yang ringkas dan tepat.
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Informasi yang ditampilkan oleh situs 
menggunakan bahasa Indonesia yang 
benar, dengan mekanisme yang 
runtut, tanpa menggunakan banyak 
istilah serta didukung oleh dokumen 
yang tepat sesuai dengan kebutuhan 
pengguna

Informasi yang ditampilkan pada situs 
dilengkapi dengan penjelasan meliputi 
dasar hukum, pelaksanaan kegiatan 
dan gambar yang mendukung

Situs menyediakan informasi yang 
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diperbaharui secara berkala dan up 
to date

Situs menyediakan integrasi informasi 
dengan penyediaan sumber atau link 
yang terkait untuk memperjelas 
informasi relevan yang dibutuhkan 
pengguna

Situs memberikan informasi yang jelas 
sesuai dengan kebutuhan pengguna 
dalam bentuk audiovisual, gambar 
dan narasi.

Situs menyediakan informasi yang 
detail, lengkap dan relevan
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Keamanan dalam bertransaksi 
dirasakan pengguna dengan adanya 
mekanisme transaksi yang jelas, 
tersedia fitur pengamanan transaksi, 
fasilitas pelacakan transaksi dan 
riwayat transaksi

Situs menyediakan informasi yang 
sesuai dengan kebutuhan pengguna 
pada satu skema secara rinci dalam 
format yang baik

Situs memiliki reputasi yang baik 
karena memiliki privacy policy, contact 
informatian, testimoni dan informasi 
jumlah pengunjung.
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Sistem menyediakan halaman pribadi 
untuk pengguna dengan pengaman 
dan memiliki kemudahan untuk 
melakukan pembaharuan data pribadi 
dan memiliki kesan personalisasi 
pengguna

Situs menyediakan media komunikasi 
     
     
     

   

Sistem menyediakan perlindingan 
terhadap informasi pribadi dengan  
penggunaan user id, passwords, kode 
autentifikasi, pernyataan resmi 
perlindungan data sehingga pengguna 
merasa aman.

Situs memiliki forum pengguna 
dengan fasilitas interaksi antara 
anggotanya sehingga menimbulkan 
rasa kebersamaan
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seperti fasilitas live chat, informasi 
kontak, alamat emai dan nomer 
telepon yang dapat dihubungi yang 
memudahkan komunikasi dengan 
institusi

Sistem menyediakan fasilitas informasi 
untuk mengetahui alur atau tahapan 
kerja dan transaksi yang dilakukan 
oleh pengguna sehingga memberi 
keyakinan bahwa jasa akan 
tersampaikan dengan baik sesuai janji

Page 105



INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Dimensi Code Indikator Penilaian Pertanyaan N

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

E3 Peta situs/mobile app e-gov 
ini terorganisir dengan baik

Apakah situs/mobile app 
memiliki peta navigasi, tidak 
mengandung halaman kosong, 
tata letak (layout) halaman 
yang konsisten dan transisi 
antar halaman terasa halus 
(smooth) dan lancar? 

E1
Struktur situs/mobile app e-
gov ini jelas dan mudah 
diikuti

Apakah situs/mobile app 
menggunakan alamat/nama 
mobile apps yang mudah 
diingat, berekstensi go.id 
(untuk situs)/nama formil (untuk 
mobile app), tampilan antar 
muka (interface ) menarik  dan 
mudah untuk diikuti /ditelusuri?

E2
Mesin pencari (fitur search) 
dalam situs/mobile app e-
gov ini efektif

Apakah situs/mobile app 
menyediakan fitur mesin 
pencari (search) yang mudah 
ditemukan posisinya, 
digunakan dan memberikan 
tampilan hasil yang mudah 
dibaca/dipahami?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

E6

Lama Informasi yang 
ditampilkan di situs e-gov 
setelah kejadian/peristiwa 
berlangsung

Seberapa lama informasi 
ditampilkan dari waktu kejadian  
berlangsung?

   
   

   
   

   
   

     
  

 

E4

Situs/mobile app e-gov ini 
disesuaikan dengan 
kebutuhan khusus masing-
masing pengguna

Apakah situs/mobile app 
memiliki fitur penyesuaian 
terkait karakteristik dan pola 
kebutuhan khusus pengguna 
seperti multi bahasa, 
Sumarisasi (frequently acces, 
top search, FAQ, dlsb), fitur 
pengingat & saran, dan fitur 
yang ramah pengguna 
disabilitas?

E5
Informasi yang ditampilkan 
pada situs/mobile app e-gov 
ini rinci dan sesuai 

Apakah informasi yang 
ditampilkan dalam situs/mobile 
app memiliki keterangan yang 
rinci dan sesuai dengan 
efisiensi? 

Efficiency
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3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

T2
Autentifikasi hanya 
menggunakan data yang 
diperlukan

Berapa jumlah item data 
pribadi pengguna yang harus 
dimasukkan untuk autentifikasi 
akses dalam situs/mobile app 
ini ? (Contoh data pribadi yang 
tidak perlu: Nomor Kartu 
Keluarga, NIK, nomor Kartu 
kredit, dlsb yang tidak 
diperlukan dalam akses situs )

T1 Penggunaan pasword dan 
username aman

Apakah keamanan 
penggunaan username dan 
password pada situs/mobile 
app ini terjamin? 

E7

Petunjuk dan/atau  
Informasi pengisian data 
dalam situs/mobile app e-
govt ini sudah memadai

Apakah petunjuk dan/atau 
informasi mengenai pengisian 
data dalam situs/mobile app ini 
sudah cukup 
memadai/informatif? 
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

R1

Form dalam situs/mobile 
app e-service dapat 
diunduh/di-submit dengan 
cepat

Apakah form atau file dalam 
situs/mobile app ini dapat 
diunduh atau disubmit dengan 
cepat ?

T4

Data yang disediakan untuk 
e-service digunakan hanya 
untuk alasan yang 
dimaksudkan 

Apakah data pengguna yang 
disimpan dalam e-service ini 
hanya digunakan untuk alasan 
yg dimaksudkan oleh 
pengguna?

Trust

T3

Data yang diberikan oleh 
pengguna tersimpan dalam 
situs/mobile app dengan 
aman

Apakah data yang diberikankan 
pengguna dan tersimpan 
dalam sistem e-service ini 
aman?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3
R5

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat dengan 

Apakah halaman situs/mobile 
app terunduh/termuat  dengan 

R4
Situs/mobile app 
menyediakan layanan tepat 
waktu

Apakah layanan disediakan 
tepat waktu sesuai dengan 
kebutuhan?

R3
Situs/mobile app dapat 
beroperasi dengan baik 
sejak dibuka

Apakah situs/mobile app dapat 
beroperasi dengan baik dan 
responsif sejak dibuka?

Reliability

R2
Situs/mobile app e-service 
dapat diakses dan tersedia 
kapan pun diperlukan

Apakah situs/mobile app ini 
dapat diakses kapan saja 
diperlukan?
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2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

 

CS1

Staf e-service menunjukkan 
minat yang tulus dalam 
memecahkan masalah 
pengguna, staf yang 
dimasukan adalah adanya 
HELP DESK utk eService.

Apakah staf e-service 
memberikan layanan yang 
tulus dalam menjawab 
pertanyaan dan penyelesaiaan 
masalah?

CS2
Staff e-service memberikan 
balasan secepatnya ke 
pertanyaan pengguna.

Apakah respon admin cepat 
dalam menjawab pertanyaan 
pengguna?

R5
   

terunduh/termuat dengan 
cepat

   
app terunduh/termuat  dengan 
cepat?

R6
Situs e-service berjalan 
dengan baik menggunakan 
browser yang tersedia

Apakah semua browser  
umum/populer yang tersedia 
dapat digunakan untuk 
membuka situs ini?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

CS4

Staf e-service memiliki 
kemampuan untuk 
menyampaikan 
kepercayaan dan keyakinan

Apakah kesan terpercaya 
terlihat pada staf e-service 
sehingga dapat meyakinkan 
pengguna?

U1 Mudah dipelajari untuk 
mengoperasikan

Apakah situs/mobile app dapat 
dengan mudah dipelajari dan 
dioperasikan saat 1 s/d 3 kali 
mengakses dengan dukungan 
fitur-fitur berikut?

CS3

Staf e-service memiliki 
pengetahuan untuk 
menjawab pertanyaan 
pengguna.

Apakah staf memiliki 
pengetahuan untuk menjawab 
pertanyaan pengguna secara 
memuaskan?

Citizen Support
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1

4

3

2

1

4

3

2

1

U3 Navigasi situs/mobile app 
cukup jelas dan mudah

Apakah situs/mobile app 
mudah dinavigasikan dari 
menu ke menu, dari halaman 
ke halaman, dan dari konten ke 
konten nya?

U2
Interaksi dengan 
situs/mobile app eservice 
jelas dan mudah dimengerti

Apakah interaksi anda sebagai 
pengguna situs/mobile app 
jelas dan mudah untuk 
memahami/mengerti dengan 
tersedianya form interaksi 
dengan fitur-fitur berikut?
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4

3

2

1

4

3

2

1

U5 Tampilan situs/mobile app 
eservice menarik

Apakah tampilan situs/mobile 
app menarik sehingga anda 
nyaman, senang dan tidak 
bosan melihat situs lebih lama 
atau sering?

U4 Situs/mobile app mudah 
digunakan

Apakah mudah dalam 
penggunaan situs/mobile app 
baik konten, menu, dan fitur 
lainnya ?

Usability
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4

3
2
1

4

3
2
1

4

3
2

U7
Situs/mobile app Eservice 
menimbulkan kesan 
kompeten/profesional

Apakah situs/mobile app 
nampak kompeten/profesional 
dalam penyampaian kontennya 
dan pengelolaannya?

U8

Situs/mobile app Eservice 
memberikan 
pengalaman/kesan positif 
bagi pengguna

Apakah Anda mendapatkan 
pengalaman/kesan positif saat 
mengakses dan menggunakan 
situs/mobile app ini?

U6
Desain situs/mobile app 
eService layak dan sesuai 
dengan tipe situs

Apakah desain situs sesuai 
/relevan dengan 
jenis/kategori/konten yang 
dikandung/fungsi layanan nya?
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1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

Menyediakan informasi 
   

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs/mobile 

    
     

I1 Menyediakan informasi 
akurat

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs dengan 
bahasa Indonesia yang jelas, 
sistematis dan bermanfaat bagi 
pengguna?

I2 Menyediakan informasi yang 
terpercaya

Apakah Informasi yang 
ditampilkan dalam situs//mobile 
app disertai dengan daftar, 
deskripsi informasi serta dasar 
hukum dari pelayanan yang 
diberikan ?
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2

1

4

3

2

1

4

3
2
1

4

3

2

1

I5 Menyediakan informasi yang 
mudah dimengerti

Apakah informasi yang 
ditampilkan dilengkapi dengan 
tutorial penggunaan layanan ?

Information

I6
Menyediakan informasi 
dengan tingkat kerincian 
yang tepat

Apakah informasi yang 
ditampilkan dalam situs/mobile 
app memiliki keterangan yang 
lengkap mengenai: 
Author/Penulis, Tanggal 
Publikasi, Link sumber 
referensi , disertai dengan 
gambar/video/dokumen 
relevan, memiliki kategorisai & 
kata kunci yang sesuai dan 
memliki link/tautan dengan 
informasi lain yang sejenis 
dalam situs?

I3 Menyediakan informasi 
tepat dan sesuai waktu

   
ditampilkan pada Situs/mobile 
app merupakan informasi yang 
ter up date  secara teratur ?

I4 Menyediakan informasi 
relevan

Apakah informasi yang 
disampaikan mempunyai 
penjelasan dengan integrasi 
informasi dari link lainnya ?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

SI2
Pengguna merasa aman 
dalam  menyelesaikan 
transaksi

Apakah situs memiliki  
keamanan untuk melakukan 
transaksi secara penuh?

I7 Menyediakan informasi  
dalam format yang layak

Apakah informasi disajikan 
dengan format yang sesuai, 
tepat dan cocok?

 

SI1 Memiliki reputasi yang baik Apakah situs memiliki reputasi 
yang baik?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

SI5 Menimbulkan rasa 
kebersamaan

Apakah pengguna merasakan 
komunitas yang menghargai 
keberadaannya dan 
kebersamaan sesama 
pengguna?

  
 

Apakah Situs memiliki fitur 
diskusi langsung (live) dan 

    
    

    
   

  

SI3
Pengguna merasa aman 
terhadap informasi 
pribadinya

Apakah informasi pribadi 
pengguna terlindungi dengan 
baik ?

SI4 Menciptakan rasa 
personalisasi

Apakah Situs menyediakan 
kemudahan untuk mempunyai 
halaman pribadi dan 
kemudahan untuk mengubah 
atau meng-update-nya ?

Service Interaction
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3

2

1

4

3
2
1

SI7

Memberi keyakinan bahwa 
jasa akan tersampaikan 
dengan baik sesuai 
janji/aturan

Apakah Situs memberi 
keyakinan bahwa jasa akan 
tersampaikan dengan baik 
sesuai janji/aturan? 

SI6 Memudahkan komunikasi 
dengan institusi

    
diskusi langsung (live) dan 
informasi kontak yang lengkap 
dan berfungsi baik? (Berfokus 
pada interaksi dari pengguna 
terhadap penyedia layanan 
bukan live chat)
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Breakdown Bobot Evidence
Menggunakan (1) nama/alamat mudah 
diingat dan ditelusuri, (2) berakhiran 
ekstensi go.id (untuk situs)/nama formal 
yang menunjukan nama daerah atau 
layanan spesifik (untuk mobile app), (3) 
tampilan antar muka nya menarik 
(komposisi Menu, Logo Lembaga, dan 
font (jenis dan ukuran) yang konsisten, 
(4) struktur  situs/mobile apps  berbentuk 
piramida i. Beranda; ii. Kategori; iv. 

4

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app, mudah digunakan dan memberikan 
tampilan hasil yang mudah 
dibaca/pahami

4

Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app dan mudah digunakan
Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app

Tidak ditemukan mesin pencari dalam 
situs/mobile app

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur, tidak memiliki halaman 
kosong dan tata letak (layout) konsisten, 
transisi/perpindahan antar 
halaman/windows situs/mobile app terasa 
halus dan lancar tanpa jeda/lag
Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur, tidak memiliki halaman 
kosong dan tata letak (layout) konsisten

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur dan tidak memiliki halaman 
kosong
Tidak memiliki atau hanya memiliki peta 
navigasi saja 1

URL link dan screenshoot 
mengenai: Site Map

URL link dan screenshoot 
mengenai: nama 
situs/aplikasi, hasil 
pencarian situs pada 
browser, layout situs untuk 
menunjukkan struktur

URL link dan screenshoot 
mengenai: mesin pencari, 
fungsi dan tata letak

Page 16



INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Memiliki  fitur  pilihan (1) multi bahasa, (2) 
fitur sumarisasi (frequently acces, top 
search, top question, FAQ) dan (3) fitur 
pengingat & pemberi saran serta (4) fitur 
ramah pengguna disabilitas (text to 
speech, speech to text, dlsb)
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas 2

Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam satu halaman situs/mobile app 4

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam dua halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam tiga halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam lebihh dari tiga halaman 
situs/mobile app

Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 1-4 hari setelah kejadian 
berlangsung 4
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 5-7 hari setelah kejadian 
berlangsung
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 8-14 hari setelah kejadian 
berlangsung
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang lebih dari 14 hari setelah 
kejadian berlangsung

Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field mudah dimengerti dan 
informatif disertai diagram dan contoh. 
Proses pengisian data hanya 
membutuhkan 1 halaman 4

Jadwal update tersedia dan 
dilakukan dengan baik, 
dibuktikan dengan fisik situs 
terbarukan dapat berupa 
link url dan atau 
screenshoot

   
  

URL link dan screenshoot 
mengenai: fitur  pilihan multi 
bahasa, fitur sumarisasi 
(frequently acces, top 
search, top question, FAQ) 
dan fitur pengingat & 
pemberi saran serta fitur 
ramah pengguna disabilitas 
(text to speech, speech to 
text, dlsb)

Screen shoot  halaman 
(halaman) situs/mobile app
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field mudah dimengerti dan 
informatif disertai diagram dan contoh. 
Proses pengisian data hanya 
membutuhkan 2-3 halaman

Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field tidak mudah dimengerti dan 
kurang  informatif tanpa disertai diagram 
dan contoh. Proses pengisian data hanya 
membutuhkan lebih dari 3 halaman

Tidak ada petunjuk dan/atau informasi 
pengisian data pada masing-masing field

Terdapat fitur proteksi password: (1) 
autentifikasi, (2) enkripsi menggunakan 
basis/standar enkripsi tertentu 
(ditampilkan metode/merk nya), (3) 
notifikasi penggunaan password, (4) 
notifikasi penggantian password
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas  
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas  2

Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas  

1 -  3 item data pribadi pengguna untuk 
autentifikasi 4

4 - 5 item data pribadi pengguna untuk 
autentifikasi
6 sampai 7 item data pribadi pengguna 
untuk autentifikasi

Lebih dari 7 data item data pribadi 
pengguna untuk autentifikasi 1

URL dan screen shoot 
Kolom isian permintaan 
data saat register dan login 

URL dan screen shoot 
halaman login, hasil 
percobaan register, create 
username dan password, 
ganti username dan 
password

URLdan screenshoot kolom 
isian pada situs
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Keamanan data terjamin karena adanya: 
(1) komitmen/pernyataan tertulis dari 
organisasi pengelola/penanggung jawab 
situs/mobile app yang dapat 
dibaca/diketahui oleh pengguna dengan 
jelas (2) Terdapat jaminan sistem 
enkripsi, (3) autentifikasi menggunakan 
digital signature atau biometrik  (4) fitur 
notifikasi/restorasi user name & password  
dan (5) memiliki sistem pemblokiran

Situs/mobile app memiliki 4-5 kriteria di 
atas 3

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas

Kriteria: (1) Terdapat pernyataan resmi 
dalam situs bahwa data tidak akan 
digunakan untuk keperluan lain. (2) 
Memiliki fitur menu privacy policy untuk 
data pribadi pengguna (3) Data dapat 
dikendalikan oleh pengguna (ubah, 
tampilkan, ditutup, dan fitur lainnya)

Situs/mobile app memiliki 2 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas 1

Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 
kurang dari 1 menit

4

Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 1 
sampai 5 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 5 
sampai 10 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 
lebih dari 10 menit

Berita acara pengunduhan 
form atau file dengan bukti 

(1) Pernyataan resmi 
penggunaan data dalam 
situs (2) menu privacy 
policy

(1). Screen shoot 
Pernyataan tentang 
kemanan data pengguna 
dalam situs dan bukti 
fiturlain, (2).  berita acara 
percobaan 
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Situs/mobile app selalu aktif dan dapat 
digunakan 24 jam sehari 4

Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1- 3 bulan sekali
Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1 minggu – 1 bulan 
sekali
Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1-6 hari sekali

Situs/mobile app ketika dievaluasi 
memiliki kriteria sebagai berikut: (1)  
waktu loading dan unduh cepat ke menu 
utama  (2) Situs/mobile app berjalan 
dengan baik di semua perangkat,(3) text 
mudah dibaca, (4) responsif

4

Situs/mobile app memilki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memilki 1 kriteria di atas

Situs/mobile app tidak memilki kriteria di 
atas

Kriteria evaluasi: (1) chat dan mail respon 
tidak lebih dari 24 jam (2) ada 
penyelesaian masalah/pertanyaan user 
(3) pengumuman yang masih dalam 
rentang waktunya (4) kerterbaruan 
berita/artikel
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas 1

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat   5-10 detik 4

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat  11 sampai 30 detik

Berita acara percobaan 
membuka halaman situs  
(halaman situs yang baik 

    
   

(1) chat dan mail respon 
tidak lebih dari 24 jam (2) 
bukti penyelesaian 
masalah/pertanyaan user 
(3) bukti pengunggahan 
pengumuman (4) 
kerterbaruan berita

Berita acara percobaan 
menjalankan situs

Jadwal dan sop 
maintenance, lampiran up 
dan down sistem, screeshot 
akses/evaluasi situs pada 
waktu yang berbeda
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Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat  31 sampai 60 detik

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat lebih dari 60 detik

Semua browser dapat digunakan 
(minimal 4 jenis browser) 4

Hanya 3 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Hanya 2 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Hanya 1 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Kriteria kesan tulus staf sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, (1) 
kecepatan respon (2) isi respon (3) 
penyelesaian masalah (4) bahasa yang 
baik

Situs/mobile app memilki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memilki 1 kriteria di atas

Situs/mobile app tidak memilki kriteria di 
atas 1

Respon terhadap pertanyaan pengguna 
dilakukan kurang dari 60 menit

Respon terhadap pertanyaan dilakukan 
dalam waktu 61 menit  sampai 5 jam

Respon terhadap pertanyaan dilakukan 
dalam 5 jam 1 menit sampai 24 jam

Respon terhadap pertanyaan pengguna 
dilakukan lebh dari 24 jam 1

Bukti tentang (1) kecepatan 
respon (2) isi respon (3) 
penyelesaian masalah (4) 
standar bahasa yang baik

Bukti sampel respon pada  
pertanyaan user

   
    

(halaman situs yang baik 
adalah situs yang tidak 
berat dan cepat dibuka)

Berita acara percobaan  
dan screenshoot membuka 
situs dengan berbagai 
browser
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Kriteria pengetahuan dan respon dari 
staff e-service terkait pertanyaan 
pengguna atas layanan: (1)  menjawab 
setiap pertanyaan pengguna sesuai 
konteksnya, (2) menjawab dengan cepat 
kurang dari 24 jam (3) menyelesaikan 
masalah/pertanyaan pengguna atau 
menjawab secara tepat (4) 
berkomunikasi dengan bahasa yang baik

Staff e-service memiliki 2-3 kriteria di atas

Staff e-service memiliki 1 kriteria di atas

Staff e-service tidak memiliki kriteria di 
atas 1

Kriteria penyampaian layanan dari staf e-
service: (1) dapat dipercaya dengan baik 
dan menjalankan tugasnya dengan (2) 
tanggung jawab,  (3) profesional dan (4) 
percaya diri

Staff e-service memiliki 2-3 kriteria di atas

Staff e-service memiliki 1 kriteria di atas

Staff e-service tidak memiliki kriteria di 
atas 1

Situs/mobile app menyediakan: (1) 
manual penggunaan; (2) fitur Help, (3) 
Video tutorial, dan (4)  Fitur Customer 
Service online (live chat)
Tersedia manual penggunaan, fitur Help 
dan video tutorial

Tersedia manual penggunaan dan fitur 
Help

(1) Bukti berita acara 
penilaian staf e-service (2) 
persepsi penilai terhadap 
jawaban atas pertanyaan 
user (disertasi bukti)

URL

(1) Bukti berita acara 
penilaian staf e-service (2) 
persepsi penilai terhadap 
jawaban atas pertanyaan 
user (disertai bukti)
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Tersedia manual penggunaan (pdf, 
diagram, dokumen lainnya) 1

Kriteria interaksi pengguna dengan e-
services: (1) Memiliki form interaksi; (2) 
Memiliki fitur Helpdesk/instant messaging 
dengan admin; (3) Informasi yang 
ditampilkan dalam situs dapat diakses 
per halaman per informasi; (4) memiliki 
fitur multibahasa

Interaksi hanya memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Interaksi hanya memiliki 1 kriteria di atas 2

Interaksi hanya tidak memiliki kriteria di 
atas

Kriteria navigasi situs/mobile app: (1) 
Tersedia peta situs navigasi; (2) Jumlah 
link navigasi yang minimal (maksimal 7 
menu item); (3) Konsisten (posisi 
navigasi situs selalu sama di tiap 
halaman); (4) Logo me-Link ke halaman 
utama

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas 2

Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas

Berita acara percobaan dan 
URL

URL
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Kriteria kemudahan penggunaan 
situs/mobile app: (1) Dapat diakses oleh 
siapapun termasuk (2)disabilitas (tuna 
netra) atau (3) manula; (4) Kompatibel 
dengan perangkat mobile (smartphone, 
tablet, dll); (5) Memungkinkan membaca 
konten secara cepat (skims); (6) Memiliki 
fitur multibahasa; dan (7) perubahan 
layout (misal perubahan ukuran font)

Memiliki 4-6 kriteria diatas

Memiliki 1-3 kriteria diatas 2

Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria tampilan situs/mobile app yang 
menarik: (1) Desain dengan komposisi 
padanan warna yang baik dan tidak 
berlebihan:  setidaknya memiliki 2 atau 3 
warna utama yang berpadu (maksimal 5 
warna); (2) teks mudah dibaca, biasanya 
teks warna hitam dengan latar warna 
puith/cerah & ukuran font 10-12 di tiap 
paragraf; (3) memiliki gambar yang 
relevan dengan konteks/konten dengan 
kualitas/resolusi yang baik dan jumlah 3-
4 gambar setiap halamannya (tidak 
lebih); (4) layout yang sederhan & 
ringkas (simple)  tidak banyak 
mengandung elemen pengalih fokus 
(misal animasi, gambar berkedip-
kedip/blink  dll)
Memiliki 2-3 kriteria di atas 3

Memiliki 1 kriteria di atas

Tidak memiliki  kriteria di atas

Berita acara percobaan dan 
URL
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(1) Layout situs sederhana tidak 
berlebihan hanya menyampaikan konten 
yang relevan dengan informasi 
pemerintahan; (2) judul konten memiliki 
tema/label yang jelas dan isi dibagi 
menjadi paragraf kecil; (3) desain layout 
dan konten jelas, ringkas dan menarik; 
(4) kurang dari 10 detik pengunjung 
dapat mengetahui jenis situs dan isi 
konten yang disampaikan

Memiliki 2-3 kriteria di atas 3
Memiliki 1 kriteria di atas
Tidak memiliki  kriteria di atas

Kriteria kesan kompeten/profesional dari 
situs/mobile app: (1) Tata letak/layout 
sederhana, ringkas, minim fitur pengalih 
topik ; (2) Minimal link navigasi dan scroll 
(menggulung layar) untuk setiap halaman 
dan informasi/konten ; (3) Konten 
diperbarui secara reguler/berkala; (4) 
Konten yang deskriptif, dan penggunaan 
bahasa sederhana dan standar atas 
konten situs/mobile app (yang ada 
seakan ditulis yang profesional, misal: 
editor/wartawan)
Memiliki 2-3 kriteria diatas 3
Memiliki 1 kriteria diatas
Tidak memiliki  kriteria diatas

 Kriteria standar pengalaman positif: (1) 
Layout situs sederhana & ringkas 
(simple), tampilan menarik dan 
pengelolaan yang baik; (2) Loading 
halaman cepat, situs memuat (loading) 
halaman 1- 20 detik; (3) Minimal link & 
scroll & layout, serta konsiten tiap 
halamannya; (4) Fokus pada hal yang 
penting/utama, (5) Menu selalu berada di 
bagian atas disetiap halaman (6) item 
menu dibatasi kurang dari 7 item (untuk 
tidak membuat orang berlama-lama 
dalam mencari satu informasi yang 
diinginkan), (6) Memiliki fitur/tombol 
Memiliki 4-5 kriteria diatas
Memiliki 1-3 kriteria diatas 2
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Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria umum informasi akurat: (1) 
didukung oleh referensi atau dokumen 
fakta yang jelas serta sesuai dengan 
kebutuhan  pengguna. (2) informasi yang 
disampaikan dengan bahasa Indonesia 
yang jelas (tata bahasa, pengejaan, dan 
komposisi) (3)  menampilkan 
keterangan/info tentang penulis (4) 
Informasi dapat dibandingkan dengan 
situs lainnya dengan topik yang sama

Screen shoot : (1) informasi 
yang ditampilkan di Web, 
(2) bagan , (3) dokumen 
pendukung

Memiliki 2-3 kriteria diatas

Memiliki 1 kriteria diatas 2

Tidak memiliki kriteria diatas

Tersedia daftar dan deskripsi informasi 
yang dilengkapi dengan  peraturan 
perundang-undangan/dasar hukum 
terkait pelayanan yang diberikan
Tersedia deskripsi informasi yang 
dilengkapi dengan peraturan perundang-
undangan/dasar hukum terkait pelayanan 
yang diberikan

Tersedia daftar informasi yang dilengkapi 
peraturan perundang-undangan/dasar 
hukum terkait pelayanan yang diberikan

Tidak tersedia daftar dan deskripsi 
informasi yang dilengkapi dengan 
peraturan perundang-undangan/dasar 
hukum terkait pelayanan yang diberikan 

1

Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 7 hari kerja dari berita 
/informasi terakhir

4

Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 8 hari kerja – 30 hari kerja 
dari berita /informasi terakhir

Screen shoot : (1) Berita 
  

Screen shoot :  (1) Daftar 
informasi ; (2) Deskripsi 
informasi ; (3) Peraturan 
hukum/dasar hukum 
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Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 31 hari kerja – 90 hari kerja 
dari berita /informasi terakhir
Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala lebih dari  90 hari kerja dari berita 
/informasi terakhir

Terdapat integrasi informasi antara 
informasi pelayanan dengan link  
informasi lainnya yang saling terkait

4

Terdapat integrasi informasi, yang 
membutuhkan pencarian dari link yang 
lain
Terdapat integrasi informasi tanpa 
panduan link lainnya.
Tidak terdapat integrasi informasi

Kriteria informasi yang mudah dimengerti, 
memiliki: (1) penggunaan bahasa yang 
baik dan benar, langsung/tidak bertele-
tele, tidak banyak terminologi tidak 
awam/asing; (2) audio visual, (3) tabel 
dan/atau grafik, (4) link atau dokumen 
Memiliki 2-3 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Tidak memiliki kriteria diatas 1

Kriteria tingkat kerincian informasi: (1) 
Author/Penulis; (2) Tanggal Publikasi, (3) 
Memiliki Gambar/Video/Dokumen dan 
tautan dengan informasi lain yang 
sejenis/relevan dalam situs/mobile app 
dan  yang relevan dan (4) Memiliki 
kategorisasi dan kata kunci yang sesuai
Situs/mobile app memiliki  2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki  1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas 1

Screen shoot  dan file 
penggunaan layanan dalam 
bentuk : (1) audiovisiual, (2) 
gambar ; (3) narasi 

URL link dan screenshoot 
mengenai: Author; 
DD/MM/YYYY, Link Tautan 
dan 
Gambar/Video/Dokumen 
yang relevan dan Memiliki 
kategorisasi dan kata kunci 
yang sesuai serta Memiliki 
tautan dengan informasi 
lain yang sejenis/relevan 
dalam situs

Screen shoot : (1) Berita 
yang terbaru 

Screen shoot : (1) 
penjelasan integrasi 
informasi (2) alamat link 
yang terkait
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Kriteria format penyajian informasi yang 
layak/pas: (1) Menggunakan bahasa 
yang umum, (2) mengandung penekanan 
(cetak tebal (bold), atau cetak miring 
(italic), pointer, tabel dan atau  yang 
sesungguhnya atau kontekstual (3) 
Mengandung  keyword (4) Menggunakan 
hyperlink yang aktif (dapat diklik 
langsung) (5) jumlah paragraf yang tidak 
banyak (maksimum tiga paragraf) dalam 
satu informasi
Situs/mobile app memiliki  3-4 kriteria di 
atas 3

Situs/mobile app memiliki  1-2 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki (1) privacy 
policy, (2) contact information, (3) 
terdapat testimoni positif dari pengguna, 
(4) memiliki statistik jumlah pengunjung 
dan pengguna situs/mobile app yang 
meningkat

Situs/mobile app memiliki 2-3 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki 1 macam 
kriteria tersebut

2

Situs/mobile app tidak memiliki  macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki mekanisme 
transaksi yang jelas dengan ditandai (1) 
tersedia petunjuk yang user friendly (2) 
fitur pengamanan transaksi (3) fasilitas 
pelacakan transaksi (4) riwayat transaksi

Situs/mobile app memiliki 2-3 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki 1 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app tidak memiliki  macam 
kriteria tersebut

1

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria

Screen shoot  skema yang 
menampilkan informasi 
kebutuhan pengguna pada 
satu skema (informasi 
dengan kategorisasi yang 
jelas sesuai fungsi dan 
organisasi)

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria
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Kriteria keamanan bagi pengguna: (1) 
Untuk akses ke akun pengguna 
dibutuhkan user id, Passwords, (2) kode 
autentifikasi  (3) pengguna memberikan 
hanya data yang dibutuhkan (4) Terdapat 
pernyataan resmi perlindungan data

Situs/app memiliki 2-3 macam 
perlindungan data pengguna diatas
Situs/app  memiliki 1 macam 
perlindungan data pengguna diatas 2

Situs/app tidak/ memiliki  macam 
perlindungan data pengguna diatas

Situs/app memiliki (1) halaman personal 
yang sesuai dengan karakteristik atau 
preferensi pengguna, (2) memiliki 
pengaman/passwords untuk masuk dan 
(3) memiliki kemudahan untuk mengubah 
atau mengupdate data personal.

Situs/app  memiliki 2 kriteria personalisasi 
pengguna diatas
Situs/app memiliki 1 kriteria personalisasi 
pengguna diatas 2

Situs/app  tidak memiliki  kriteria 
personalisasi pengguna diatas

Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang berfungsi optimal 
sebagai tempat berdiskusi dan 
memberikan solusi yang dipertimbangkan 
oleh organisasi
Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang berfungsi dengan baik
Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang kadang-kadang 
digunakan
Situs/mobile app tidak memiliki 
forum/kanal pengguna atau memiliki tapi 
tidak digunakan

1

Situs memiliki fitur diskusi langsung (live) 
dan informasi kontak yang lengkap 
(alamat email, alamat fisik, nomor 
telepon) yang berfungsi dengan baik.

URL dan Screenshoot 
forum pengguna

    
  

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria

URL dan Screenshoot 
ketiga kriteria
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Situs memiliki informasi kontak yang 
lengkap (alamat email, alamat fisik, 
nomor telepon) yang berfungsi dengan 
baik.
Situs memiliki informasi kontak yang 
kurang lengkap yang kurang berfungsi 
dengan baik.
Situs tidak memiliki informasi kontak 1

Kriteria yang dimaksud, situs/mobile app 
memiliki:  (1) FAQ dan atau petunjuk 
yang lengkap, (2) kontak/fasilitas 
diskusi/chat yang berfungsi untuk 
bertanya (3) terdapat testimoni pengguna  
yang baik, (4) memiliki alur 
kerja/transaksi transparan yang dapat 
dipantau pengguna.

Situs/app  memiliki 2-3 kriteria diatas
Situs/app  memiliki 1 kriteria diatas
Situs/app  tidak memiliki kriteria diatas 1

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria

URL dan Screenshoot live 
chat dan contact
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Pernyataan untuk end user

Situs memiliki mesin pencari yang 
mudah ditemukan dalam situs, mudah 
digunakan dan memberikan hasil yang 
baik dan sesuai

Situs terorganisasi dengan baik, 
memiliki peta navigasi, tidak 
memiliki halaman kosong, tata letak 
(layout ) konsisten, 
transisi/perpindahan antar halaman 
situs terasa halus dan lancar.

Situs mudah diingat, memiliki 
struktur yang jelas dan mudah 
diikuti, untuk model layanan 
berjenis INFORMASI piramida 
SESUAI struktur organisasi, dan 
untuk model layanan berjenis 
WORKFLOW piramida SESUAI 
layanan yang diberikan
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Selang waktu kejadian sesungguhnya 
dengan publikasi berita/informasi di 
situs/mobile apps

     
    

    
     

    
 

Situs memiliki fitur penyesuaian 
pengguna seperti multi bahasa, 
frequently acces, top search, FAQ, fitur 
pengingat & saran, dan fitur yang 
ramah pengguna disabilitas?

Jumlah halaman yang diperlukan untuk 
menampilkan Informasi pada 
situs/mobile app e-gov 
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Autentifikasi hanya menggunakan data 
yang diperlukan (data sesedikit 
mungkin)

Terdapat proteksi password: 
autentifikasi, enkripsi, notifikasi 
penggunaan password, notifikasi 
penggantian password

Informasi atau petunjuk pengisian data 
pada masing-masing field mudah 
dimengerti dan informatif, disertai 
diagram dan contoh. Proses pengisian 
data hanya membutuhkan sedikit 
halaman petunjuk
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Form atau file dokumen yang tersedia 
dalam situs dapat diunduh dengan 
cepat, kurang dari 1 menit

Keamanan data terjamin baik dari 
keamanan sistem maupun komitmen 
tertulis dari organisasi yang dapat 
dibaca oleh pengguna dengan jelas. 
Terdapat enkripsi dan autentifikasi 
menggunakan digital signature, 
biometrik, notifikasi dan password.

Situs menampilkan pernyataan resmi 
bahwa data tidak akan digunakan 
untuk keperluan lain dan memiliki fitur 
menu privacy policy untuk data pribadi 
pengguna yang dapat dikendalikan 
oleh pengguna (ubah, tampilkan, 
ditutup, dll)
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Halaman situs terunduh/terbuka 
     

Informasi dan pelayanan disediakan 
tepat waktu dan up to date sesuai 
dengan kebutuhan pengguna

Situs dapat digunakan dalam 24 jam 
sehari

Situs berjalan dengan baik di semua 
perangkat atau semua operating 
system , waktu loading  cepat, text 
mudah dibaca, responsif
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Respon terhadap pertanyaan 
pengguna dilakukan kurang dari 1 jam

Kesan tulus staf/admin sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, 
cepat  merespon, isi respon yang baik, 
dapat menyelesaikan masalah dan 
menggunakan bahasa yang baik

   
dengan cepat, kurang dari 2 detik

Situs dapat beroperasi pada semua 
browser yang umum digunakan 
masyarakat (MicIE, Mozilla, Google 
Chrome, Safari, Opera dll)

Page 36



INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Situs memiliki petunjuk penggunaan, 
fitur Help, Video tutorial dan Fitur 
Customer Service online sehingga 
memudahkan pengguna untuk 
menggunakan situs

Staf/admin e-service terkesan baik, 
bertanggungjawab merespon dengan 
cepat, memiliki kemampuan yang 
mencukupi dan profesional

Pengetahuan staff e-service sangat 
baik, mengetahui dan memahami 
organisasi, seluruh proses bisnis terkait 
pelayanan dari awal sampai akhir yang 
sehingga dapat menjawab pertanyaan 
pengguna secara memuaskan
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Tersedia peta navigasi situs dengan 
tahapan yang tidak panjang serta 
kompatibel dengan berbagai browser 
sehingga pengguna mudah untuk 
menggunakan situs.

    
      

    
   
 

Situs memiliki format interaksi 
dengan admin (messaging ), 
menyediakan informasi dalam satu 
halaman dan  fitur multibahasa 
sehingga pengguna dapat 
berinteraksi dengan situs e-service 
secara jelas dan mudah dimengerti
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Situs terlihat menarik dengan 
penggunaan warna yang tidak 
berlebihan, teks berwarna hitam 
dengan warna latar putih, warna dan 
resolusi gambar yang baik, ukuran font 
dan jumlah baris kalimat yang ringkas 
sehingga mudah dibaca.

Situs mudah digunakan karena dapat 
diakses oleh disabilitas, manula, dari 
smartphone, dan memiliki fitur 
multibahasa serta fitur perubahan 
layout/ukuran font

Page 39



INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Situs terlihat kompeten untuk 
penyampaian informasi dengan layout 
yang baik, mempunyai fasilitas scroll 
layar, pemilihan bahasa yang baku 
serta konten diperbaharui secara 
berkala

Situs memberikan kesan yang positif 
dengan adanya layout yang ringkas 
namun informatif, waktu loading yang 
cepat, pemberian penekanan pada hal 
penting, tersedia menu yang berisi item 
yang ringkas dan tepat.

Situs memiliki desain yang sesuai 
dengan jenis layanannya mempunyai 
layout yang simpel, dan berisi informasi 
yang ringkas dan menarik serta mudah 
dipahami oleh pengguna
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Situs menyediakan informasi yang 
     

 

Informasi yang ditampilkan oleh situs 
menggunakan bahasa Indonesia yang 
benar, dengan mekanisme yang runtut, 
tanpa menggunakan banyak istilah 
serta didukung oleh dokumen yang 
tepat sesuai dengan kebutuhan 
pengguna

Informasi yang ditampilkan pada situs 
dilengkapi dengan penjelasan meliputi 
dasar hukum, pelaksanaan kegiatan 
dan gambar yang mendukung
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Situs memberikan informasi yang jelas 
sesuai dengan kebutuhan pengguna 
dalam bentuk audiovisual, gambar dan 
narasi.

Situs menyediakan informasi yang 
detail, lengkap dan relevan

    
diperbaharui secara berkala dan up 
to date

Situs menyediakan integrasi informasi 
dengan penyediaan sumber atau link 
yang terkait untuk memperjelas 
informasi relevan yang dibutuhkan 
pengguna
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Situs memiliki reputasi yang baik 
karena memiliki privacy policy, contact 
informatian, testimoni dan informasi 
jumlah pengunjung.

Keamanan dalam bertransaksi 
dirasakan pengguna dengan adanya 
mekanisme transaksi yang jelas, 
tersedia fitur pengamanan transaksi, 
fasilitas pelacakan transaksi dan 
riwayat transaksi

Situs menyediakan informasi yang 
sesuai dengan kebutuhan pengguna 
pada satu skema secara rinci dalam 
format yang baik
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Situs memiliki forum pengguna dengan 
fasilitas interaksi antara anggotanya 
sehingga menimbulkan rasa 
kebersamaan

Situs menyediakan media komunikasi 
     
      

    
   

Sistem menyediakan perlindingan 
terhadap informasi pribadi dengan  
penggunaan user id, passwords, kode 
autentifikasi, pernyataan resmi 
perlindungan data sehingga pengguna 
merasa aman.

Sistem menyediakan halaman pribadi 
untuk pengguna dengan pengaman 
dan memiliki kemudahan untuk 
melakukan pembaharuan data pribadi 
dan memiliki kesan personalisasi 
pengguna
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Sistem menyediakan fasilitas informasi 
untuk mengetahui alur atau tahapan 
kerja dan transaksi yang dilakukan oleh 
pengguna sehingga memberi 
keyakinan bahwa jasa akan 
tersampaikan dengan baik sesuai janji

    
seperti fasilitas live chat, informasi 
kontak, alamat emai dan nomer telepon 
yang dapat dihubungi yang 
memudahkan komunikasi dengan 
institusi
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Dimensi Code Indikator Penilaian Pertanyaan N

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

E3
Peta situs/mobile app e-
gov ini terorganisir dengan 
baik

Apakah situs/mobile app 
memiliki peta navigasi, tidak 
mengandung halaman kosong, 
tata letak (layout) halaman 
yang konsisten dan transisi 
antar halaman terasa halus 
(smooth) dan lancar? 

      

E1
Struktur situs/mobile app e-
gov ini jelas dan mudah 
diikuti

Apakah situs/mobile app 
menggunakan alamat/nama 
mobile apps yang mudah 
diingat, berekstensi go.id 
(untuk situs)/nama formil (untuk 
mobile app), tampilan antar 
muka (interface ) menarik  dan 
mudah untuk diikuti /ditelusuri?

E2
Mesin pencari (fitur 
search) dalam situs/mobile 
app e-gov ini efektif

Apakah situs/mobile app 
menyediakan fitur mesin 
pencari (search) yang mudah 
ditemukan posisinya, 
digunakan dan memberikan 
tampilan hasil yang mudah 
dibaca/dipahami?
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1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

E6

Lama Informasi yang 
ditampilkan di situs e-gov 
setelah kejadian/peristiwa 
berlangsung

Seberapa lama informasi 
ditampilkan dari waktu kejadian  
berlangsung?

E4

Situs/mobile app e-gov ini 
disesuaikan dengan 
kebutuhan khusus masing-
masing pengguna

Apakah situs/mobile app 
memiliki fitur penyesuaian 
terkait karakteristik dan pola 
kebutuhan khusus pengguna 
seperti multi bahasa, 
Sumarisasi (frequently acces, 
top search, FAQ, dlsb), fitur 
pengingat & saran, dan fitur 
yang ramah pengguna 
disabilitas?

E5
Informasi yang ditampilkan 
pada situs/mobile app e-
gov ini rinci dan sesuai 

Apakah informasi yang 
ditampilkan dalam situs/mobile 
app memiliki keterangan yang 
rinci dan sesuai dengan 
efisiensi? 

   
    

   
    

   
    
    
    

   

      Efficiency
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

T2
Autentifikasi hanya 
menggunakan data yang 
diperlukan

Berapa jumlah item data 
pribadi pengguna yang harus 
dimasukkan untuk autentifikasi 
akses dalam situs/mobile app 
ini ? (Contoh data pribadi yang 
tidak perlu: Nomor Kartu 
Keluarga, NIK, nomor Kartu 
kredit, dlsb yang tidak 
diperlukan dalam akses situs )

T1 Penggunaan pasword dan 
username aman

Apakah keamanan 
penggunaan username dan 
password pada situs/mobile 
app ini terjamin? 

E7

Petunjuk dan/atau  
Informasi pengisian data 
dalam situs/mobile app e-
govt ini sudah memadai

Apakah petunjuk dan/atau 
informasi mengenai pengisian 
data dalam situs/mobile app ini 
sudah cukup 
memadai/informatif? 
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

R1

Form dalam situs/mobile 
app e-service dapat 
diunduh/di-submit dengan 
cepat

Apakah form atau file dalam 
situs/mobile app ini dapat 
diunduh atau disubmit dengan 
cepat ?

T4

Data yang disediakan 
untuk e-service digunakan 
hanya untuk alasan yang 
dimaksudkan 

Apakah data pengguna yang 
disimpan dalam e-service ini 
hanya digunakan untuk alasan 
yg dimaksudkan oleh 
pengguna?

Trust

T3

Data yang diberikan oleh 
pengguna tersimpan 
dalam situs/mobile app 
dengan aman

Apakah data yang diberikankan 
pengguna dan tersimpan 
dalam sistem e-service ini 
aman?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3
R5

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat dengan 

Apakah halaman situs/mobile 
app terunduh/termuat  dengan 

R4
Situs/mobile app 
menyediakan layanan 
tepat waktu

Apakah layanan disediakan 
tepat waktu sesuai dengan 
kebutuhan?

R3
Situs/mobile app dapat 
beroperasi dengan baik 
sejak dibuka

Apakah situs/mobile app dapat 
beroperasi dengan baik dan 
responsif sejak dibuka?

Reliability

R2
Situs/mobile app e-service 
dapat diakses dan tersedia 
kapan pun diperlukan

Apakah situs/mobile app ini 
dapat diakses kapan saja 
diperlukan?

Page 50



INDIKATOR eService_Jenis WORKFL

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

 

CS1

Staf e-service 
menunjukkan minat yang 
tulus dalam memecahkan 
masalah pengguna, staf 
yang dimasukan adalah 
adanya HELP DESK utk 
eService.

Apakah staf e-service 
memberikan layanan yang 
tulus dalam menjawab 
pertanyaan dan penyelesaiaan 
masalah?

CS2

Staff e-service 
memberikan balasan 
secepatnya ke pertanyaan 
pengguna.

Apakah respon admin cepat 
dalam menjawab pertanyaan 
pengguna?

R5
   

terunduh/termuat dengan 
cepat

   
app terunduh/termuat  dengan 
cepat?

R6

Situs e-service berjalan 
dengan baik 
menggunakan browser 
yang tersedia

Apakah semua browser  
umum/populer yang tersedia 
dapat digunakan untuk 
membuka situs ini?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

CS4

Staf e-service memiliki 
kemampuan untuk 
menyampaikan 
kepercayaan dan 
keyakinan

Apakah kesan terpercaya 
terlihat pada staf e-service 
sehingga dapat meyakinkan 
pengguna?

U1 Mudah dipelajari untuk 
mengoperasikan

Apakah situs/mobile app dapat 
dengan mudah dipelajari dan 
dioperasikan saat 1 s/d 3 kali 
mengakses dengan dukungan 
fitur-fitur berikut?

CS3

Staf e-service memiliki 
pengetahuan untuk 
menjawab pertanyaan 
pengguna.

Apakah staf memiliki 
pengetahuan untuk menjawab 
pertanyaan pengguna secara 
memuaskan?

Citizen Support

Page 52



INDIKATOR eService_Jenis WORKFL

1

4

3

2

1

4

3

2

1

U3 Navigasi situs/mobile app 
cukup jelas dan mudah

Apakah situs/mobile app 
mudah dinavigasikan dari 
menu ke menu, dari halaman 
ke halaman, dan dari konten ke 
konten nya?

U2

Interaksi dengan 
situs/mobile app eservice 
jelas dan mudah 
dimengerti

Apakah interaksi anda sebagai 
pengguna situs/mobile app 
jelas dan mudah untuk 
memahami/mengerti dengan 
tersedianya form interaksi 
dengan fitur-fitur berikut?
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4

3

2

1

4

3

2

1

U5 Tampilan situs/mobile app 
eservice menarik

Apakah tampilan situs/mobile 
app menarik sehingga anda 
nyaman, senang dan tidak 
bosan melihat situs lebih lama 
atau sering?

U4 Situs/mobile app mudah 
digunakan

Apakah mudah dalam 
penggunaan situs/mobile app 
baik konten, menu, dan fitur 
lainnya ?

Usability
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4

3
2
1

4

3
2
1

4

3
2

U7
Situs/mobile app Eservice 
menimbulkan kesan 
kompeten/profesional

Apakah situs/mobile app 
nampak kompeten/profesional 
dalam penyampaian kontennya 
dan pengelolaannya?

U8

Situs/mobile app Eservice 
memberikan 
pengalaman/kesan positif 
bagi pengguna

Apakah Anda mendapatkan 
pengalaman/kesan positif saat 
mengakses dan menggunakan 
situs/mobile app ini?

U6
Desain situs/mobile app 
eService layak dan sesuai 
dengan tipe situs

Apakah desain situs sesuai 
/relevan dengan 
jenis/kategori/konten yang 
dikandung/fungsi layanan nya?
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1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

Menyediakan informasi 
   

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs/mobile 

    
     

I1 Menyediakan informasi 
akurat

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs dengan 
bahasa Indonesia yang jelas, 
sistematis dan bermanfaat bagi 
pengguna?

I2 Menyediakan informasi 
yang terpercaya

Apakah Informasi yang 
ditampilkan dalam situs//mobile 
app disertai dengan daftar, 
deskripsi informasi serta dasar 
hukum dari pelayanan yang 
diberikan ?
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2

1

4

3

2

1

4

3
2
1

4

3

2

1

I5 Menyediakan informasi 
yang mudah dimengerti

Apakah informasi yang 
ditampilkan dilengkapi dengan 
tutorial penggunaan layanan ?

Information

I6
Menyediakan informasi 
dengan tingkat kerincian 
yang tepat

Apakah informasi yang 
ditampilkan dalam situs/mobile 
app memiliki keterangan yang 
lengkap mengenai: 
Author/Penulis, Tanggal 
Publikasi, Link sumber 
referensi , disertai dengan 
gambar/video/dokumen 
relevan, memiliki kategorisai & 
kata kunci yang sesuai dan 
memliki link/tautan dengan 
informasi lain yang sejenis 
dalam situs?

I3 Menyediakan informasi 
tepat dan sesuai waktu

   
ditampilkan pada Situs/mobile 
app merupakan informasi yang 
ter up date  secara teratur ?

I4 Menyediakan informasi 
relevan

Apakah informasi yang 
disampaikan mempunyai 
penjelasan dengan integrasi 
informasi dari link lainnya ?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

SI2
Pengguna merasa aman 
dalam  menyelesaikan 
transaksi

Apakah situs memiliki  
keamanan untuk melakukan 
transaksi secara penuh?

I7 Menyediakan informasi  
dalam format yang layak

Apakah informasi disajikan 
dengan format yang sesuai, 
tepat dan cocok?

 

SI1 Memiliki reputasi yang baik Apakah situs memiliki reputasi 
yang baik?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

SI5 Menimbulkan rasa 
kebersamaan

Apakah pengguna merasakan 
komunitas yang menghargai 
keberadaannya dan 
kebersamaan sesama 
pengguna?

  
 

Apakah Situs memiliki fitur 
diskusi langsung (live) dan 

    
    

    
   

  

SI3
Pengguna merasa aman 
terhadap informasi 
pribadinya

Apakah informasi pribadi 
pengguna terlindungi dengan 
baik ?

SI4 Menciptakan rasa 
personalisasi

Apakah Situs menyediakan 
kemudahan untuk mempunyai 
halaman pribadi dan 
kemudahan untuk mengubah 
atau meng-update-nya ?

Service Interaction
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3

2

1

4

3
2

1

SI7

Memberi keyakinan bahwa 
jasa akan tersampaikan 
dengan baik sesuai 
janji/aturan

Apakah Situs memberi 
keyakinan bahwa jasa akan 
tersampaikan dengan baik 
sesuai janji/aturan? 

SI6 Memudahkan komunikasi 
dengan institusi

    
diskusi langsung (live) dan 
informasi kontak yang lengkap 
dan berfungsi baik? (Berfokus 
pada interaksi dari pengguna 
terhadap penyedia layanan 
bukan live chat)
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Breakdown Bobot Evidence
Menggunakan (1) nama/alamat mudah 
diingat dan ditelusuri, (2) berakhiran 
ekstensi go.id (untuk situs)/nama formal 
yang menunjukan nama daerah atau 
layanan spesifik (untuk mobile app), (3) 
tampilan antar muka nya menarik 
(komposisi Menu, Logo Lembaga, dan 
font (jenis dan ukuran) yang konsisten, 
(4) struktur  situs/mobile apps  berbentuk 
piramida i. Beranda; ii. Kategori; iv. 
Subkategori
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app, mudah digunakan dan memberikan 
tampilan hasil yang mudah 
dibaca/pahami
Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app dan mudah digunakan
Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app

Tidak ditemukan mesin pencari dalam 
situs/mobile app

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur, tidak memiliki halaman 
kosong dan tata letak (layout) konsisten, 
transisi/perpindahan antar 
halaman/windows situs/mobile app terasa 
halus dan lancar tanpa jeda/lag.
Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur, tidak memiliki halaman 
kosong dan tata letak (layout) konsisten

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur dan tidak memiliki halaman 
kosong

URL link dan screenshoot 
mengenai: Site Map

URL link dan screenshoot 
mengenai: nama 
situs/aplikasi, hasil 
pencarian situs pada 
browser, layout situs untuk 
menunjukkan struktur

URL link dan screenshoot 
mengenai: mesin pencari, 
fungsi dan tata letak
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Tidak memiliki atau hanya memiliki peta 
navigasi saja 

Memiliki  fitur  pilihan (1) multi bahasa, (2) 
fitur sumarisasi (frequently acces, top 
search, top question, FAQ) dan (3) fitur 
pengingat & pemberi saran serta (4) fitur 
ramah pengguna disabilitas (text to 
speech, speech to text, dlsb)
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas

Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam satu halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam dua halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam tiga halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam lebihh dari tiga halaman 
situs/mobile app

Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 1-4 hari setelah kejadian 
berlangsung
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 5-7 hari setelah kejadian 
berlangsung
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 8-14 hari setelah kejadian 
berlangsung
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang lebih dari 14 hari setelah 
kejadian berlangsung

Jadwal update tersedia dan 
dilakukan dengan baik, 
dibuktikan dengan fisik situs 
terbarukan dapat berupa 
link url dan atau 
screenshoot

URL link dan screenshoot 
mengenai: fitur  pilihan multi 
bahasa, fitur sumarisasi 
(frequently acces, top 
search, top question, FAQ) 
dan fitur pengingat & 
pemberi saran serta fitur 
ramah pengguna disabilitas 
(text to speech, speech to 
text, dlsb)

Screen shoot  halaman 
(halaman) situs/mobile app
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Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field mudah dimengerti dan 
informatif disertai diagram dan contoh. 
Proses pengisian data hanya 
membutuhkan 1 halaman
Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field mudah dimengerti dan 
informatif disertai diagram dan contoh. 
Proses pengisian data hanya 
membutuhkan 2-3 halaman

Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field tidak mudah dimengerti dan 
kurang  informatif tanpa disertai diagram 
dan contoh. Proses pengisian data hanya 
membutuhkan lebih dari 3 halaman

Tidak ada petunjuk dan/atau informasi 
pengisian data pada masing-masing field

Terdapat fitur proteksi password: (1) 
autentifikasi, (2) enkripsi menggunakan 
basis/standar enkripsi tertentu 
(ditampilkan metode/merk nya), (3) 
notifikasi penggunaan password, (4) 
notifikasi penggantian password
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas  
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas  
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas  

1 -  3 item data pribadi pengguna untuk 
autentifikasi
4 - 5 item data pribadi pengguna untuk 
autentifikasi
6 sampai 7 item data pribadi pengguna 
untuk autentifikasi

Lebih dari 7 data item data pribadi 
pengguna untuk autentifikasi

URL dan screen shoot 
Kolom isian permintaan 
data saat register dan login 

URL dan screen shoot 
halaman login, hasil 
percobaan register, create 
username dan password, 
ganti username dan 
password

URLdan screenshoot kolom 
isian pada situs
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Keamanan data terjamin karena adanya: 
(1) komitmen/pernyataan tertulis dari 
organisasi pengelola/penanggung jawab 
situs/mobile app yang dapat 
dibaca/diketahui oleh pengguna dengan 
jelas (2) Terdapat jaminan sistem 
enkripsi, (3) autentifikasi menggunakan 
digital signature atau biometrik  (4) fitur 
notifikasi/restorasi user name & password  
dan (5) memiliki sistem pemblokiran

Situs/mobile app memiliki 4-5 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas

Kriteria: (1) Terdapat pernyataan resmi 
dalam situs bahwa data tidak akan 
digunakan untuk keperluan lain. (2) 
Memiliki fitur menu privacy policy untuk 
data pribadi pengguna (3) Data dapat 
dikendalikan oleh pengguna (ubah, 
tampilkan, ditutup, dan fitur lainnya)

Situs/mobile app memiliki 2 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 
kurang dari 1 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 1 
sampai 5 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 5 
sampai 10 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 
lebih dari 10 menit

Berita acara pengunduhan 
form atau file dengan bukti 

(1) Pernyataan resmi 
penggunaan data dalam 
situs (2) menu privacy 
policy

(1). Screen shoot 
Pernyataan tentang 
kemanan data pengguna 
dalam situs dan bukti 
fiturlain, (2).  berita acara 
percobaan 
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Situs/mobile app selalu aktif dan dapat 
digunakan 24 jam sehari

Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1- 3 bulan sekali
Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1 minggu – 1 bulan 
sekali
Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1-6 hari sekali

Situs/mobile app ketika dievaluasi 
memiliki kriteria sebagai berikut: (1)  
waktu loading dan unduh cepat ke menu 
utama  (2) Situs/mobile app berjalan 
dengan baik di semua perangkat,(3) text 
mudah dibaca, (4) responsif

Situs/mobile app memilki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memilki 1 kriteria di atas

Situs/mobile app tidak memilki kriteria di 
atas

Kriteria evaluasi: (1) chat dan mail respon 
tidak lebih dari 24 jam (2) ada 
penyelesaian masalah/pertanyaan user 
(3) pengumuman yang masih dalam 
rentang waktunya (4) kerterbaruan 
berita/artikel
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat   5-10 detik

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat  11 sampai 30 detik

Berita acara percobaan 
membuka halaman situs  
(halaman situs yang baik 

    
   

(1) chat dan mail respon 
tidak lebih dari 24 jam (2) 
bukti penyelesaian 
masalah/pertanyaan user 
(3) bukti pengunggahan 
pengumuman (4) 
kerterbaruan berita

Berita acara percobaan 
menjalankan situs

Jadwal dan sop 
maintenance, lampiran up 
dan down sistem, screeshot 
akses/evaluasi situs pada 
waktu yang berbeda
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Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat  31 sampai 60 detik

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat lebih dari 60 detik

Semua browser dapat digunakan 
(minimal 4 jenis browser)

Hanya 3 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Hanya 2 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Hanya 1 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Kriteria kesan tulus staf sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, (1) 
kecepatan respon (2) isi respon (3) 
penyelesaian masalah (4) bahasa yang 
baik

Situs/mobile app memilki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memilki 1 kriteria di atas

Situs/mobile app tidak memilki kriteria di 
atas

Respon terhadap pertanyaan pengguna 
dilakukan kurang dari 60 menit

Respon terhadap pertanyaan dilakukan 
dalam waktu 61 menit  sampai 5 jam

Respon terhadap pertanyaan dilakukan 
dalam 5 jam 1 menit sampai 24 jam

Respon terhadap pertanyaan pengguna 
dilakukan lebh dari 24 jam

Bukti tentang (1) kecepatan 
respon (2) isi respon (3) 
penyelesaian masalah (4) 
standar bahasa yang baik

Bukti sampel respon pada  
pertanyaan user

   
    

(halaman situs yang baik 
adalah situs yang tidak 
berat dan cepat dibuka)

Berita acara percobaan  
dan screenshoot membuka 
situs dengan berbagai 
browser
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Kriteria pengetahuan dan respon dari 
staff e-service terkait pertanyaan 
pengguna atas layanan: (1)  menjawab 
setiap pertanyaan pengguna sesuai 
konteksnya, (2) menjawab dengan cepat 
kurang dari 24 jam (3) menyelesaikan 
masalah/pertanyaan pengguna atau 
menjawab secara tepat (4) 
berkomunikasi dengan bahasa yang baik

Staff e-service memiliki 2-3 kriteria di atas

Staff e-service memiliki 1 kriteria di atas

Staff e-service tidak memiliki kriteria di 
atas

Kriteria penyampaian layanan dari staf e-
service: (1) dapat dipercaya dengan baik 
dan menjalankan tugasnya dengan (2) 
tanggung jawab,  (3) profesional dan (4) 
percaya diri

Staff e-service memiliki 2-3 kriteria di atas

Staff e-service memiliki 1 kriteria di atas

Staff e-service tidak memiliki kriteria di 
atas

Situs/mobile app menyediakan: (1) 
manual penggunaan; (2) fitur Help, (3) 
Video tutorial, dan (4)  Fitur Customer 
Service online (live chat)
Tersedia manual penggunaan, fitur Help 
dan video tutorial

Tersedia manual penggunaan dan fitur 
Help

(1) Bukti berita acara 
penilaian staf e-service (2) 
persepsi penilai terhadap 
jawaban atas pertanyaan 
user (disertasi bukti)

URL

(1) Bukti berita acara 
penilaian staf e-service (2) 
persepsi penilai terhadap 
jawaban atas pertanyaan 
user (disertai bukti)
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Tersedia manual penggunaan (pdf, 
diagram, dokumen lainnya)

Kriteria interaksi pengguna dengan e-
services: (1) Memiliki form interaksi; (2) 
Memiliki fitur Helpdesk/instant messaging 
dengan admin; (3) Informasi yang 
ditampilkan dalam situs dapat diakses 
per halaman per informasi; (4) memiliki 
fitur multibahasa

Interaksi hanya memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Interaksi hanya memiliki 1 kriteria di atas

Interaksi hanya tidak memiliki kriteria di 
atas

Kriteria navigasi situs/mobile app: (1) 
Tersedia peta situs navigasi; (2) Jumlah 
link navigasi yang minimal (maksimal 7 
menu item); (3) Konsisten (posisi 
navigasi situs selalu sama di tiap 
halaman); (4) Logo me-Link ke halaman 
utama

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas

Berita acara percobaan dan 
URL

URL
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Kriteria kemudahan penggunaan 
situs/mobile app: (1) Dapat diakses oleh 
siapapun termasuk (2)disabilitas (tuna 
netra) atau (3) manula; (4) Kompatibel 
dengan perangkat mobile (smartphone, 
tablet, dll); (5) Memungkinkan membaca 
konten secara cepat (skims); (6) Memiliki 
fitur multibahasa; dan (7) perubahan 
layout (misal perubahan ukuran font)

Memiliki 4-6 kriteria diatas

Memiliki 1-3 kriteria diatas

Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria tampilan situs/mobile app yang 
menarik: (1) Desain dengan komposisi 
padanan warna yang baik dan tidak 
berlebihan:  setidaknya memiliki 2 atau 3 
warna utama yang berpadu (maksimal 5 
warna); (2) teks mudah dibaca, biasanya 
teks warna hitam dengan latar warna 
puith/cerah & ukuran font 10-12 di tiap 
paragraf; (3) memiliki gambar yang 
relevan dengan konteks/konten dengan 
kualitas/resolusi yang baik dan jumlah 3-
4 gambar setiap halamannya (tidak 
lebih); (4) layout yang sederhan & 
ringkas (simple)  tidak banyak 
mengandung elemen pengalih fokus 
(misal animasi, gambar berkedip-
kedip/blink  dll)
Memiliki 2-3 kriteria di atas

Memiliki 1 kriteria di atas

Tidak memiliki  kriteria di atas

Berita acara percobaan dan 
URL
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(1) Layout situs sederhana tidak 
berlebihan hanya menyampaikan konten 
yang relevan dengan informasi 
pemerintahan; (2) judul konten memiliki 
tema/label yang jelas dan isi dibagi 
menjadi paragraf kecil; (3) desain layout 
dan konten jelas, ringkas dan menarik; 
(4) kurang dari 10 detik pengunjung 
dapat mengetahui jenis situs dan isi 
konten yang disampaikan

Memiliki 2-3 kriteria di atas
Memiliki 1 kriteria di atas
Tidak memiliki  kriteria di atas

Kriteria kesan kompeten/profesional dari 
situs/mobile app: (1) Tata letak/layout 
sederhana, ringkas, minim fitur pengalih 
topik ; (2) Minimal link navigasi dan scroll 
(menggulung layar) untuk setiap halaman 
dan informasi/konten ; (3) Konten 
diperbarui secara reguler/berkala; (4) 
Konten yang deskriptif, dan penggunaan 
bahasa sederhana dan standar atas 
konten situs/mobile app (yang ada 
seakan ditulis yang profesional, misal: 
editor/wartawan)
Memiliki 2-3 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Tidak memiliki  kriteria diatas

 Kriteria standar pengalaman positif: (1) 
Layout situs sederhana & ringkas 
(simple), tampilan menarik dan 
pengelolaan yang baik; (2) Loading 
halaman cepat, situs memuat (loading) 
halaman 1- 20 detik; (3) Minimal link & 
scroll & layout, serta konsiten tiap 
halamannya; (4) Fokus pada hal yang 
penting/utama, (5) Menu selalu berada di 
bagian atas disetiap halaman (6) item 
menu dibatasi kurang dari 7 item (untuk 
tidak membuat orang berlama-lama 
dalam mencari satu informasi yang 
diinginkan), (6) Memiliki fitur/tombol 
Memiliki 4-5 kriteria diatas
Memiliki 1-3 kriteria diatas
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Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria umum informasi akurat: (1) 
didukung oleh referensi atau dokumen 
fakta yang jelas serta sesuai dengan 
kebutuhan  pengguna. (2) informasi yang 
disampaikan dengan bahasa Indonesia 
yang jelas (tata bahasa, pengejaan, dan 
komposisi) (3)  menampilkan 
keterangan/info tentang penulis (4) 
Informasi dapat dibandingkan dengan 
situs lainnya dengan topik yang sama

Screen shoot : (1) informasi 
yang ditampilkan di Web, 
(2) bagan , (3) dokumen 
pendukung

Memiliki 2-3 kriteria diatas

Memiliki 1 kriteria diatas

Tidak memiliki kriteria diatas

Tersedia daftar dan deskripsi informasi 
yang dilengkapi dengan  peraturan 
perundang-undangan/dasar hukum 
terkait pelayanan yang diberikan
Tersedia deskripsi informasi yang 
dilengkapi dengan peraturan perundang-
undangan/dasar hukum terkait pelayanan 
yang diberikan

Tersedia daftar informasi yang dilengkapi 
peraturan perundang-undangan/dasar 
hukum terkait pelayanan yang diberikan

Tidak tersedia daftar dan deskripsi 
informasi yang dilengkapi dengan 
peraturan perundang-undangan/dasar 
hukum terkait pelayanan yang diberikan 

Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 7 hari kerja dari berita 
/informasi terakhir
Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 8 hari kerja – 30 hari kerja 
dari berita /informasi terakhir

Screen shoot : (1) Berita 
  

Screen shoot :  (1) Daftar 
informasi ; (2) Deskripsi 
informasi ; (3) Peraturan 
hukum/dasar hukum 
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Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 31 hari kerja – 90 hari kerja 
dari berita /informasi terakhir
Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala lebih dari  90 hari kerja dari berita 
/informasi terakhir

Terdapat integrasi informasi antara 
informasi pelayanan dengan link  
informasi lainnya yang saling terkait
Terdapat integrasi informasi, yang 
membutuhkan pencarian dari link yang 
lain
Terdapat integrasi informasi tanpa 
panduan link lainnya.
Tidak terdapat integrasi informasi

Kriteria informasi yang mudah dimengerti, 
memiliki: (1) penggunaan bahasa yang 
baik dan benar, langsung/tidak bertele-
tele, tidak banyak terminologi tidak 
awam/asing; (2) audio visual, (3) tabel 
dan/atau grafik, (4) link atau dokumen 
Memiliki 2-3 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria tingkat kerincian informasi: (1) 
Author/Penulis; (2) Tanggal Publikasi, (3) 
Memiliki Gambar/Video/Dokumen dan 
tautan dengan informasi lain yang 
sejenis/relevan dalam situs/mobile app 
dan  yang relevan dan (4) Memiliki 
kategorisasi dan kata kunci yang sesuai
Situs/mobile app memiliki  2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki  1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Screen shoot  dan file 
penggunaan layanan dalam 
bentuk : (1) audiovisiual, (2) 
gambar ; (3) narasi 

URL link dan screenshoot 
mengenai: Author; 
DD/MM/YYYY, Link Tautan 
dan 
Gambar/Video/Dokumen 
yang relevan dan Memiliki 
kategorisasi dan kata kunci 
yang sesuai serta Memiliki 
tautan dengan informasi 
lain yang sejenis/relevan 
dalam situs

Screen shoot : (1) Berita 
yang terbaru 

Screen shoot : (1) 
penjelasan integrasi 
informasi (2) alamat link 
yang terkait
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Kriteria format penyajian informasi yang 
layak/pas: (1) Menggunakan bahasa 
yang umum, (2) mengandung penekanan 
(cetak tebal (bold), atau cetak miring 
(italic), pointer, tabel dan atau  yang 
sesungguhnya atau kontekstual (3) 
Mengandung  keyword (4) Menggunakan 
hyperlink yang aktif (dapat diklik 
langsung) (5) jumlah paragraf yang tidak 
banyak (maksimum tiga paragraf) dalam 
satu informasi
Situs/mobile app memiliki  3-4 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki  1-2 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki (1) privacy 
policy, (2) contact information, (3) 
terdapat testimoni positif dari pengguna, 
(4) memiliki statistik jumlah pengunjung 
dan pengguna situs/mobile app yang 
meningkat

Situs/mobile app memiliki 2-3 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki 1 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app tidak memiliki  macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki mekanisme 
transaksi yang jelas dengan ditandai (1) 
tersedia petunjuk yang user friendly (2) 
fitur pengamanan transaksi (3) fasilitas 
pelacakan transaksi (4) riwayat transaksi

Situs/mobile app memiliki 2-3 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki 1 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app tidak memiliki  macam 
kriteria tersebut

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria

Screen shoot  skema yang 
menampilkan informasi 
kebutuhan pengguna pada 
satu skema (informasi 
dengan kategorisasi yang 
jelas sesuai fungsi dan 
organisasi)

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria
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Kriteria keamanan bagi pengguna: (1) 
Untuk akses ke akun pengguna 
dibutuhkan user id, Passwords, (2) kode 
autentifikasi  (3) pengguna memberikan 
hanya data yang dibutuhkan (4) Terdapat 
pernyataan resmi perlindungan data

Situs/app memiliki 2-3 macam 
perlindungan data pengguna diatas
Situs/app  memiliki 1 macam 
perlindungan data pengguna diatas
Situs/app tidak/ memiliki  macam 
perlindungan data pengguna diatas

Situs/app memiliki (1) halaman personal 
yang sesuai dengan karakteristik atau 
preferensi pengguna, (2) memiliki 
pengaman/passwords untuk masuk dan 
(3) memiliki kemudahan untuk mengubah 
atau mengupdate data personal.

Situs/app  memiliki 2 kriteria personalisasi 
pengguna diatas
Situs/app memiliki 1 kriteria personalisasi 
pengguna diatas

Situs/app  tidak memiliki  kriteria 
personalisasi pengguna diatas

Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang berfungsi optimal 
sebagai tempat berdiskusi dan 
memberikan solusi yang dipertimbangkan 
oleh organisasi
Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang berfungsi dengan baik
Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang kadang-kadang 
digunakan
Situs/mobile app tidak memiliki 
forum/kanal pengguna atau memiliki tapi 
tidak digunakan

Situs memiliki fitur diskusi langsung (live) 
dan informasi kontak yang lengkap 
(alamat email, alamat fisik, nomor 
telepon) yang berfungsi dengan baik.

URL dan Screenshoot 
forum pengguna

    
  

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria

URL dan Screenshoot 
ketiga kriteria
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Situs memiliki informasi kontak yang 
lengkap (alamat email, alamat fisik, 
nomor telepon) yang berfungsi dengan 
baik.
Situs memiliki informasi kontak yang 
kurang lengkap yang kurang berfungsi 
dengan baik.
Situs tidak memiliki informasi kontak

Kriteria yang dimaksud, situs/mobile app 
memiliki:  (1) FAQ dan atau petunjuk 
yang lengkap, (2) kontak/fasilitas 
diskusi/chat yang berfungsi untuk 
bertanya (3) terdapat testimoni pengguna  
yang baik, (4) memiliki alur 
kerja/transaksi transparan yang dapat 
dipantau pengguna.

Situs/app  memiliki 2-3 kriteria diatas
Situs/app  memiliki 1 kriteria diatas

Situs/app  tidak memiliki kriteria diatas

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria

URL dan Screenshoot live 
chat dan contact
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Pernyataan untuk end user

Situs memiliki mesin pencari yang 
mudah ditemukan dalam situs, mudah 
digunakan dan memberikan hasil yang 
baik dan sesuai

Situs terorganisasi dengan baik, 
memiliki peta navigasi, tidak 
memiliki halaman kosong, tata 
letak (layout ) konsisten, 
transisi/perpindahan antar 
halaman situs terasa halus dan 
lancar.

Situs mudah diingat, memiliki 
struktur yang jelas dan mudah 
diikuti, untuk model layanan 
berjenis INFORMASI piramida 
SESUAI struktur organisasi, dan 
untuk model layanan berjenis 
WORKFLOW piramida SESUAI 
layanan yang diberikan
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Selang waktu kejadian sesungguhnya 
dengan publikasi berita/informasi di 
situs/mobile apps

Situs memiliki fitur penyesuaian 
pengguna seperti multi bahasa, 
frequently acces, top search, FAQ, 
fitur pengingat & saran, dan fitur yang 
ramah pengguna disabilitas?

Jumlah halaman yang diperlukan 
untuk menampilkan Informasi pada 
situs/mobile app e-gov 
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Autentifikasi hanya menggunakan 
data yang diperlukan (data sesedikit 
mungkin)

Terdapat proteksi password: 
autentifikasi, enkripsi, notifikasi 
penggunaan password, notifikasi 
penggantian password

Informasi atau petunjuk pengisian data 
pada masing-masing field mudah 
dimengerti dan informatif, disertai 
diagram dan contoh. Proses pengisian 
data hanya membutuhkan sedikit 
halaman petunjuk
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Form atau file dokumen yang tersedia 
dalam situs dapat diunduh dengan 
cepat, kurang dari 1 menit

Keamanan data terjamin baik dari 
keamanan sistem maupun komitmen 
tertulis dari organisasi yang dapat 
dibaca oleh pengguna dengan jelas. 
Terdapat enkripsi dan autentifikasi 
menggunakan digital signature, 
biometrik, notifikasi dan password.

Situs menampilkan pernyataan resmi 
bahwa data tidak akan digunakan 
untuk keperluan lain dan memiliki fitur 
menu privacy policy untuk data pribadi 
pengguna yang dapat dikendalikan 
oleh pengguna (ubah, tampilkan, 
ditutup, dll)
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Halaman situs terunduh/terbuka 
     

Informasi dan pelayanan disediakan 
tepat waktu dan up to date sesuai 
dengan kebutuhan pengguna

Situs dapat digunakan dalam 24 jam 
sehari

Situs berjalan dengan baik di 
semua perangkat atau semua 
operating system , waktu loading 
cepat, text mudah dibaca, 
responsif
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Respon terhadap pertanyaan 
pengguna dilakukan kurang dari 1 jam

Kesan tulus staf/admin sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, 
cepat  merespon, isi respon yang baik, 
dapat menyelesaikan masalah dan 
menggunakan bahasa yang baik

   
dengan cepat, kurang dari 2 detik

Situs dapat beroperasi pada semua 
browser yang umum digunakan 
masyarakat (MicIE, Mozilla, Google 
Chrome, Safari, Opera dll)
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Situs memiliki petunjuk penggunaan, 
fitur Help, Video tutorial dan Fitur 
Customer Service online sehingga 
memudahkan pengguna untuk 
menggunakan situs

Staf/admin e-service terkesan baik, 
bertanggungjawab merespon dengan 
cepat, memiliki kemampuan yang 
mencukupi dan profesional

Pengetahuan staff e-service sangat 
baik, mengetahui dan memahami 
organisasi, seluruh proses bisnis 
terkait pelayanan dari awal sampai 
akhir yang sehingga dapat menjawab 
pertanyaan pengguna secara 
memuaskan
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INDIKATOR eService_Jenis WORKFL

Tersedia peta navigasi situs dengan 
tahapan yang tidak panjang serta 
kompatibel dengan berbagai browser 
sehingga pengguna mudah untuk 
menggunakan situs.

    
      

    
   
 

Situs memiliki format interaksi 
dengan admin (messaging ), 
menyediakan informasi dalam satu 
halaman dan  fitur multibahasa 
sehingga pengguna dapat 
berinteraksi dengan situs e-service 
secara jelas dan mudah dimengerti
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Situs terlihat menarik dengan 
penggunaan warna yang tidak 
berlebihan, teks berwarna hitam 
dengan warna latar putih, warna dan 
resolusi gambar yang baik, ukuran 
font dan jumlah baris kalimat yang 
ringkas sehingga mudah dibaca.

Situs mudah digunakan karena dapat 
diakses oleh disabilitas, manula, dari 
smartphone, dan memiliki fitur 
multibahasa serta fitur perubahan 
layout/ukuran font
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Situs terlihat kompeten untuk 
penyampaian informasi dengan layout 
yang baik, mempunyai fasilitas scroll 
layar, pemilihan bahasa yang baku 
serta konten diperbaharui secara 
berkala

Situs memberikan kesan yang positif 
dengan adanya layout yang ringkas 
namun informatif, waktu loading yang 
cepat, pemberian penekanan pada hal 
penting, tersedia menu yang berisi 
item yang ringkas dan tepat.

Situs memiliki desain yang sesuai 
dengan jenis layanannya mempunyai 
layout yang simpel, dan berisi 
informasi yang ringkas dan menarik 
serta mudah dipahami oleh pengguna
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INDIKATOR eService_Jenis WORKFL

Situs menyediakan informasi yang 
     

 

Informasi yang ditampilkan oleh situs 
menggunakan bahasa Indonesia yang 
benar, dengan mekanisme yang 
runtut, tanpa menggunakan banyak 
istilah serta didukung oleh dokumen 
yang tepat sesuai dengan kebutuhan 
pengguna

Informasi yang ditampilkan pada situs 
dilengkapi dengan penjelasan meliputi 
dasar hukum, pelaksanaan kegiatan 
dan gambar yang mendukung

     
     

     
     

     
    

Page 86
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Situs memberikan informasi yang jelas 
sesuai dengan kebutuhan pengguna 
dalam bentuk audiovisual, gambar 
dan narasi.

Situs menyediakan informasi yang 
detail, lengkap dan relevan

    
diperbaharui secara berkala dan up 
to date

Situs menyediakan integrasi informasi 
dengan penyediaan sumber atau link 
yang terkait untuk memperjelas 
informasi relevan yang dibutuhkan 
pengguna
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Situs memiliki reputasi yang baik 
karena memiliki privacy policy, contact 
informatian, testimoni dan informasi 
jumlah pengunjung.

Keamanan dalam bertransaksi 
dirasakan pengguna dengan adanya 
mekanisme transaksi yang jelas, 
tersedia fitur pengamanan transaksi, 
fasilitas pelacakan transaksi dan 
riwayat transaksi

Situs menyediakan informasi yang 
sesuai dengan kebutuhan pengguna 
pada satu skema secara rinci dalam 
format yang baik
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Situs memiliki forum pengguna 
dengan fasilitas interaksi antara 
anggotanya sehingga menimbulkan 
rasa kebersamaan

Situs menyediakan media komunikasi 
     
     
     

   

Sistem menyediakan perlindingan 
terhadap informasi pribadi dengan  
penggunaan user id, passwords, kode 
autentifikasi, pernyataan resmi 
perlindungan data sehingga pengguna 
merasa aman.

Sistem menyediakan halaman pribadi 
untuk pengguna dengan pengaman 
dan memiliki kemudahan untuk 
melakukan pembaharuan data pribadi 
dan memiliki kesan personalisasi 
pengguna

Page 89



INDIKATOR eService_Jenis WORKFL

Sistem menyediakan fasilitas informasi 
untuk mengetahui alur atau tahapan 
kerja dan transaksi yang dilakukan 
oleh pengguna sehingga memberi 
keyakinan bahwa jasa akan 
tersampaikan dengan baik sesuai janji

    
seperti fasilitas live chat, informasi 
kontak, alamat emai dan nomer 
telepon yang dapat dihubungi yang 
memudahkan komunikasi dengan 
institusi
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Nama  : Fitrianto Puja Kesuma 

NIM  : 182420082 

 

Code Bobot Evidence 
E1 4 https://www.bkkbn.go.id/ 

 
 

E2 4 https://www.bkkbn.go.id/search/ 

 
 

E3 1 https://www.bkkbn.go.id/pages/tautan-provinsi 

 
 

E4 2 
 

 
E5 4 https://www.bkkbn.go.id/detailpost/ratusan-pria-ikut-vasektomi-di-seluruh-

indonesia 

https://www.bkkbn.go.id/
https://www.bkkbn.go.id/search/
https://www.bkkbn.go.id/pages/tautan-provinsi
https://www.bkkbn.go.id/detailpost/ratusan-pria-ikut-vasektomi-di-seluruh-indonesia
https://www.bkkbn.go.id/detailpost/ratusan-pria-ikut-vasektomi-di-seluruh-indonesia


 
 

E6 4 

 
 

E7 4 

 
 

T1 2 

 
 

T2 1 

 
 

T3 3 

 
 



T4 1 
 

 

R1 4 

 
 

R2 4 

 
 

R3 4 Loading sekitar 3-4 detik 
R4 1  
R5 4 Loading sekitar 3-4 detik 
R6 4 

 
 

CS1 1 No respon 
CS2 1 No respon 
CS3 1 No respon 
CS4 1  
U1 1 https://www.bkkbn.go.id/ppid/index.html 
U2 2 https://www.bkkbn.go.id/pages/informasi-yang-wajib-disediakan-dan-

diumumkan-secara-berkala 
U3 3 https://webmail.bkkbn.go.id/owa 
U4 2 https://www.bkkbn.go.id/# 
U5 3  
U6 3  
U7 3  
U8 2  
I1 2 

 
 

I2 1 
 

 
I3 4 

 
 

I4 4 

 
 

I5 1 Tidak ada 
I6 1 Tidak ada 

https://www.bkkbn.go.id/ppid/index.html
https://www.bkkbn.go.id/pages/informasi-yang-wajib-disediakan-dan-diumumkan-secara-berkala
https://www.bkkbn.go.id/pages/informasi-yang-wajib-disediakan-dan-diumumkan-secara-berkala
https://webmail.bkkbn.go.id/owa
https://www.bkkbn.go.id/


I7 3 

 
 

SI1 2 

 
 

SI2 1 Tidak ada 
 

SI3 2 

 
 

SI4 2 

 
 

SI5 1 Tidak ada 
SI6 1 Tidak ada 
SI7 1 Tidak ada 

   
 

 

 



INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Dimensi Code Indikator Penilaian Pertanyaan N

4

3

2

1

4

3

2

1

4

    
   

Apakah situs/mobile app 
memiliki peta navigasi, tidak 

   
    
    
    

   

E1
Struktur situs/mobile app e-
gov ini jelas dan mudah 
diikuti

Apakah situs/mobile app 
menggunakan alamat/nama 
mobile apps yang mudah 
diingat, berekstensi go.id 
(untuk situs)/nama formil (untuk 
mobile app), tampilan antar 
muka (interface ) menarik  dan 
mudah untuk diikuti /ditelusuri?

E2
Mesin pencari (fitur search) 
dalam situs/mobile app e-
gov ini efektif

Apakah situs/mobile app 
menyediakan fitur mesin 
pencari (search) yang mudah 
ditemukan posisinya, 
digunakan dan memberikan 
tampilan hasil yang mudah 
dibaca/dipahami?
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

E6

Lama Informasi yang 
ditampilkan di situs e-gov 
setelah kejadian/peristiwa 
berlangsung

Seberapa lama informasi 
ditampilkan dari waktu kejadian  
berlangsung?

E4

Situs/mobile app e-gov ini 
disesuaikan dengan 
kebutuhan khusus masing-
masing pengguna

Apakah situs/mobile app 
memiliki fitur penyesuaian 
terkait karakteristik dan pola 
kebutuhan khusus pengguna 
seperti multi bahasa, 
Sumarisasi (frequently acces, 
top search, FAQ, dlsb), fitur 
pengingat & saran, dan fitur 
yang ramah pengguna 
disabilitas?

E5
Informasi yang ditampilkan 
pada situs/mobile app e-gov 
ini rinci dan sesuai 

Apakah informasi yang 
ditampilkan dalam situs/mobile 
app memiliki keterangan yang 
rinci dan sesuai dengan 
efisiensi? 

E3 Peta situs/mobile app e-gov 
ini terorganisir dengan baik

   
 p  g ,  

mengandung halaman kosong, 
tata letak (layout) halaman 
yang konsisten dan transisi 
antar halaman terasa halus 
(smooth) dan lancar? 

Efficiency
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

T2
Autentifikasi hanya 
menggunakan data yang 
diperlukan

Berapa jumlah item data 
pribadi pengguna yang harus 
dimasukkan untuk autentifikasi 
akses dalam situs/mobile app 
ini ? (Contoh data pribadi yang 
tidak perlu: Nomor Kartu 
Keluarga, NIK, nomor Kartu 
kredit, dlsb yang tidak 
diperlukan dalam akses situs )

T1 Penggunaan pasword dan 
username aman

Apakah keamanan 
penggunaan username dan 
password pada situs/mobile 
app ini terjamin? 

   
    

  

   
     

E7

Petunjuk dan/atau  
Informasi pengisian data 
dalam situs/mobile app e-
govt ini sudah memadai

Apakah petunjuk dan/atau 
informasi mengenai pengisian 
data dalam situs/mobile app ini 
sudah cukup 
memadai/informatif? 
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

R1

Form dalam situs/mobile 
app e-service dapat 
diunduh/di-submit dengan 
cepat

Apakah form atau file dalam 
situs/mobile app ini dapat 
diunduh atau disubmit dengan 
cepat ?

T4

Data yang disediakan untuk 
e-service digunakan hanya 
untuk alasan yang 
dimaksudkan 

Apakah data pengguna yang 
disimpan dalam e-service ini 
hanya digunakan untuk alasan 
yg dimaksudkan oleh 
pengguna?

Trust

T3

Data yang diberikan oleh 
pengguna tersimpan dalam 
situs/mobile app dengan 
aman

Apakah data yang diberikankan 
pengguna dan tersimpan 
dalam sistem e-service ini 
aman?
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

   
  

   
    

R4
Situs/mobile app 
menyediakan layanan tepat 
waktu

Apakah layanan disediakan 
tepat waktu sesuai dengan 
kebutuhan?

R3
Situs/mobile app dapat 
beroperasi dengan baik 
sejak dibuka

Apakah situs/mobile app dapat 
beroperasi dengan baik dan 
responsif sejak dibuka?

Reliability

R2
Situs/mobile app e-service 
dapat diakses dan tersedia 
kapan pun diperlukan

Apakah situs/mobile app ini 
dapat diakses kapan saja 
diperlukan?
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

 

CS1

Staf e-service menunjukkan 
minat yang tulus dalam 
memecahkan masalah 
pengguna, staf yang 
dimasukan adalah adanya 
HELP DESK utk eService.

Apakah staf e-service 
memberikan layanan yang 
tulus dalam menjawab 
pertanyaan dan penyelesaiaan 
masalah?

CS2
Staff e-service memberikan 
balasan secepatnya ke 
pertanyaan pengguna.

Apakah respon admin cepat 
dalam menjawab pertanyaan 
pengguna?

R5
Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat dengan 
cepat

Apakah halaman situs/mobile 
app terunduh/termuat  dengan 
cepat?

R6
Situs e-service berjalan 
dengan baik menggunakan 
browser yang tersedia

Apakah semua browser  
umum/populer yang tersedia 
dapat digunakan untuk 
membuka situs ini?
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1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

CS4

Staf e-service memiliki 
kemampuan untuk 
menyampaikan 
kepercayaan dan keyakinan

Apakah kesan terpercaya 
terlihat pada staf e-service 
sehingga dapat meyakinkan 
pengguna?

U1 Mudah dipelajari untuk 
mengoperasikan

Apakah situs/mobile app dapat 
dengan mudah dipelajari dan 
dioperasikan saat 1 s/d 3 kali 
mengakses dengan dukungan 

 

CS3

Staf e-service memiliki 
pengetahuan untuk 
menjawab pertanyaan 
pengguna.

Apakah staf memiliki 
pengetahuan untuk menjawab 
pertanyaan pengguna secara 
memuaskan?

Citizen Support
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

U3 Navigasi situs/mobile app 
cukup jelas dan mudah

Apakah situs/mobile app 
mudah dinavigasikan dari 
menu ke menu, dari halaman 
ke halaman, dan dari konten ke 
konten nya?

U2
Interaksi dengan 
situs/mobile app eservice 
jelas dan mudah dimengerti

Apakah interaksi anda sebagai 
pengguna situs/mobile app 
jelas dan mudah untuk 
memahami/mengerti dengan 
tersedianya form interaksi 
dengan fitur-fitur berikut?

   
g p

    
    

      
mengakses dengan dukungan 
fitur-fitur berikut?
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4

3

2

1

4

3

2

1

U5 Tampilan situs/mobile app 
eservice menarik

Apakah tampilan situs/mobile 
app menarik sehingga anda 
nyaman, senang dan tidak 
bosan melihat situs lebih lama 
atau sering?

U4 Situs/mobile app mudah 
digunakan

Apakah mudah dalam 
penggunaan situs/mobile app 
baik konten, menu, dan fitur 
lainnya ?

Usability
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4

3
2
1

4

3
2
1

4

3
2

U7
Situs/mobile app Eservice 
menimbulkan kesan 
kompeten/profesional

Apakah situs/mobile app 
nampak kompeten/profesional 
dalam penyampaian kontennya 
dan pengelolaannya?

U8

Situs/mobile app Eservice 
memberikan 
pengalaman/kesan positif 
bagi pengguna

Apakah Anda mendapatkan 
pengalaman/kesan positif saat 
mengakses dan menggunakan 
situs/mobile app ini?

U6
Desain situs/mobile app 
eService layak dan sesuai 
dengan tipe situs

Apakah desain situs sesuai 
/relevan dengan 
jenis/kategori/konten yang 
dikandung/fungsi layanan nya?
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1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

Menyediakan informasi 
   

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs/mobile 

    
     

I1 Menyediakan informasi 
akurat

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs dengan 
bahasa Indonesia yang jelas, 
sistematis dan bermanfaat bagi 
pengguna?

I2 Menyediakan informasi yang 
terpercaya

Apakah Informasi yang 
ditampilkan dalam situs//mobile 
app disertai dengan daftar, 
deskripsi informasi serta dasar 
hukum dari pelayanan yang 
diberikan ?
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

2

1

4

3

2

1

4

3
2
1

4

3

2

1

I5 Menyediakan informasi yang 
mudah dimengerti

Apakah informasi yang 
ditampilkan dilengkapi dengan 
tutorial penggunaan layanan ?

Information

I6
Menyediakan informasi 
dengan tingkat kerincian 
yang tepat

Apakah informasi yang 
ditampilkan dalam situs/mobile 
app memiliki keterangan yang 
lengkap mengenai: 
Author/Penulis, Tanggal 
Publikasi, Link sumber 
referensi , disertai dengan 
gambar/video/dokumen 
relevan, memiliki kategorisai & 
kata kunci yang sesuai dan 
memliki link/tautan dengan 
informasi lain yang sejenis 
dalam situs?

I3 Menyediakan informasi 
tepat dan sesuai waktu

   
ditampilkan pada Situs/mobile 
app merupakan informasi yang 
ter up date  secara teratur ?

I4 Menyediakan informasi 
relevan

Apakah informasi yang 
disampaikan mempunyai 
penjelasan dengan integrasi 
informasi dari link lainnya ?
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

SI2
Pengguna merasa aman 
dalam  menyelesaikan 
transaksi

Apakah situs memiliki  
keamanan untuk melakukan 
transaksi secara penuh?

I7 Menyediakan informasi  
dalam format yang layak

Apakah informasi disajikan 
dengan format yang sesuai, 
tepat dan cocok?

 

SI1 Memiliki reputasi yang baik Apakah situs memiliki reputasi 
yang baik?

Page 13



INDIKATOR eService_Jenis INFORM

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

SI5 Menimbulkan rasa 
kebersamaan

Apakah pengguna merasakan 
komunitas yang menghargai 
keberadaannya dan 
kebersamaan sesama 
pengguna?

  
 

Apakah Situs memiliki fitur 
diskusi langsung (live) dan 

    
    

    
   

  

SI3
Pengguna merasa aman 
terhadap informasi 
pribadinya

Apakah informasi pribadi 
pengguna terlindungi dengan 
baik ?

SI4 Menciptakan rasa 
personalisasi

Apakah Situs menyediakan 
kemudahan untuk mempunyai 
halaman pribadi dan 
kemudahan untuk mengubah 
atau meng-update-nya ?

Service Interaction
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

3

2

1

4

3
2
1

SI7

Memberi keyakinan bahwa 
jasa akan tersampaikan 
dengan baik sesuai 
janji/aturan

Apakah Situs memberi 
keyakinan bahwa jasa akan 
tersampaikan dengan baik 
sesuai janji/aturan? 

SI6 Memudahkan komunikasi 
dengan institusi

    
diskusi langsung (live) dan 
informasi kontak yang lengkap 
dan berfungsi baik? (Berfokus 
pada interaksi dari pengguna 
terhadap penyedia layanan 
bukan live chat)
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Breakdown Bobot Evidence

Menggunakan (1) nama/alamat mudah 
diingat dan ditelusuri, (2) berakhiran 
ekstensi go.id (untuk situs)/nama formal 
yang menunjukan nama daerah atau 
layanan spesifik (untuk mobile app), (3) 
tampilan antar muka nya menarik 
(komposisi Menu, Logo Lembaga, dan 
font (jenis dan ukuran) yang konsisten, 
(4) struktur  situs/mobile apps  berbentuk 
piramida i. Beranda; ii. Kategori; iv. 
Subkategori

4

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas

Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app, mudah digunakan dan memberikan 
tampilan hasil yang mudah 
dibaca/pahami
Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app dan mudah digunakan
Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app

Tidak ditemukan mesin pencari dalam 
situs/mobile app

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur, tidak memiliki halaman 
kosong dan tata letak (layout) konsisten, 
transisi/perpindahan antar 
halaman/windows situs/mobile app terasa 
halus dan lancar tanpa jeda/lag

URL link dan screenshoot mengenai: nama 
situs/aplikasi, hasil pencarian situs pada 
browser, layout situs untuk menunjukkan 
struktur                                
https://www.bkkbn.go.id/

URL link dan screenshoot mengenai: mesin 
pencari, fungsi dan tata letak
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur, tidak memiliki halaman 
kosong dan tata letak (layout) konsisten

3

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur dan tidak memiliki halaman 
kosong
Tidak memiliki atau hanya memiliki peta 
navigasi saja 

Memiliki  fitur  pilihan (1) multi bahasa, (2) 
fitur sumarisasi (frequently acces, top 
search, top question, FAQ) dan (3) fitur 
pengingat & pemberi saran serta (4) fitur 
ramah pengguna disabilitas (text to 
speech, speech to text, dlsb)
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas 3

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas

Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam satu halaman situs/mobile app 4

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam dua halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam tiga halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam lebihh dari tiga halaman 
situs/mobile app

Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 1-4 hari setelah kejadian 
berlangsung 4
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 5-7 hari setelah kejadian 
berlangsung
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 8-14 hari setelah kejadian 
berlangsung

Jadwal update tersedia dan dilakukan dengan 
baik, dibuktikan dengan fisik situs terbarukan 
dapat berupa link url dan atau screenshoot

URL link dan screenshoot mengenai: fitur  
pilihan multi bahasa, fitur sumarisasi 
(frequently acces, top search, top question, 
FAQ) dan fitur pengingat & pemberi saran 
serta fitur ramah pengguna disabilitas (text to 
speech, speech to text, dlsb)

Screen shoot  halaman (halaman) situs/mobile 
app

https://www.bkkbn.go.id/
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang lebih dari 14 hari setelah 
kejadian berlangsung

Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field mudah dimengerti dan 
informatif disertai diagram dan contoh. 
Proses pengisian data hanya 
membutuhkan 1 halaman 0
Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field mudah dimengerti dan 
informatif disertai diagram dan contoh. 
Proses pengisian data hanya 
membutuhkan 2-3 halaman

0

Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field tidak mudah dimengerti dan 
kurang  informatif tanpa disertai diagram 
dan contoh. Proses pengisian data hanya 
membutuhkan lebih dari 3 halaman 0
Tidak ada petunjuk dan/atau informasi 
pengisian data pada masing-masing field 0

Terdapat fitur proteksi password: (1) 
autentifikasi, (2) enkripsi menggunakan 
basis/standar enkripsi tertentu 
(ditampilkan metode/merk nya), (3) 
notifikasi penggunaan password, (4) 
notifikasi penggantian password

0

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas  0

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas  0

Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas  0

1 -  3 item data pribadi pengguna untuk 
autentifikasi 0

4 - 5 item data pribadi pengguna untuk 
autentifikasi 0

6 sampai 7 item data pribadi pengguna 
untuk autentifikasi 0

Lebih dari 7 data item data pribadi 
pengguna untuk autentifikasi 0

URL dan screen shoot Kolom isian permintaan 
data saat register dan login 

URL dan screen shoot halaman login, hasil 
percobaan register, create username dan 
password, ganti username dan password

      
      
      

URLdan screenshoot kolom isian pada situs
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Keamanan data terjamin karena adanya: 
(1) komitmen/pernyataan tertulis dari 
organisasi pengelola/penanggung jawab 
situs/mobile app yang dapat 
dibaca/diketahui oleh pengguna dengan 
jelas (2) Terdapat jaminan sistem 
enkripsi, (3) autentifikasi menggunakan 
digital signature atau biometrik  (4) fitur 
notifikasi/restorasi user name & password  
dan (5) memiliki sistem pemblokiran

0

Situs/mobile app memiliki 4-5 kriteria di 
atas 0

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas 0

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas 0

Kriteria: (1) Terdapat pernyataan resmi 
dalam situs bahwa data tidak akan 
digunakan untuk keperluan lain. (2) 
Memiliki fitur menu privacy policy untuk 
data pribadi pengguna (3) Data dapat 
dikendalikan oleh pengguna (ubah, 
tampilkan, ditutup, dan fitur lainnya)

0

Situs/mobile app memiliki 2 kriteria di 
atas 0
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas 0
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas 0

Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 
kurang dari 1 menit

0

Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 1 
sampai 5 menit

0

Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 5 
sampai 10 menit

0

Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 
lebih dari 10 menit

0

Berita acara pengunduhan form atau file 
dengan bukti 

(1) Pernyataan resmi penggunaan data dalam 
situs (2) menu privacy policy

(1). Screen shoot Pernyataan tentang 
kemanan data pengguna dalam situs dan bukti 
fiturlain, (2).  berita acara percobaan 
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Situs/mobile app selalu aktif dan dapat 
digunakan 24 jam sehari 4

Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1- 3 bulan sekali
Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1 minggu – 1 bulan 
sekali
Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1-6 hari sekali

Situs/mobile app ketika dievaluasi 
memiliki kriteria sebagai berikut: (1)  
waktu loading dan unduh cepat ke menu 
utama  (2) Situs/mobile app berjalan 
dengan baik di semua perangkat,(3) text 
mudah dibaca, (4) responsif

Situs/mobile app memilki 2-3 kriteria di 
atas 3

Situs/mobile app memilki 1 kriteria di atas

Situs/mobile app tidak memilki kriteria di 
atas

Kriteria evaluasi: (1) chat dan mail respon 
tidak lebih dari 24 jam (2) ada 
penyelesaian masalah/pertanyaan user 
(3) pengumuman yang masih dalam 
rentang waktunya (4) kerterbaruan 
berita/artikel
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas 3

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat   5-10 detik

     
        
     

(1) chat dan mail respon tidak lebih dari 24 jam 
(2) bukti penyelesaian masalah/pertanyaan 
user (3) bukti pengunggahan pengumuman (4) 
kerterbaruan berita

Berita acara percobaan menjalankan situs

Jadwal dan sop maintenance, lampiran up dan 
down sistem, screeshot akses/evaluasi situs 
pada waktu yang berbeda
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Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat  11 sampai 30 detik 3

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat  31 sampai 60 detik

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat lebih dari 60 detik

Semua browser dapat digunakan 
(minimal 4 jenis browser)

Hanya 3 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal 3

Hanya 2 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Hanya 1 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Kriteria kesan tulus staf sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, (1) 
kecepatan respon (2) isi respon (3) 
penyelesaian masalah (4) bahasa yang 
baik

Situs/mobile app memilki 2-3 kriteria di 
atas 3

Situs/mobile app memilki 1 kriteria di atas

Situs/mobile app tidak memilki kriteria di 
atas

Respon terhadap pertanyaan pengguna 
dilakukan kurang dari 60 menit

Respon terhadap pertanyaan dilakukan 
dalam waktu 61 menit  sampai 5 jam

Respon terhadap pertanyaan dilakukan 
dalam 5 jam 1 menit sampai 24 jam

Bukti tentang (1) kecepatan respon (2) isi 
respon (3) penyelesaian masalah (4) standar 
bahasa yang baik

Bukti sampel respon pada  pertanyaan user

Berita acara percobaan membuka halaman 
situs  (halaman situs yang baik adalah situs 
yang tidak berat dan cepat dibuka)

Berita acara percobaan  dan screenshoot 
membuka situs dengan berbagai browser
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Respon terhadap pertanyaan pengguna 
dilakukan lebh dari 24 jam 1

Kriteria pengetahuan dan respon dari 
staff e-service terkait pertanyaan 
pengguna atas layanan: (1)  menjawab 
setiap pertanyaan pengguna sesuai 
konteksnya, (2) menjawab dengan cepat 
kurang dari 24 jam (3) menyelesaikan 
masalah/pertanyaan pengguna atau 
menjawab secara tepat (4) 
berkomunikasi dengan bahasa yang baik

Staff e-service memiliki 2-3 kriteria di atas

Staff e-service memiliki 1 kriteria di atas

Staff e-service tidak memiliki kriteria di 
atas 1

Kriteria penyampaian layanan dari staf e-
service: (1) dapat dipercaya dengan baik 
dan menjalankan tugasnya dengan (2) 
tanggung jawab,  (3) profesional dan (4) 
percaya diri

Staff e-service memiliki 2-3 kriteria di atas

Staff e-service memiliki 1 kriteria di atas

Staff e-service tidak memiliki kriteria di 
atas 1

Situs/mobile app menyediakan: (1) 
manual penggunaan; (2) fitur Help, (3) 
Video tutorial, dan (4)  Fitur Customer 
Service online (live chat)
Tersedia manual penggunaan, fitur Help 
dan video tutorial

(1) Bukti berita acara penilaian staf e-service 
(2) persepsi penilai terhadap jawaban atas 
pertanyaan user (disertasi bukti)

URL

(1) Bukti berita acara penilaian staf e-service 
(2) persepsi penilai terhadap jawaban atas 
pertanyaan user (disertai bukti)
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Tersedia manual penggunaan dan fitur 
Help

Tersedia manual penggunaan (pdf, 
diagram, dokumen lainnya)

Kriteria interaksi pengguna dengan e-
services: (1) Memiliki form interaksi; (2) 
Memiliki fitur Helpdesk/instant messaging 
dengan admin; (3) Informasi yang 
ditampilkan dalam situs dapat diakses 
per halaman per informasi; (4) memiliki 
fitur multibahasa

Interaksi hanya memiliki 2-3 kriteria di 
atas 3

Interaksi hanya memiliki 1 kriteria di atas

Interaksi hanya tidak memiliki kriteria di 
atas

Kriteria navigasi situs/mobile app: (1) 
Tersedia peta situs navigasi; (2) Jumlah 
link navigasi yang minimal (maksimal 7 
menu item); (3) Konsisten (posisi 
navigasi situs selalu sama di tiap 
halaman); (4) Logo me-Link ke halaman 
utama

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas 3

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas

Berita acara percobaan dan URL

URL
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Kriteria kemudahan penggunaan 
situs/mobile app: (1) Dapat diakses oleh 
siapapun termasuk (2)disabilitas (tuna 
netra) atau (3) manula; (4) Kompatibel 
dengan perangkat mobile (smartphone, 
tablet, dll); (5) Memungkinkan membaca 
konten secara cepat (skims); (6) Memiliki 
fitur multibahasa; dan (7) perubahan 
layout (misal perubahan ukuran font)

Memiliki 4-6 kriteria diatas

Memiliki 1-3 kriteria diatas 2

Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria tampilan situs/mobile app yang 
menarik: (1) Desain dengan komposisi 
padanan warna yang baik dan tidak 
berlebihan:  setidaknya memiliki 2 atau 3 
warna utama yang berpadu (maksimal 5 
warna); (2) teks mudah dibaca, biasanya 
teks warna hitam dengan latar warna 
puith/cerah & ukuran font 10-12 di tiap 
paragraf; (3) memiliki gambar yang 
relevan dengan konteks/konten dengan 
kualitas/resolusi yang baik dan jumlah 3-
4 gambar setiap halamannya (tidak 
lebih); (4) layout yang sederhan & 
ringkas (simple)  tidak banyak 
mengandung elemen pengalih fokus 
(misal animasi, gambar berkedip-
kedip/blink  dll)
Memiliki 2-3 kriteria di atas

Memiliki 1 kriteria di atas 2

Tidak memiliki  kriteria di atas

Berita acara percobaan dan URL
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(1) Layout situs sederhana tidak 
berlebihan hanya menyampaikan konten 
yang relevan dengan informasi 
pemerintahan; (2) judul konten memiliki 
tema/label yang jelas dan isi dibagi 
menjadi paragraf kecil; (3) desain layout 
dan konten jelas, ringkas dan menarik; 
(4) kurang dari 10 detik pengunjung 
dapat mengetahui jenis situs dan isi 
konten yang disampaikan

Memiliki 2-3 kriteria di atas 3
Memiliki 1 kriteria di atas
Tidak memiliki  kriteria di atas

Kriteria kesan kompeten/profesional dari 
situs/mobile app: (1) Tata letak/layout 
sederhana, ringkas, minim fitur pengalih 
topik ; (2) Minimal link navigasi dan scroll 
(menggulung layar) untuk setiap halaman 
dan informasi/konten ; (3) Konten 
diperbarui secara reguler/berkala; (4) 
Konten yang deskriptif, dan penggunaan 
bahasa sederhana dan standar atas 
konten situs/mobile app (yang ada 
seakan ditulis yang profesional, misal: 
editor/wartawan)
Memiliki 2-3 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas 2
Tidak memiliki  kriteria diatas

 Kriteria standar pengalaman positif: (1) 
Layout situs sederhana & ringkas 
(simple), tampilan menarik dan 
pengelolaan yang baik; (2) Loading 
halaman cepat, situs memuat (loading) 
halaman 1- 20 detik; (3) Minimal link & 
scroll & layout, serta konsiten tiap 
halamannya; (4) Fokus pada hal yang 
penting/utama, (5) Menu selalu berada di 
bagian atas disetiap halaman (6) item 
menu dibatasi kurang dari 7 item (untuk 
tidak membuat orang berlama-lama 
dalam mencari satu informasi yang 
diinginkan), (6) Memiliki fitur/tombol 
Memiliki 4-5 kriteria diatas
Memiliki 1-3 kriteria diatas 2
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Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria umum informasi akurat: (1) 
didukung oleh referensi atau dokumen 
fakta yang jelas serta sesuai dengan 
kebutuhan  pengguna. (2) informasi yang 
disampaikan dengan bahasa Indonesia 
yang jelas (tata bahasa, pengejaan, dan 
komposisi) (3)  menampilkan 
keterangan/info tentang penulis (4) 
Informasi dapat dibandingkan dengan 
situs lainnya dengan topik yang sama

Screen shoot : (1) informasi yang ditampilkan 
di Web, (2) bagan , (3) dokumen pendukung

Memiliki 2-3 kriteria diatas

Memiliki 1 kriteria diatas 2

Tidak memiliki kriteria diatas

Tersedia daftar dan deskripsi informasi 
yang dilengkapi dengan  peraturan 
perundang-undangan/dasar hukum 
terkait pelayanan yang diberikan
Tersedia deskripsi informasi yang 
dilengkapi dengan peraturan perundang-
undangan/dasar hukum terkait pelayanan 
yang diberikan

3

Tersedia daftar informasi yang dilengkapi 
peraturan perundang-undangan/dasar 
hukum terkait pelayanan yang diberikan

Tidak tersedia daftar dan deskripsi 
informasi yang dilengkapi dengan 
peraturan perundang-undangan/dasar 
hukum terkait pelayanan yang diberikan 

Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 7 hari kerja dari berita 
/informasi terakhir
Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 8 hari kerja – 30 hari kerja 
dari berita /informasi terakhir

3

       

Screen shoot :  (1) Daftar informasi ; (2) 
Deskripsi informasi ; (3) Peraturan 
hukum/dasar hukum 
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Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 31 hari kerja – 90 hari kerja 
dari berita /informasi terakhir
Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala lebih dari  90 hari kerja dari berita 
/informasi terakhir

Terdapat integrasi informasi antara 
informasi pelayanan dengan link  
informasi lainnya yang saling terkait
Terdapat integrasi informasi, yang 
membutuhkan pencarian dari link yang 
lain

3

Terdapat integrasi informasi tanpa 
panduan link lainnya.
Tidak terdapat integrasi informasi

Kriteria informasi yang mudah dimengerti, 
memiliki: (1) penggunaan bahasa yang 
baik dan benar, langsung/tidak bertele-
tele, tidak banyak terminologi tidak 
awam/asing; (2) audio visual, (3) tabel 
dan/atau grafik, (4) link atau dokumen 
Memiliki 2-3 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas 1
Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria tingkat kerincian informasi: (1) 
Author/Penulis; (2) Tanggal Publikasi, (3) 
Memiliki Gambar/Video/Dokumen dan 
tautan dengan informasi lain yang 
sejenis/relevan dalam situs/mobile app 
dan  yang relevan dan (4) Memiliki 
kategorisasi dan kata kunci yang sesuai
Situs/mobile app memiliki  2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki  1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas 1

Screen shoot  dan file penggunaan layanan 
dalam bentuk : (1) audiovisiual, (2) gambar ; 
(3) narasi 

URL link dan screenshoot mengenai: Author; 
DD/MM/YYYY, Link Tautan dan 
Gambar/Video/Dokumen yang relevan dan 
Memiliki kategorisasi dan kata kunci yang 
sesuai serta Memiliki tautan dengan informasi 
lain yang sejenis/relevan dalam situs

Screen shoot : (1) Berita yang terbaru 

Screen shoot : (1) penjelasan integrasi 
informasi (2) alamat link yang terkait
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Kriteria format penyajian informasi yang 
layak/pas: (1) Menggunakan bahasa 
yang umum, (2) mengandung penekanan 
(cetak tebal (bold), atau cetak miring 
(italic), pointer, tabel dan atau  yang 
sesungguhnya atau kontekstual (3) 
Mengandung  keyword (4) Menggunakan 
hyperlink yang aktif (dapat diklik 
langsung) (5) jumlah paragraf yang tidak 
banyak (maksimum tiga paragraf) dalam 
satu informasi
Situs/mobile app memiliki  3-4 kriteria di 
atas 3

Situs/mobile app memiliki  1-2 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki (1) privacy 
policy, (2) contact information, (3) 
terdapat testimoni positif dari pengguna, 
(4) memiliki statistik jumlah pengunjung 
dan pengguna situs/mobile app yang 
meningkat

Situs/mobile app memiliki 2-3 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki 1 macam 
kriteria tersebut

2

Situs/mobile app tidak memiliki  macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki mekanisme 
transaksi yang jelas dengan ditandai (1) 
tersedia petunjuk yang user friendly (2) 
fitur pengamanan transaksi (3) fasilitas 
pelacakan transaksi (4) riwayat transaksi

Situs/mobile app memiliki 2-3 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki 1 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app tidak memiliki  macam 
kriteria tersebut

1

URL dan Screenshoot keempat kriteria

Screen shoot  skema yang menampilkan 
informasi kebutuhan pengguna pada satu 
skema (informasi dengan kategorisasi yang 
jelas sesuai fungsi dan organisasi)

URL dan Screenshoot keempat kriteria
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Kriteria keamanan bagi pengguna: (1) 
Untuk akses ke akun pengguna 
dibutuhkan user id, Passwords, (2) kode 
autentifikasi  (3) pengguna memberikan 
hanya data yang dibutuhkan (4) Terdapat 
pernyataan resmi perlindungan data

Situs/app memiliki 2-3 macam 
perlindungan data pengguna diatas
Situs/app  memiliki 1 macam 
perlindungan data pengguna diatas
Situs/app tidak/ memiliki  macam 
perlindungan data pengguna diatas 1

Situs/app memiliki (1) halaman personal 
yang sesuai dengan karakteristik atau 
preferensi pengguna, (2) memiliki 
pengaman/passwords untuk masuk dan 
(3) memiliki kemudahan untuk mengubah 
atau mengupdate data personal.

Situs/app  memiliki 2 kriteria personalisasi 
pengguna diatas
Situs/app memiliki 1 kriteria personalisasi 
pengguna diatas

Situs/app  tidak memiliki  kriteria 
personalisasi pengguna diatas 1

Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang berfungsi optimal 
sebagai tempat berdiskusi dan 
memberikan solusi yang dipertimbangkan 
oleh organisasi
Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang berfungsi dengan baik
Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang kadang-kadang 
digunakan
Situs/mobile app tidak memiliki 
forum/kanal pengguna atau memiliki tapi 
tidak digunakan

1

Situs memiliki fitur diskusi langsung (live) 
dan informasi kontak yang lengkap 
(alamat email, alamat fisik, nomor 
telepon) yang berfungsi dengan baik.

URL dan Screenshoot forum pengguna

      

URL dan Screenshoot keempat kriteria

URL dan Screenshoot ketiga kriteria
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Situs memiliki informasi kontak yang 
lengkap (alamat email, alamat fisik, 
nomor telepon) yang berfungsi dengan 
baik.

3

Situs memiliki informasi kontak yang 
kurang lengkap yang kurang berfungsi 
dengan baik.
Situs tidak memiliki informasi kontak

Kriteria yang dimaksud, situs/mobile app 
memiliki:  (1) FAQ dan atau petunjuk 
yang lengkap, (2) kontak/fasilitas 
diskusi/chat yang berfungsi untuk 
bertanya (3) terdapat testimoni pengguna  
yang baik, (4) memiliki alur 
kerja/transaksi transparan yang dapat 
dipantau pengguna.

Situs/app  memiliki 2-3 kriteria diatas
Situs/app  memiliki 1 kriteria diatas 2
Situs/app  tidak memiliki kriteria diatas

URL dan Screenshoot keempat kriteria

URL dan Screenshoot live chat dan contact
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Pernyataan untuk end user

Situs memiliki mesin pencari yang 
mudah ditemukan dalam situs, mudah 
digunakan dan memberikan hasil yang 
baik dan sesuai

Situs terorganisasi dengan baik, 
memiliki peta navigasi  tidak 

     
  

   
    

Situs mudah diingat, memiliki 
struktur yang jelas dan mudah 
diikuti, untuk model layanan 
berjenis INFORMASI piramida 
SESUAI struktur organisasi, dan 
untuk model layanan berjenis 
WORKFLOW piramida SESUAI 
layanan yang diberikan
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Selang waktu kejadian sesungguhnya 
dengan publikasi berita/informasi di 
situs/mobile apps

Situs memiliki fitur penyesuaian 
pengguna seperti multi bahasa, 
frequently acces, top search, FAQ, fitur 
pengingat & saran, dan fitur yang 
ramah pengguna disabilitas?

Jumlah halaman yang diperlukan untuk 
menampilkan Informasi pada 
situs/mobile app e-gov 

    
memiliki peta navigasi, tidak 
memiliki halaman kosong, tata letak 
(layout ) konsisten, 
transisi/perpindahan antar halaman 
situs terasa halus dan lancar.
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Autentifikasi hanya menggunakan data 
yang diperlukan (data sesedikit 
mungkin)

Terdapat proteksi password: 
autentifikasi, enkripsi, notifikasi 
penggunaan password, notifikasi 
penggantian password

    
    

 

Informasi atau petunjuk pengisian data 
pada masing-masing field mudah 
dimengerti dan informatif, disertai 
diagram dan contoh. Proses pengisian 
data hanya membutuhkan sedikit 
halaman petunjuk
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Form atau file dokumen yang tersedia 
dalam situs dapat diunduh dengan 
cepat, kurang dari 1 menit

Keamanan data terjamin baik dari 
keamanan sistem maupun komitmen 
tertulis dari organisasi yang dapat 
dibaca oleh pengguna dengan jelas. 
Terdapat enkripsi dan autentifikasi 
menggunakan digital signature, 
biometrik, notifikasi dan password.

Situs menampilkan pernyataan resmi 
bahwa data tidak akan digunakan 
untuk keperluan lain dan memiliki fitur 
menu privacy policy untuk data pribadi 
pengguna yang dapat dikendalikan 
oleh pengguna (ubah, tampilkan, 
ditutup, dll)
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

   
     

Informasi dan pelayanan disediakan 
tepat waktu dan up to date sesuai 
dengan kebutuhan pengguna

Situs dapat digunakan dalam 24 jam 
sehari

Situs berjalan dengan baik di semua 
perangkat atau semua operating 
system , waktu loading  cepat, text 
mudah dibaca, responsif
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Respon terhadap pertanyaan 
pengguna dilakukan kurang dari 1 jam

Kesan tulus staf/admin sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, 
cepat  merespon, isi respon yang baik, 
dapat menyelesaikan masalah dan 
menggunakan bahasa yang baik

Halaman situs terunduh/terbuka 
dengan cepat, kurang dari 2 detik

Situs dapat beroperasi pada semua 
browser yang umum digunakan 
masyarakat (MicIE, Mozilla, Google 
Chrome, Safari, Opera dll)
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Situs memiliki petunjuk penggunaan, 
fitur Help, Video tutorial dan Fitur 
Customer Service online sehingga 
memudahkan pengguna untuk 

 

Staf/admin e-service terkesan baik, 
bertanggungjawab merespon dengan 
cepat, memiliki kemampuan yang 
mencukupi dan profesional

   
     

Pengetahuan staff e-service sangat 
baik, mengetahui dan memahami 
organisasi, seluruh proses bisnis terkait 
pelayanan dari awal sampai akhir yang 
sehingga dapat menjawab pertanyaan 
pengguna secara memuaskan
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Tersedia peta navigasi situs dengan 
tahapan yang tidak panjang serta 
kompatibel dengan berbagai browser 
sehingga pengguna mudah untuk 
menggunakan situs.

    
      

    
memudahkan pengguna untuk 
menggunakan situs

Situs memiliki format interaksi 
dengan admin (messaging ), 
menyediakan informasi dalam satu 
halaman dan  fitur multibahasa 
sehingga pengguna dapat 
berinteraksi dengan situs e-service 
secara jelas dan mudah dimengerti
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Situs terlihat menarik dengan 
penggunaan warna yang tidak 
berlebihan, teks berwarna hitam 
dengan warna latar putih, warna dan 
resolusi gambar yang baik, ukuran font 
dan jumlah baris kalimat yang ringkas 
sehingga mudah dibaca.

Situs mudah digunakan karena dapat 
diakses oleh disabilitas, manula, dari 
smartphone, dan memiliki fitur 
multibahasa serta fitur perubahan 
layout/ukuran font
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Situs terlihat kompeten untuk 
penyampaian informasi dengan layout 
yang baik, mempunyai fasilitas scroll 
layar, pemilihan bahasa yang baku 
serta konten diperbaharui secara 
berkala

Situs memberikan kesan yang positif 
dengan adanya layout yang ringkas 
namun informatif, waktu loading yang 
cepat, pemberian penekanan pada hal 
penting, tersedia menu yang berisi item 
yang ringkas dan tepat.

Situs memiliki desain yang sesuai 
dengan jenis layanannya mempunyai 
layout yang simpel, dan berisi informasi 
yang ringkas dan menarik serta mudah 
dipahami oleh pengguna
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Situs menyediakan informasi yang 
     

 

Informasi yang ditampilkan oleh situs 
menggunakan bahasa Indonesia yang 
benar, dengan mekanisme yang runtut, 
tanpa menggunakan banyak istilah 
serta didukung oleh dokumen yang 
tepat sesuai dengan kebutuhan 
pengguna

Informasi yang ditampilkan pada situs 
dilengkapi dengan penjelasan meliputi 
dasar hukum, pelaksanaan kegiatan 
dan gambar yang mendukung
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Situs memberikan informasi yang jelas 
sesuai dengan kebutuhan pengguna 
dalam bentuk audiovisual, gambar dan 
narasi.

Situs menyediakan informasi yang 
detail, lengkap dan relevan

    
diperbaharui secara berkala dan up 
to date

Situs menyediakan integrasi informasi 
dengan penyediaan sumber atau link 
yang terkait untuk memperjelas 
informasi relevan yang dibutuhkan 
pengguna
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Situs memiliki reputasi yang baik 
karena memiliki privacy policy, contact 
informatian, testimoni dan informasi 
jumlah pengunjung.

Keamanan dalam bertransaksi 
dirasakan pengguna dengan adanya 
mekanisme transaksi yang jelas, 
tersedia fitur pengamanan transaksi, 
fasilitas pelacakan transaksi dan 
riwayat transaksi

Situs menyediakan informasi yang 
sesuai dengan kebutuhan pengguna 
pada satu skema secara rinci dalam 
format yang baik
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Situs memiliki forum pengguna dengan 
fasilitas interaksi antara anggotanya 
sehingga menimbulkan rasa 
kebersamaan

Situs menyediakan media komunikasi 
     
      

    
   

Sistem menyediakan perlindingan 
terhadap informasi pribadi dengan  
penggunaan user id, passwords, kode 
autentifikasi, pernyataan resmi 
perlindungan data sehingga pengguna 
merasa aman.

Sistem menyediakan halaman pribadi 
untuk pengguna dengan pengaman 
dan memiliki kemudahan untuk 
melakukan pembaharuan data pribadi 
dan memiliki kesan personalisasi 
pengguna
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Sistem menyediakan fasilitas informasi 
untuk mengetahui alur atau tahapan 
kerja dan transaksi yang dilakukan oleh 
pengguna sehingga memberi 
keyakinan bahwa jasa akan 
tersampaikan dengan baik sesuai janji

    
seperti fasilitas live chat, informasi 
kontak, alamat emai dan nomer telepon 
yang dapat dihubungi yang 
memudahkan komunikasi dengan 
institusi
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INDIKATOR eService_Jenis WORKFL

Dimensi Code Indikator Penilaian Pertanyaan N

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

E3
Peta situs/mobile app e-
gov ini terorganisir dengan 
baik

Apakah situs/mobile app 
memiliki peta navigasi, tidak 
mengandung halaman kosong, 
tata letak (layout) halaman 
yang konsisten dan transisi 
antar halaman terasa halus 
(smooth) dan lancar? 

      

E1
Struktur situs/mobile app e-
gov ini jelas dan mudah 
diikuti

Apakah situs/mobile app 
menggunakan alamat/nama 
mobile apps yang mudah 
diingat, berekstensi go.id 
(untuk situs)/nama formil (untuk 
mobile app), tampilan antar 
muka (interface ) menarik  dan 
mudah untuk diikuti /ditelusuri?

E2
Mesin pencari (fitur 
search) dalam situs/mobile 
app e-gov ini efektif

Apakah situs/mobile app 
menyediakan fitur mesin 
pencari (search) yang mudah 
ditemukan posisinya, 
digunakan dan memberikan 
tampilan hasil yang mudah 
dibaca/dipahami?
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1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

E6

Lama Informasi yang 
ditampilkan di situs e-gov 
setelah kejadian/peristiwa 
berlangsung

Seberapa lama informasi 
ditampilkan dari waktu kejadian  
berlangsung?

E4

Situs/mobile app e-gov ini 
disesuaikan dengan 
kebutuhan khusus masing-
masing pengguna

Apakah situs/mobile app 
memiliki fitur penyesuaian 
terkait karakteristik dan pola 
kebutuhan khusus pengguna 
seperti multi bahasa, 
Sumarisasi (frequently acces, 
top search, FAQ, dlsb), fitur 
pengingat & saran, dan fitur 
yang ramah pengguna 
disabilitas?

E5
Informasi yang ditampilkan 
pada situs/mobile app e-
gov ini rinci dan sesuai 

Apakah informasi yang 
ditampilkan dalam situs/mobile 
app memiliki keterangan yang 
rinci dan sesuai dengan 
efisiensi? 

   
    

   
    

   
    
    
    

   

      Efficiency
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

T2
Autentifikasi hanya 
menggunakan data yang 
diperlukan

Berapa jumlah item data 
pribadi pengguna yang harus 
dimasukkan untuk autentifikasi 
akses dalam situs/mobile app 
ini ? (Contoh data pribadi yang 
tidak perlu: Nomor Kartu 
Keluarga, NIK, nomor Kartu 
kredit, dlsb yang tidak 
diperlukan dalam akses situs )

T1 Penggunaan pasword dan 
username aman

Apakah keamanan 
penggunaan username dan 
password pada situs/mobile 
app ini terjamin? 

E7

Petunjuk dan/atau  
Informasi pengisian data 
dalam situs/mobile app e-
govt ini sudah memadai

Apakah petunjuk dan/atau 
informasi mengenai pengisian 
data dalam situs/mobile app ini 
sudah cukup 
memadai/informatif? 
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

R1

Form dalam situs/mobile 
app e-service dapat 
diunduh/di-submit dengan 
cepat

Apakah form atau file dalam 
situs/mobile app ini dapat 
diunduh atau disubmit dengan 
cepat ?

T4

Data yang disediakan 
untuk e-service digunakan 
hanya untuk alasan yang 
dimaksudkan 

Apakah data pengguna yang 
disimpan dalam e-service ini 
hanya digunakan untuk alasan 
yg dimaksudkan oleh 
pengguna?

Trust

T3

Data yang diberikan oleh 
pengguna tersimpan 
dalam situs/mobile app 
dengan aman

Apakah data yang diberikankan 
pengguna dan tersimpan 
dalam sistem e-service ini 
aman?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3
R5

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat dengan 

Apakah halaman situs/mobile 
app terunduh/termuat  dengan 

R4
Situs/mobile app 
menyediakan layanan 
tepat waktu

Apakah layanan disediakan 
tepat waktu sesuai dengan 
kebutuhan?

R3
Situs/mobile app dapat 
beroperasi dengan baik 
sejak dibuka

Apakah situs/mobile app dapat 
beroperasi dengan baik dan 
responsif sejak dibuka?

Reliability

R2
Situs/mobile app e-service 
dapat diakses dan tersedia 
kapan pun diperlukan

Apakah situs/mobile app ini 
dapat diakses kapan saja 
diperlukan?
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2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

 

CS1

Staf e-service 
menunjukkan minat yang 
tulus dalam memecahkan 
masalah pengguna, staf 
yang dimasukan adalah 
adanya HELP DESK utk 
eService.

Apakah staf e-service 
memberikan layanan yang 
tulus dalam menjawab 
pertanyaan dan penyelesaiaan 
masalah?

CS2

Staff e-service 
memberikan balasan 
secepatnya ke pertanyaan 
pengguna.

Apakah respon admin cepat 
dalam menjawab pertanyaan 
pengguna?

R5
   

terunduh/termuat dengan 
cepat

   
app terunduh/termuat  dengan 
cepat?

R6

Situs e-service berjalan 
dengan baik 
menggunakan browser 
yang tersedia

Apakah semua browser  
umum/populer yang tersedia 
dapat digunakan untuk 
membuka situs ini?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

CS4

Staf e-service memiliki 
kemampuan untuk 
menyampaikan 
kepercayaan dan 
keyakinan

Apakah kesan terpercaya 
terlihat pada staf e-service 
sehingga dapat meyakinkan 
pengguna?

U1 Mudah dipelajari untuk 
mengoperasikan

Apakah situs/mobile app dapat 
dengan mudah dipelajari dan 
dioperasikan saat 1 s/d 3 kali 
mengakses dengan dukungan 
fitur-fitur berikut?

CS3

Staf e-service memiliki 
pengetahuan untuk 
menjawab pertanyaan 
pengguna.

Apakah staf memiliki 
pengetahuan untuk menjawab 
pertanyaan pengguna secara 
memuaskan?

Citizen Support
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1

4

3

2

1

4

3

2

1

U3 Navigasi situs/mobile app 
cukup jelas dan mudah

Apakah situs/mobile app 
mudah dinavigasikan dari 
menu ke menu, dari halaman 
ke halaman, dan dari konten ke 
konten nya?

U2

Interaksi dengan 
situs/mobile app eservice 
jelas dan mudah 
dimengerti

Apakah interaksi anda sebagai 
pengguna situs/mobile app 
jelas dan mudah untuk 
memahami/mengerti dengan 
tersedianya form interaksi 
dengan fitur-fitur berikut?
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4

3

2

1

4

3

2

1

U5 Tampilan situs/mobile app 
eservice menarik

Apakah tampilan situs/mobile 
app menarik sehingga anda 
nyaman, senang dan tidak 
bosan melihat situs lebih lama 
atau sering?

U4 Situs/mobile app mudah 
digunakan

Apakah mudah dalam 
penggunaan situs/mobile app 
baik konten, menu, dan fitur 
lainnya ?

Usability
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4

3
2
1

4

3
2
1

4

3
2

U7
Situs/mobile app Eservice 
menimbulkan kesan 
kompeten/profesional

Apakah situs/mobile app 
nampak kompeten/profesional 
dalam penyampaian kontennya 
dan pengelolaannya?

U8

Situs/mobile app Eservice 
memberikan 
pengalaman/kesan positif 
bagi pengguna

Apakah Anda mendapatkan 
pengalaman/kesan positif saat 
mengakses dan menggunakan 
situs/mobile app ini?

U6
Desain situs/mobile app 
eService layak dan sesuai 
dengan tipe situs

Apakah desain situs sesuai 
/relevan dengan 
jenis/kategori/konten yang 
dikandung/fungsi layanan nya?
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1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

Menyediakan informasi 
   

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs/mobile 

    
     

I1 Menyediakan informasi 
akurat

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs dengan 
bahasa Indonesia yang jelas, 
sistematis dan bermanfaat bagi 
pengguna?

I2 Menyediakan informasi 
yang terpercaya

Apakah Informasi yang 
ditampilkan dalam situs//mobile 
app disertai dengan daftar, 
deskripsi informasi serta dasar 
hukum dari pelayanan yang 
diberikan ?
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2

1

4

3

2

1

4

3
2
1

4

3

2

1

I5 Menyediakan informasi 
yang mudah dimengerti

Apakah informasi yang 
ditampilkan dilengkapi dengan 
tutorial penggunaan layanan ?

Information

I6
Menyediakan informasi 
dengan tingkat kerincian 
yang tepat

Apakah informasi yang 
ditampilkan dalam situs/mobile 
app memiliki keterangan yang 
lengkap mengenai: 
Author/Penulis, Tanggal 
Publikasi, Link sumber 
referensi , disertai dengan 
gambar/video/dokumen 
relevan, memiliki kategorisai & 
kata kunci yang sesuai dan 
memliki link/tautan dengan 
informasi lain yang sejenis 
dalam situs?

I3 Menyediakan informasi 
tepat dan sesuai waktu

   
ditampilkan pada Situs/mobile 
app merupakan informasi yang 
ter up date  secara teratur ?

I4 Menyediakan informasi 
relevan

Apakah informasi yang 
disampaikan mempunyai 
penjelasan dengan integrasi 
informasi dari link lainnya ?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

SI2
Pengguna merasa aman 
dalam  menyelesaikan 
transaksi

Apakah situs memiliki  
keamanan untuk melakukan 
transaksi secara penuh?

I7 Menyediakan informasi  
dalam format yang layak

Apakah informasi disajikan 
dengan format yang sesuai, 
tepat dan cocok?

 

SI1 Memiliki reputasi yang baik Apakah situs memiliki reputasi 
yang baik?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

SI5 Menimbulkan rasa 
kebersamaan

Apakah pengguna merasakan 
komunitas yang menghargai 
keberadaannya dan 
kebersamaan sesama 
pengguna?

  
 

Apakah Situs memiliki fitur 
diskusi langsung (live) dan 

    
    

    
   

  

SI3
Pengguna merasa aman 
terhadap informasi 
pribadinya

Apakah informasi pribadi 
pengguna terlindungi dengan 
baik ?

SI4 Menciptakan rasa 
personalisasi

Apakah Situs menyediakan 
kemudahan untuk mempunyai 
halaman pribadi dan 
kemudahan untuk mengubah 
atau meng-update-nya ?

Service Interaction
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3

2

1

4

3
2

1

SI7

Memberi keyakinan bahwa 
jasa akan tersampaikan 
dengan baik sesuai 
janji/aturan

Apakah Situs memberi 
keyakinan bahwa jasa akan 
tersampaikan dengan baik 
sesuai janji/aturan? 

SI6 Memudahkan komunikasi 
dengan institusi

    
diskusi langsung (live) dan 
informasi kontak yang lengkap 
dan berfungsi baik? (Berfokus 
pada interaksi dari pengguna 
terhadap penyedia layanan 
bukan live chat)
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Breakdown Bobot Evidence
Menggunakan (1) nama/alamat mudah 
diingat dan ditelusuri, (2) berakhiran 
ekstensi go.id (untuk situs)/nama formal 
yang menunjukan nama daerah atau 
layanan spesifik (untuk mobile app), (3) 
tampilan antar muka nya menarik 
(komposisi Menu, Logo Lembaga, dan 
font (jenis dan ukuran) yang konsisten, 
(4) struktur  situs/mobile apps  berbentuk 
piramida i. Beranda; ii. Kategori; iv. 
Subkategori
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app, mudah digunakan dan memberikan 
tampilan hasil yang mudah 
dibaca/pahami
Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app dan mudah digunakan
Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app

Tidak ditemukan mesin pencari dalam 
situs/mobile app

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur, tidak memiliki halaman 
kosong dan tata letak (layout) konsisten, 
transisi/perpindahan antar 
halaman/windows situs/mobile app terasa 
halus dan lancar tanpa jeda/lag.
Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur, tidak memiliki halaman 
kosong dan tata letak (layout) konsisten

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur dan tidak memiliki halaman 
kosong

URL link dan screenshoot 
mengenai: Site Map

URL link dan screenshoot 
mengenai: nama 
situs/aplikasi, hasil 
pencarian situs pada 
browser, layout situs untuk 
menunjukkan struktur

URL link dan screenshoot 
mengenai: mesin pencari, 
fungsi dan tata letak
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Tidak memiliki atau hanya memiliki peta 
navigasi saja 

Memiliki  fitur  pilihan (1) multi bahasa, (2) 
fitur sumarisasi (frequently acces, top 
search, top question, FAQ) dan (3) fitur 
pengingat & pemberi saran serta (4) fitur 
ramah pengguna disabilitas (text to 
speech, speech to text, dlsb)
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas

Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam satu halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam dua halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam tiga halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam lebihh dari tiga halaman 
situs/mobile app

Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 1-4 hari setelah kejadian 
berlangsung
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 5-7 hari setelah kejadian 
berlangsung
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 8-14 hari setelah kejadian 
berlangsung
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang lebih dari 14 hari setelah 
kejadian berlangsung

Jadwal update tersedia dan 
dilakukan dengan baik, 
dibuktikan dengan fisik situs 
terbarukan dapat berupa 
link url dan atau 
screenshoot

URL link dan screenshoot 
mengenai: fitur  pilihan multi 
bahasa, fitur sumarisasi 
(frequently acces, top 
search, top question, FAQ) 
dan fitur pengingat & 
pemberi saran serta fitur 
ramah pengguna disabilitas 
(text to speech, speech to 
text, dlsb)

Screen shoot  halaman 
(halaman) situs/mobile app
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Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field mudah dimengerti dan 
informatif disertai diagram dan contoh. 
Proses pengisian data hanya 
membutuhkan 1 halaman
Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field mudah dimengerti dan 
informatif disertai diagram dan contoh. 
Proses pengisian data hanya 
membutuhkan 2-3 halaman

Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field tidak mudah dimengerti dan 
kurang  informatif tanpa disertai diagram 
dan contoh. Proses pengisian data hanya 
membutuhkan lebih dari 3 halaman

Tidak ada petunjuk dan/atau informasi 
pengisian data pada masing-masing field

Terdapat fitur proteksi password: (1) 
autentifikasi, (2) enkripsi menggunakan 
basis/standar enkripsi tertentu 
(ditampilkan metode/merk nya), (3) 
notifikasi penggunaan password, (4) 
notifikasi penggantian password
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas  
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas  
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas  

1 -  3 item data pribadi pengguna untuk 
autentifikasi
4 - 5 item data pribadi pengguna untuk 
autentifikasi
6 sampai 7 item data pribadi pengguna 
untuk autentifikasi

Lebih dari 7 data item data pribadi 
pengguna untuk autentifikasi

URL dan screen shoot 
Kolom isian permintaan 
data saat register dan login 

URL dan screen shoot 
halaman login, hasil 
percobaan register, create 
username dan password, 
ganti username dan 
password

URLdan screenshoot kolom 
isian pada situs
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Keamanan data terjamin karena adanya: 
(1) komitmen/pernyataan tertulis dari 
organisasi pengelola/penanggung jawab 
situs/mobile app yang dapat 
dibaca/diketahui oleh pengguna dengan 
jelas (2) Terdapat jaminan sistem 
enkripsi, (3) autentifikasi menggunakan 
digital signature atau biometrik  (4) fitur 
notifikasi/restorasi user name & password  
dan (5) memiliki sistem pemblokiran

Situs/mobile app memiliki 4-5 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas

Kriteria: (1) Terdapat pernyataan resmi 
dalam situs bahwa data tidak akan 
digunakan untuk keperluan lain. (2) 
Memiliki fitur menu privacy policy untuk 
data pribadi pengguna (3) Data dapat 
dikendalikan oleh pengguna (ubah, 
tampilkan, ditutup, dan fitur lainnya)

Situs/mobile app memiliki 2 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 
kurang dari 1 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 1 
sampai 5 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 5 
sampai 10 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 
lebih dari 10 menit

Berita acara pengunduhan 
form atau file dengan bukti 

(1) Pernyataan resmi 
penggunaan data dalam 
situs (2) menu privacy 
policy

(1). Screen shoot 
Pernyataan tentang 
kemanan data pengguna 
dalam situs dan bukti 
fiturlain, (2).  berita acara 
percobaan 
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Situs/mobile app selalu aktif dan dapat 
digunakan 24 jam sehari

Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1- 3 bulan sekali
Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1 minggu – 1 bulan 
sekali
Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1-6 hari sekali

Situs/mobile app ketika dievaluasi 
memiliki kriteria sebagai berikut: (1)  
waktu loading dan unduh cepat ke menu 
utama  (2) Situs/mobile app berjalan 
dengan baik di semua perangkat,(3) text 
mudah dibaca, (4) responsif

Situs/mobile app memilki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memilki 1 kriteria di atas

Situs/mobile app tidak memilki kriteria di 
atas

Kriteria evaluasi: (1) chat dan mail respon 
tidak lebih dari 24 jam (2) ada 
penyelesaian masalah/pertanyaan user 
(3) pengumuman yang masih dalam 
rentang waktunya (4) kerterbaruan 
berita/artikel
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat   5-10 detik

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat  11 sampai 30 detik

Berita acara percobaan 
membuka halaman situs  
(halaman situs yang baik 

    
   

(1) chat dan mail respon 
tidak lebih dari 24 jam (2) 
bukti penyelesaian 
masalah/pertanyaan user 
(3) bukti pengunggahan 
pengumuman (4) 
kerterbaruan berita

Berita acara percobaan 
menjalankan situs

Jadwal dan sop 
maintenance, lampiran up 
dan down sistem, screeshot 
akses/evaluasi situs pada 
waktu yang berbeda
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Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat  31 sampai 60 detik

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat lebih dari 60 detik

Semua browser dapat digunakan 
(minimal 4 jenis browser)

Hanya 3 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Hanya 2 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Hanya 1 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Kriteria kesan tulus staf sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, (1) 
kecepatan respon (2) isi respon (3) 
penyelesaian masalah (4) bahasa yang 
baik

Situs/mobile app memilki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memilki 1 kriteria di atas

Situs/mobile app tidak memilki kriteria di 
atas

Respon terhadap pertanyaan pengguna 
dilakukan kurang dari 60 menit

Respon terhadap pertanyaan dilakukan 
dalam waktu 61 menit  sampai 5 jam

Respon terhadap pertanyaan dilakukan 
dalam 5 jam 1 menit sampai 24 jam

Respon terhadap pertanyaan pengguna 
dilakukan lebh dari 24 jam

Bukti tentang (1) kecepatan 
respon (2) isi respon (3) 
penyelesaian masalah (4) 
standar bahasa yang baik

Bukti sampel respon pada  
pertanyaan user

   
    

(halaman situs yang baik 
adalah situs yang tidak 
berat dan cepat dibuka)

Berita acara percobaan  
dan screenshoot membuka 
situs dengan berbagai 
browser
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Kriteria pengetahuan dan respon dari 
staff e-service terkait pertanyaan 
pengguna atas layanan: (1)  menjawab 
setiap pertanyaan pengguna sesuai 
konteksnya, (2) menjawab dengan cepat 
kurang dari 24 jam (3) menyelesaikan 
masalah/pertanyaan pengguna atau 
menjawab secara tepat (4) 
berkomunikasi dengan bahasa yang baik

Staff e-service memiliki 2-3 kriteria di atas

Staff e-service memiliki 1 kriteria di atas

Staff e-service tidak memiliki kriteria di 
atas

Kriteria penyampaian layanan dari staf e-
service: (1) dapat dipercaya dengan baik 
dan menjalankan tugasnya dengan (2) 
tanggung jawab,  (3) profesional dan (4) 
percaya diri

Staff e-service memiliki 2-3 kriteria di atas

Staff e-service memiliki 1 kriteria di atas

Staff e-service tidak memiliki kriteria di 
atas

Situs/mobile app menyediakan: (1) 
manual penggunaan; (2) fitur Help, (3) 
Video tutorial, dan (4)  Fitur Customer 
Service online (live chat)
Tersedia manual penggunaan, fitur Help 
dan video tutorial

Tersedia manual penggunaan dan fitur 
Help

(1) Bukti berita acara 
penilaian staf e-service (2) 
persepsi penilai terhadap 
jawaban atas pertanyaan 
user (disertasi bukti)

URL

(1) Bukti berita acara 
penilaian staf e-service (2) 
persepsi penilai terhadap 
jawaban atas pertanyaan 
user (disertai bukti)
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Tersedia manual penggunaan (pdf, 
diagram, dokumen lainnya)

Kriteria interaksi pengguna dengan e-
services: (1) Memiliki form interaksi; (2) 
Memiliki fitur Helpdesk/instant messaging 
dengan admin; (3) Informasi yang 
ditampilkan dalam situs dapat diakses 
per halaman per informasi; (4) memiliki 
fitur multibahasa

Interaksi hanya memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Interaksi hanya memiliki 1 kriteria di atas

Interaksi hanya tidak memiliki kriteria di 
atas

Kriteria navigasi situs/mobile app: (1) 
Tersedia peta situs navigasi; (2) Jumlah 
link navigasi yang minimal (maksimal 7 
menu item); (3) Konsisten (posisi 
navigasi situs selalu sama di tiap 
halaman); (4) Logo me-Link ke halaman 
utama

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas

Berita acara percobaan dan 
URL

URL
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Kriteria kemudahan penggunaan 
situs/mobile app: (1) Dapat diakses oleh 
siapapun termasuk (2)disabilitas (tuna 
netra) atau (3) manula; (4) Kompatibel 
dengan perangkat mobile (smartphone, 
tablet, dll); (5) Memungkinkan membaca 
konten secara cepat (skims); (6) Memiliki 
fitur multibahasa; dan (7) perubahan 
layout (misal perubahan ukuran font)

Memiliki 4-6 kriteria diatas

Memiliki 1-3 kriteria diatas

Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria tampilan situs/mobile app yang 
menarik: (1) Desain dengan komposisi 
padanan warna yang baik dan tidak 
berlebihan:  setidaknya memiliki 2 atau 3 
warna utama yang berpadu (maksimal 5 
warna); (2) teks mudah dibaca, biasanya 
teks warna hitam dengan latar warna 
puith/cerah & ukuran font 10-12 di tiap 
paragraf; (3) memiliki gambar yang 
relevan dengan konteks/konten dengan 
kualitas/resolusi yang baik dan jumlah 3-
4 gambar setiap halamannya (tidak 
lebih); (4) layout yang sederhan & 
ringkas (simple)  tidak banyak 
mengandung elemen pengalih fokus 
(misal animasi, gambar berkedip-
kedip/blink  dll)
Memiliki 2-3 kriteria di atas

Memiliki 1 kriteria di atas

Tidak memiliki  kriteria di atas

Berita acara percobaan dan 
URL
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(1) Layout situs sederhana tidak 
berlebihan hanya menyampaikan konten 
yang relevan dengan informasi 
pemerintahan; (2) judul konten memiliki 
tema/label yang jelas dan isi dibagi 
menjadi paragraf kecil; (3) desain layout 
dan konten jelas, ringkas dan menarik; 
(4) kurang dari 10 detik pengunjung 
dapat mengetahui jenis situs dan isi 
konten yang disampaikan

Memiliki 2-3 kriteria di atas
Memiliki 1 kriteria di atas
Tidak memiliki  kriteria di atas

Kriteria kesan kompeten/profesional dari 
situs/mobile app: (1) Tata letak/layout 
sederhana, ringkas, minim fitur pengalih 
topik ; (2) Minimal link navigasi dan scroll 
(menggulung layar) untuk setiap halaman 
dan informasi/konten ; (3) Konten 
diperbarui secara reguler/berkala; (4) 
Konten yang deskriptif, dan penggunaan 
bahasa sederhana dan standar atas 
konten situs/mobile app (yang ada 
seakan ditulis yang profesional, misal: 
editor/wartawan)
Memiliki 2-3 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Tidak memiliki  kriteria diatas

 Kriteria standar pengalaman positif: (1) 
Layout situs sederhana & ringkas 
(simple), tampilan menarik dan 
pengelolaan yang baik; (2) Loading 
halaman cepat, situs memuat (loading) 
halaman 1- 20 detik; (3) Minimal link & 
scroll & layout, serta konsiten tiap 
halamannya; (4) Fokus pada hal yang 
penting/utama, (5) Menu selalu berada di 
bagian atas disetiap halaman (6) item 
menu dibatasi kurang dari 7 item (untuk 
tidak membuat orang berlama-lama 
dalam mencari satu informasi yang 
diinginkan), (6) Memiliki fitur/tombol 
Memiliki 4-5 kriteria diatas
Memiliki 1-3 kriteria diatas
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Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria umum informasi akurat: (1) 
didukung oleh referensi atau dokumen 
fakta yang jelas serta sesuai dengan 
kebutuhan  pengguna. (2) informasi yang 
disampaikan dengan bahasa Indonesia 
yang jelas (tata bahasa, pengejaan, dan 
komposisi) (3)  menampilkan 
keterangan/info tentang penulis (4) 
Informasi dapat dibandingkan dengan 
situs lainnya dengan topik yang sama

Screen shoot : (1) informasi 
yang ditampilkan di Web, 
(2) bagan , (3) dokumen 
pendukung

Memiliki 2-3 kriteria diatas

Memiliki 1 kriteria diatas

Tidak memiliki kriteria diatas

Tersedia daftar dan deskripsi informasi 
yang dilengkapi dengan  peraturan 
perundang-undangan/dasar hukum 
terkait pelayanan yang diberikan
Tersedia deskripsi informasi yang 
dilengkapi dengan peraturan perundang-
undangan/dasar hukum terkait pelayanan 
yang diberikan

Tersedia daftar informasi yang dilengkapi 
peraturan perundang-undangan/dasar 
hukum terkait pelayanan yang diberikan

Tidak tersedia daftar dan deskripsi 
informasi yang dilengkapi dengan 
peraturan perundang-undangan/dasar 
hukum terkait pelayanan yang diberikan 

Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 7 hari kerja dari berita 
/informasi terakhir
Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 8 hari kerja – 30 hari kerja 
dari berita /informasi terakhir

Screen shoot : (1) Berita 
  

Screen shoot :  (1) Daftar 
informasi ; (2) Deskripsi 
informasi ; (3) Peraturan 
hukum/dasar hukum 
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Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 31 hari kerja – 90 hari kerja 
dari berita /informasi terakhir
Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala lebih dari  90 hari kerja dari berita 
/informasi terakhir

Terdapat integrasi informasi antara 
informasi pelayanan dengan link  
informasi lainnya yang saling terkait
Terdapat integrasi informasi, yang 
membutuhkan pencarian dari link yang 
lain
Terdapat integrasi informasi tanpa 
panduan link lainnya.
Tidak terdapat integrasi informasi

Kriteria informasi yang mudah dimengerti, 
memiliki: (1) penggunaan bahasa yang 
baik dan benar, langsung/tidak bertele-
tele, tidak banyak terminologi tidak 
awam/asing; (2) audio visual, (3) tabel 
dan/atau grafik, (4) link atau dokumen 
Memiliki 2-3 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria tingkat kerincian informasi: (1) 
Author/Penulis; (2) Tanggal Publikasi, (3) 
Memiliki Gambar/Video/Dokumen dan 
tautan dengan informasi lain yang 
sejenis/relevan dalam situs/mobile app 
dan  yang relevan dan (4) Memiliki 
kategorisasi dan kata kunci yang sesuai
Situs/mobile app memiliki  2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki  1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Screen shoot  dan file 
penggunaan layanan dalam 
bentuk : (1) audiovisiual, (2) 
gambar ; (3) narasi 

URL link dan screenshoot 
mengenai: Author; 
DD/MM/YYYY, Link Tautan 
dan 
Gambar/Video/Dokumen 
yang relevan dan Memiliki 
kategorisasi dan kata kunci 
yang sesuai serta Memiliki 
tautan dengan informasi 
lain yang sejenis/relevan 
dalam situs

Screen shoot : (1) Berita 
yang terbaru 

Screen shoot : (1) 
penjelasan integrasi 
informasi (2) alamat link 
yang terkait
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Kriteria format penyajian informasi yang 
layak/pas: (1) Menggunakan bahasa 
yang umum, (2) mengandung penekanan 
(cetak tebal (bold), atau cetak miring 
(italic), pointer, tabel dan atau  yang 
sesungguhnya atau kontekstual (3) 
Mengandung  keyword (4) Menggunakan 
hyperlink yang aktif (dapat diklik 
langsung) (5) jumlah paragraf yang tidak 
banyak (maksimum tiga paragraf) dalam 
satu informasi
Situs/mobile app memiliki  3-4 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki  1-2 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki (1) privacy 
policy, (2) contact information, (3) 
terdapat testimoni positif dari pengguna, 
(4) memiliki statistik jumlah pengunjung 
dan pengguna situs/mobile app yang 
meningkat

Situs/mobile app memiliki 2-3 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki 1 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app tidak memiliki  macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki mekanisme 
transaksi yang jelas dengan ditandai (1) 
tersedia petunjuk yang user friendly (2) 
fitur pengamanan transaksi (3) fasilitas 
pelacakan transaksi (4) riwayat transaksi

Situs/mobile app memiliki 2-3 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki 1 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app tidak memiliki  macam 
kriteria tersebut

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria

Screen shoot  skema yang 
menampilkan informasi 
kebutuhan pengguna pada 
satu skema (informasi 
dengan kategorisasi yang 
jelas sesuai fungsi dan 
organisasi)

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria
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Kriteria keamanan bagi pengguna: (1) 
Untuk akses ke akun pengguna 
dibutuhkan user id, Passwords, (2) kode 
autentifikasi  (3) pengguna memberikan 
hanya data yang dibutuhkan (4) Terdapat 
pernyataan resmi perlindungan data

Situs/app memiliki 2-3 macam 
perlindungan data pengguna diatas
Situs/app  memiliki 1 macam 
perlindungan data pengguna diatas
Situs/app tidak/ memiliki  macam 
perlindungan data pengguna diatas

Situs/app memiliki (1) halaman personal 
yang sesuai dengan karakteristik atau 
preferensi pengguna, (2) memiliki 
pengaman/passwords untuk masuk dan 
(3) memiliki kemudahan untuk mengubah 
atau mengupdate data personal.

Situs/app  memiliki 2 kriteria personalisasi 
pengguna diatas
Situs/app memiliki 1 kriteria personalisasi 
pengguna diatas

Situs/app  tidak memiliki  kriteria 
personalisasi pengguna diatas

Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang berfungsi optimal 
sebagai tempat berdiskusi dan 
memberikan solusi yang dipertimbangkan 
oleh organisasi
Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang berfungsi dengan baik
Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang kadang-kadang 
digunakan
Situs/mobile app tidak memiliki 
forum/kanal pengguna atau memiliki tapi 
tidak digunakan

Situs memiliki fitur diskusi langsung (live) 
dan informasi kontak yang lengkap 
(alamat email, alamat fisik, nomor 
telepon) yang berfungsi dengan baik.

URL dan Screenshoot 
forum pengguna

    
  

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria

URL dan Screenshoot 
ketiga kriteria
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Situs memiliki informasi kontak yang 
lengkap (alamat email, alamat fisik, 
nomor telepon) yang berfungsi dengan 
baik.
Situs memiliki informasi kontak yang 
kurang lengkap yang kurang berfungsi 
dengan baik.
Situs tidak memiliki informasi kontak

Kriteria yang dimaksud, situs/mobile app 
memiliki:  (1) FAQ dan atau petunjuk 
yang lengkap, (2) kontak/fasilitas 
diskusi/chat yang berfungsi untuk 
bertanya (3) terdapat testimoni pengguna  
yang baik, (4) memiliki alur 
kerja/transaksi transparan yang dapat 
dipantau pengguna.

Situs/app  memiliki 2-3 kriteria diatas
Situs/app  memiliki 1 kriteria diatas

Situs/app  tidak memiliki kriteria diatas

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria

URL dan Screenshoot live 
chat dan contact
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Pernyataan untuk end user

Situs memiliki mesin pencari yang 
mudah ditemukan dalam situs, mudah 
digunakan dan memberikan hasil yang 
baik dan sesuai

Situs terorganisasi dengan baik, 
memiliki peta navigasi, tidak 
memiliki halaman kosong, tata 
letak (layout ) konsisten, 
transisi/perpindahan antar 
halaman situs terasa halus dan 
lancar.

Situs mudah diingat, memiliki 
struktur yang jelas dan mudah 
diikuti, untuk model layanan 
berjenis INFORMASI piramida 
SESUAI struktur organisasi, dan 
untuk model layanan berjenis 
WORKFLOW piramida SESUAI 
layanan yang diberikan
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Selang waktu kejadian sesungguhnya 
dengan publikasi berita/informasi di 
situs/mobile apps

Situs memiliki fitur penyesuaian 
pengguna seperti multi bahasa, 
frequently acces, top search, FAQ, 
fitur pengingat & saran, dan fitur yang 
ramah pengguna disabilitas?

Jumlah halaman yang diperlukan 
untuk menampilkan Informasi pada 
situs/mobile app e-gov 
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Autentifikasi hanya menggunakan 
data yang diperlukan (data sesedikit 
mungkin)

Terdapat proteksi password: 
autentifikasi, enkripsi, notifikasi 
penggunaan password, notifikasi 
penggantian password

Informasi atau petunjuk pengisian data 
pada masing-masing field mudah 
dimengerti dan informatif, disertai 
diagram dan contoh. Proses pengisian 
data hanya membutuhkan sedikit 
halaman petunjuk
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Form atau file dokumen yang tersedia 
dalam situs dapat diunduh dengan 
cepat, kurang dari 1 menit

Keamanan data terjamin baik dari 
keamanan sistem maupun komitmen 
tertulis dari organisasi yang dapat 
dibaca oleh pengguna dengan jelas. 
Terdapat enkripsi dan autentifikasi 
menggunakan digital signature, 
biometrik, notifikasi dan password.

Situs menampilkan pernyataan resmi 
bahwa data tidak akan digunakan 
untuk keperluan lain dan memiliki fitur 
menu privacy policy untuk data pribadi 
pengguna yang dapat dikendalikan 
oleh pengguna (ubah, tampilkan, 
ditutup, dll)

Page 79



INDIKATOR eService_Jenis WORKFL

Halaman situs terunduh/terbuka 
     

Informasi dan pelayanan disediakan 
tepat waktu dan up to date sesuai 
dengan kebutuhan pengguna

Situs dapat digunakan dalam 24 jam 
sehari

Situs berjalan dengan baik di 
semua perangkat atau semua 
operating system , waktu loading 
cepat, text mudah dibaca, 
responsif
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Respon terhadap pertanyaan 
pengguna dilakukan kurang dari 1 jam

Kesan tulus staf/admin sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, 
cepat  merespon, isi respon yang baik, 
dapat menyelesaikan masalah dan 
menggunakan bahasa yang baik

   
dengan cepat, kurang dari 2 detik

Situs dapat beroperasi pada semua 
browser yang umum digunakan 
masyarakat (MicIE, Mozilla, Google 
Chrome, Safari, Opera dll)
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Situs memiliki petunjuk penggunaan, 
fitur Help, Video tutorial dan Fitur 
Customer Service online sehingga 
memudahkan pengguna untuk 
menggunakan situs

Staf/admin e-service terkesan baik, 
bertanggungjawab merespon dengan 
cepat, memiliki kemampuan yang 
mencukupi dan profesional

Pengetahuan staff e-service sangat 
baik, mengetahui dan memahami 
organisasi, seluruh proses bisnis 
terkait pelayanan dari awal sampai 
akhir yang sehingga dapat menjawab 
pertanyaan pengguna secara 
memuaskan

Page 82



INDIKATOR eService_Jenis WORKFL

Tersedia peta navigasi situs dengan 
tahapan yang tidak panjang serta 
kompatibel dengan berbagai browser 
sehingga pengguna mudah untuk 
menggunakan situs.

    
      

    
   
 

Situs memiliki format interaksi 
dengan admin (messaging ), 
menyediakan informasi dalam satu 
halaman dan  fitur multibahasa 
sehingga pengguna dapat 
berinteraksi dengan situs e-service 
secara jelas dan mudah dimengerti
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Situs terlihat menarik dengan 
penggunaan warna yang tidak 
berlebihan, teks berwarna hitam 
dengan warna latar putih, warna dan 
resolusi gambar yang baik, ukuran 
font dan jumlah baris kalimat yang 
ringkas sehingga mudah dibaca.

Situs mudah digunakan karena dapat 
diakses oleh disabilitas, manula, dari 
smartphone, dan memiliki fitur 
multibahasa serta fitur perubahan 
layout/ukuran font
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Situs terlihat kompeten untuk 
penyampaian informasi dengan layout 
yang baik, mempunyai fasilitas scroll 
layar, pemilihan bahasa yang baku 
serta konten diperbaharui secara 
berkala

Situs memberikan kesan yang positif 
dengan adanya layout yang ringkas 
namun informatif, waktu loading yang 
cepat, pemberian penekanan pada hal 
penting, tersedia menu yang berisi 
item yang ringkas dan tepat.

Situs memiliki desain yang sesuai 
dengan jenis layanannya mempunyai 
layout yang simpel, dan berisi 
informasi yang ringkas dan menarik 
serta mudah dipahami oleh pengguna
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Situs menyediakan informasi yang 
     

 

Informasi yang ditampilkan oleh situs 
menggunakan bahasa Indonesia yang 
benar, dengan mekanisme yang 
runtut, tanpa menggunakan banyak 
istilah serta didukung oleh dokumen 
yang tepat sesuai dengan kebutuhan 
pengguna

Informasi yang ditampilkan pada situs 
dilengkapi dengan penjelasan meliputi 
dasar hukum, pelaksanaan kegiatan 
dan gambar yang mendukung
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Situs memberikan informasi yang jelas 
sesuai dengan kebutuhan pengguna 
dalam bentuk audiovisual, gambar 
dan narasi.

Situs menyediakan informasi yang 
detail, lengkap dan relevan

    
diperbaharui secara berkala dan up 
to date

Situs menyediakan integrasi informasi 
dengan penyediaan sumber atau link 
yang terkait untuk memperjelas 
informasi relevan yang dibutuhkan 
pengguna
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Situs memiliki reputasi yang baik 
karena memiliki privacy policy, contact 
informatian, testimoni dan informasi 
jumlah pengunjung.

Keamanan dalam bertransaksi 
dirasakan pengguna dengan adanya 
mekanisme transaksi yang jelas, 
tersedia fitur pengamanan transaksi, 
fasilitas pelacakan transaksi dan 
riwayat transaksi

Situs menyediakan informasi yang 
sesuai dengan kebutuhan pengguna 
pada satu skema secara rinci dalam 
format yang baik
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Situs memiliki forum pengguna 
dengan fasilitas interaksi antara 
anggotanya sehingga menimbulkan 
rasa kebersamaan

Situs menyediakan media komunikasi 
     
     
     

   

Sistem menyediakan perlindingan 
terhadap informasi pribadi dengan  
penggunaan user id, passwords, kode 
autentifikasi, pernyataan resmi 
perlindungan data sehingga pengguna 
merasa aman.

Sistem menyediakan halaman pribadi 
untuk pengguna dengan pengaman 
dan memiliki kemudahan untuk 
melakukan pembaharuan data pribadi 
dan memiliki kesan personalisasi 
pengguna
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Sistem menyediakan fasilitas informasi 
untuk mengetahui alur atau tahapan 
kerja dan transaksi yang dilakukan 
oleh pengguna sehingga memberi 
keyakinan bahwa jasa akan 
tersampaikan dengan baik sesuai janji

    
seperti fasilitas live chat, informasi 
kontak, alamat emai dan nomer 
telepon yang dapat dihubungi yang 
memudahkan komunikasi dengan 
institusi
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Apa itu SEO..?

SEO adalah singkatan dari "search engine optimization" (pengoptimalan mesin telusur) atau
"search engine optimizer". Penggunaan jasa SEO adalah keputusan besar yang dapat
meningkatkan peringkat situs Anda dan menghemat waktu, tapi juga berisiko tinggi terhadap
situs dan reputasi. Pastikan meneliti kemungkinan keuntungan serta kelemahan yang dapat
ditimbulkan oleh SEO yang tidak bertanggung jawab terhadap situs Anda. Banyak SEO dan
agen serta konsultan lain yang menyediakan layanan yang bermanfaat bagi pemilik situs web,
meliputi:
Ulasan tentang konten atau struktur situs Anda
Saran teknis tentang pengembangan situs web: misalnya, hosting, pengalihan, halaman error,
dan penggunaan JavaScript
Pengembangan konten
Manajemen kampanye pengembangan bisnis online
Penelitian kata kunci
Pelatihan SEO
Keahlian dalam pasar dan geografis tertentu.



Apa itu Screaming Frog?

Screaming Frog SEO Spider adalah sebuah aplikasi desktop yang kecil, Anda dapat menginstal
secara lokal di komputer PC, Mac, atau Linux. Dia menjelajahi link, gambar, CSS, dll situs web
dari sudut pandang SEO. Yang pada dasarnya memberitahu Anda apa yang akan search spider
lihat ketika dia menjelajahi situs web.
Informasi ini memungkinkan Anda untuk dengan cepat menganalisa, audit dan meninjau situs
dari perspektif SEO onsite. Hal ini dapat menghemat satu ton pekerjaan, karena secara manual
menganalisis setiap halaman website besar bisa sangat menantang.

http://www.screamingfrog.co.uk/seo-spider/


Screaming Frog



Kesimpulan

Dengan Screaming Frog SEO Spider Anda dapat menganalisis beberapa elemen di tempat, seperti
judul halaman, meta descriptions, struktur URL, kode respon, gambar, dll. Ini adalah alat yang hebat
untuk membantu Anda mengoptimalkan sebuah situs web dan meningkatkan kinerja di halaman
hasil pencarian. Selain itu; itu benar-benar gratis, sehingga seharusnya menjadi alat wajib dalam
toolbox setiap desainer web!





INDIKATOR eService_Jenis WORKFL

Dimensi Code Indikator 
Penilaian Pertanyaan N

4

3
2
1

4

3

2

1

4

3

2

Nama : Indri Endang Lestari & Sulistyani
kelas : MTI 19AR2

      

E1
Struktur situs/mobile app e-
gov ini jelas dan mudah 
diikuti

Apakah situs/mobile app 
menggunakan alamat/nama 
mobile apps yang mudah 
diingat, berekstensi go.id 
(untuk situs)/nama formil (untuk 
mobile app), tampilan antar 
muka (interface ) menarik  dan 
mudah untuk diikuti /ditelusuri?

E2
Mesin pencari (fitur 
search) dalam situs/mobile 
app e-gov ini efektif

Apakah situs/mobile app 
menyediakan fitur mesin 
pencari (search) yang mudah 
ditemukan posisinya, 
digunakan dan memberikan 
tampilan hasil yang mudah 
dibaca/dipahami?

E3
Peta situs/mobile app e-
gov ini terorganisir dengan 
baik

Apakah situs/mobile app 
memiliki peta navigasi, tidak 
mengandung halaman kosong, 
tata letak (layout) halaman 
yang konsisten dan transisi 
antar halaman terasa halus 
(smooth) dan lancar? 
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1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

      Efficiency

   
    

   
    

   
    
    
    

   

E4

Situs/mobile app e-gov ini 
disesuaikan dengan 
kebutuhan khusus masing-
masing pengguna

Apakah situs/mobile app 
memiliki fitur penyesuaian 
terkait karakteristik dan pola 
kebutuhan khusus pengguna 
seperti multi bahasa, 
Sumarisasi (frequently acces, 
top search, FAQ, dlsb), fitur 
pengingat & saran, dan fitur 
yang ramah pengguna 
disabilitas?

E5
Informasi yang ditampilkan 
pada situs/mobile app e-
gov ini rinci dan sesuai 

Apakah informasi yang 
ditampilkan dalam situs/mobile 
app memiliki keterangan yang 
rinci dan sesuai dengan 
efisiensi? 

Seberapa lama informasi 
ditampilkan dari waktu kejadian  
berlangsung?

E7

Petunjuk dan/atau  
Informasi pengisian data 
dalam situs/mobile app e-

t i i d h d i

Apakah petunjuk dan/atau 
informasi mengenai pengisian 
data dalam situs/mobile app ini 
sudah cukup 

 

E6

Lama Informasi yang 
ditampilkan di situs e-gov 
setelah kejadian/peristiwa 
berlangsung

Page 2



INDIKATOR eService_Jenis WORKFL

2

1

4

3
2
1

4

3

2

1

4

3
2
1

      

   
   

   
govt ini sudah memadai

   
   

     
 p 

memadai/informatif? 

Trust

T1 Penggunaan pasword dan 
username aman

Apakah keamanan 
penggunaan username dan 
password pada situs/mobile 
app ini terjamin? 

T3

Data yang diberikan oleh 
pengguna tersimpan 
dalam situs/mobile app 
dengan aman

Apakah data yang diberikankan 
pengguna dan tersimpan 
dalam sistem e-service ini 
aman?

T2
Autentifikasi hanya 
menggunakan data yang 
diperlukan

Berapa jumlah item data 
pribadi pengguna yang harus 
dimasukkan untuk autentifikasi 
akses dalam situs/mobile app 
ini ? (Contoh data pribadi yang 
tidak perlu: Nomor Kartu 
Keluarga, NIK, nomor Kartu 
kredit, dlsb yang tidak 
diperlukan dalam akses situs )
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

T4

Data yang disediakan 
untuk e-service digunakan 
hanya untuk alasan yang 
dimaksudkan 

Apakah data pengguna yang 
disimpan dalam e-service ini 
hanya digunakan untuk alasan 
yg dimaksudkan oleh 
pengguna?

Reliability

R1

Form dalam situs/mobile 
app e-service dapat 
diunduh/di-submit dengan 
cepat

Apakah form atau file dalam 
situs/mobile app ini dapat 
diunduh atau disubmit dengan 
cepat ?

R2
Situs/mobile app e-service 
dapat diakses dan tersedia 
kapan pun diperlukan

Apakah situs/mobile app ini 
dapat diakses kapan saja 
diperlukan?

R3
Situs/mobile app dapat 
beroperasi dengan baik 
sejak dibuka

Apakah situs/mobile app dapat 
beroperasi dengan baik dan 
responsif sejak dibuka?
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1

4

3
2
1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

y

   
   

 

    
    

  

R4
Situs/mobile app 
menyediakan layanan 
tepat waktu

Apakah layanan disediakan 
tepat waktu sesuai dengan 
kebutuhan?

R5
Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat dengan 
cepat

Apakah halaman situs/mobile 
app terunduh/termuat  dengan 
cepat?

R6

Situs e-service berjalan 
dengan baik 
menggunakan browser 
yang tersedia

Apakah semua browser  
umum/populer yang tersedia 
dapat digunakan untuk 
membuka situs ini?

 

CS1

Staf e-service 
menunjukkan minat yang 
tulus dalam memecahkan 
masalah pengguna, staf 
yang dimasukan adalah 
adanya HELP DESK utk 
eService.

Apakah staf e-service 
memberikan layanan yang 
tulus dalam menjawab 
pertanyaan dan penyelesaiaan 
masalah?
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3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

Citizen Support

CS2

Staff e-service 
memberikan balasan 
secepatnya ke pertanyaan 
pengguna.

Apakah respon admin cepat 
dalam menjawab pertanyaan 
pengguna?

CS3

Staf e-service memiliki 
pengetahuan untuk 
menjawab pertanyaan 
pengguna.

Apakah staf memiliki 
pengetahuan untuk menjawab 
pertanyaan pengguna secara 
memuaskan?

CS4

Staf e-service memiliki 
kemampuan untuk 
menyampaikan 
kepercayaan dan 
keyakinan

Apakah kesan terpercaya 
terlihat pada staf e-service 
sehingga dapat meyakinkan 
pengguna?

U1 Mudah dipelajari untuk 
mengoperasikan

Apakah situs/mobile app dapat 
dengan mudah dipelajari dan 
dioperasikan saat 1 s/d 3 kali 
mengakses dengan dukungan 
fitur-fitur berikut?
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1

4

3

2

1

4

3
2

1

4

3

2

1

   

    
    

      
   

 

U2

Interaksi dengan 
situs/mobile app eservice 
jelas dan mudah 
dimengerti

Apakah interaksi anda sebagai 
pengguna situs/mobile app 
jelas dan mudah untuk 
memahami/mengerti dengan 
tersedianya form interaksi 
dengan fitur-fitur berikut?

U3 Navigasi situs/mobile app 
cukup jelas dan mudah

Apakah situs/mobile app 
mudah dinavigasikan dari 
menu ke menu, dari halaman 
ke halaman, dan dari konten ke 
konten nya?

U4 Situs/mobile app mudah 
digunakan

Apakah mudah dalam 
penggunaan situs/mobile app 
baik konten, menu, dan fitur 
lainnya ?
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4

3

2

1

4

3
2
1

4

3
2

Usability

U5 Tampilan situs/mobile app 
eservice menarik

Apakah tampilan situs/mobile 
app menarik sehingga anda 
nyaman, senang dan tidak 
bosan melihat situs lebih lama 
atau sering?

U6
Desain situs/mobile app 
eService layak dan sesuai 
dengan tipe situs

Apakah desain situs sesuai 
/relevan dengan 
jenis/kategori/konten yang 
dikandung/fungsi layanan nya?

U7
Situs/mobile app Eservice 
menimbulkan kesan 
kompeten/profesional

Apakah situs/mobile app 
nampak kompeten/profesional 
dalam penyampaian kontennya 
dan pengelolaannya?
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1

4

3
2
1

4

3

2

1

4

3

2

1

   
  

   
  

   
 

U8

Situs/mobile app Eservice 
memberikan 
pengalaman/kesan positif 
bagi pengguna

Apakah Anda mendapatkan 
pengalaman/kesan positif saat 
mengakses dan menggunakan 
situs/mobile app ini?

I1 Menyediakan informasi 
akurat

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs dengan 
bahasa Indonesia yang jelas, 
sistematis dan bermanfaat bagi 
pengguna?

I2 Menyediakan informasi 
yang terpercaya

Apakah Informasi yang 
ditampilkan dalam situs//mobile 
app disertai dengan daftar, 
deskripsi informasi serta dasar 
hukum dari pelayanan yang 
diberikan ?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3
2
1

I3 Menyediakan informasi 
tepat dan sesuai waktu

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs/mobile 
app merupakan informasi yang 
ter up date  secara teratur ?

I4 Menyediakan informasi 
relevan

Apakah informasi yang 
disampaikan mempunyai 
penjelasan dengan integrasi 
informasi dari link lainnya ?

I5 Menyediakan informasi 
yang mudah dimengerti

Apakah informasi yang 
ditampilkan dilengkapi dengan 
tutorial penggunaan layanan ?

Information
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4

3
2
1

4

3
2
1

4

3

2

1

4

3

Apakah informasi yang 
ditampilkan dalam situs/mobile 
app memiliki keterangan yang 
lengkap mengenai: 
Author/Penulis, Tanggal 
Publikasi, Link sumber 
referensi , disertai dengan 
gambar/video/dokumen 
relevan, memiliki kategorisai & 
kata kunci yang sesuai dan 
memliki link/tautan dengan 

 

SI1 Memiliki reputasi yang baik Apakah situs memiliki reputasi 
yang baik?

I6
Menyediakan informasi 
dengan tingkat kerincian 
yang tepat

I7 Menyediakan informasi  
dalam format yang layak

Apakah informasi disajikan 
dengan format yang sesuai, 
tepat dan cocok?

SI2
Pengguna merasa aman 
dalam  menyelesaikan 
transaksi

Apakah situs memiliki  
keamanan untuk melakukan 
transaksi secara penuh?
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2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

Service Interaction

SI4 Menciptakan rasa 
personalisasi

Apakah Situs menyediakan 
kemudahan untuk mempunyai 
halaman pribadi dan 
kemudahan untuk mengubah 
atau meng-update-nya ?

   
   

    
   

  

SI3
Pengguna merasa aman 
terhadap informasi 
pribadinya

Apakah informasi pribadi 
pengguna terlindungi dengan 
baik ?

SI5 Menimbulkan rasa 
kebersamaan

Apakah pengguna merasakan 
komunitas yang menghargai 
keberadaannya dan 
kebersamaan sesama 
pengguna?
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4

3

2

1

4

3
2
1

 

SI6 Memudahkan komunikasi 
dengan institusi

Apakah Situs memiliki fitur 
diskusi langsung (live) dan 
informasi kontak yang lengkap 
dan berfungsi baik? (Berfokus 
pada interaksi dari pengguna 
terhadap penyedia layanan 
bukan live chat)

SI7

Memberi keyakinan bahwa 
jasa akan tersampaikan 
dengan baik sesuai 
janji/aturan

Apakah Situs memberi 
keyakinan bahwa jasa akan 
tersampaikan dengan baik 
sesuai janji/aturan? 
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Breakdown Bobot

Menggunakan (1) nama/alamat mudah diingat dan 
ditelusuri, (2) berakhiran ekstensi go.id (untuk 
situs)/nama formal yang menunjukan nama daerah 
atau layanan spesifik (untuk mobile app), (3) 
tampilan antar muka nya menarik (komposisi Menu, 
Logo Lembaga, dan font (jenis dan ukuran) yang 
konsisten, (4) struktur  situs/mobile apps  berbentuk 
piramida i. Beranda; ii. Kategori; iv. Subkategori

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di atas

Memiliki mesin pencari yang mudah ditemukan 
posisinya dalam situs/mobile app, mudah digunakan 
dan memberikan tampilan hasil yang mudah 
dibaca/pahami

Memiliki mesin pencari yang mudah ditemukan 
posisinya dalam situs/mobile app dan mudah 
digunakan

Memiliki mesin pencari yang mudah ditemukan 
posisinya dalam situs/mobile app

Tidak ditemukan mesin pencari dalam situs/mobile 
app

Memiliki peta navigasi yang teratur dan terstruktur, 
tidak memiliki halaman kosong dan tata letak 
(layout) konsisten, transisi/perpindahan antar 
halaman/windows situs/mobile app terasa halus dan 
lancar tanpa jeda/lag.

Memiliki peta navigasi yang teratur dan terstruktur, 
tidak memiliki halaman kosong dan tata letak 
(layout) konsisten
Memiliki peta navigasi yang teratur dan terstruktur 
dan tidak memiliki halaman kosong

4

1

3
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Tidak memiliki atau hanya memiliki peta navigasi 
saja 

Memiliki  fitur  pilihan (1) multi bahasa, (2) fitur 
sumarisasi (frequently acces, top search, top 
question, FAQ) dan (3) fitur pengingat & pemberi 
saran serta (4) fitur ramah pengguna disabilitas (text 
to speech, speech to text, dlsb)

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di atas

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di atas

Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di atas

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan dalam satu 
halaman situs/mobile app
Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan dalam dua 
halaman situs/mobile app
Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan dalam tiga 
halaman situs/mobile app
Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan dalam 
lebihh dari tiga halaman situs/mobile app

Informasi/berita/artikel ditampilkan berselang 1-4 
hari setelah kejadian berlangsung

Informasi/berita/artikel ditampilkan berselang 5-7 
hari setelah kejadian berlangsung
Informasi/berita/artikel ditampilkan berselang 8-14 
hari setelah kejadian berlangsung
Informasi/berita/artikel ditampilkan berselang lebih 
dari 14 hari setelah kejadian berlangsung

Petunjuk dan/atau Informasi atau petunjuk 
pengisian data pada masing-masing field mudah 
dimengerti dan informatif disertai diagram dan 
contoh. Proses pengisian data hanya membutuhkan 
1 halaman
Petunjuk dan/atau Informasi atau petunjuk 
pengisian data pada masing-masing field mudah 
dimengerti dan informatif disertai diagram dan 
contoh. Proses pengisian data hanya membutuhkan 
2-3 halaman

0

1

4

1
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Petunjuk dan/atau Informasi atau petunjuk 
pengisian data pada masing-masing field tidak 
mudah dimengerti dan kurang  informatif tanpa 
disertai diagram dan contoh. Proses pengisian data 
hanya membutuhkan lebih dari 3 halaman

Tidak ada petunjuk dan/atau informasi pengisian 
data pada masing-masing field

Terdapat fitur proteksi password: (1) autentifikasi, 
(2) enkripsi menggunakan basis/standar enkripsi 
tertentu (ditampilkan metode/merk nya), (3) 
notifikasi penggunaan password, (4) notifikasi 
penggantian password
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di atas  
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di atas  
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di atas  

1 -  3 item data pribadi pengguna untuk autentifikasi

4 - 5 item data pribadi pengguna untuk autentifikasi

6 sampai 7 item data pribadi pengguna untuk 
autentifikasi

Lebih dari 7 data item data pribadi pengguna untuk 
autentifikasi

Keamanan data terjamin karena adanya: (1) 
komitmen/pernyataan tertulis dari organisasi 
pengelola/penanggung jawab situs/mobile app yang 
dapat dibaca/diketahui oleh pengguna dengan jelas 
(2) Terdapat jaminan sistem enkripsi, (3) 
autentifikasi menggunakan digital signature atau 
biometrik  (4) fitur notifikasi/restorasi user name & 
password  dan (5) memiliki sistem pemblokiran

Situs/mobile app memiliki 4-5 kriteria di atas
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di atas

0

1

0
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Kriteria: (1) Terdapat pernyataan resmi dalam situs 
bahwa data tidak akan digunakan untuk keperluan 
lain. (2) Memiliki fitur menu privacy policy untuk data 
pribadi pengguna (3) Data dapat dikendalikan oleh 
pengguna (ubah, tampilkan, ditutup, dan fitur 
lainnya)

Situs/mobile app memiliki 2 kriteria di atas

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di atas

Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di atas

Form dan file yang tersedia dapat diunduh/di-submit 
dengan dalam waktu kurang dari 1 menit

Form dan file yang tersedia dapat diunduh/di-submit 
dengan dalam waktu 1 sampai 5 menit

Form dan file yang tersedia dapat diunduh/di-submit 
dengan dalam waktu 5 sampai 10 menit

Form dan file yang tersedia dapat diunduh/di-submit 
dengan dalam waktu lebih dari 10 menit

Situs/mobile app selalu aktif dan dapat digunakan 
24 jam sehari

Terjadi kendala akses/koneksi situs/mobile app per 
1- 3 bulan sekali
Terjadi kendala akses/koneksi situs/mobile app per 
1 minggu – 1 bulan sekali
Terjadi kendala akses/koneksi situs/mobile app per 
1-6 hari sekali

Situs/mobile app ketika dievaluasi memiliki kriteria 
sebagai berikut: (1)  waktu loading dan unduh cepat 
ke menu utama  (2) Situs/mobile app berjalan 
dengan baik di semua perangkat,(3) text mudah 
dibaca, (4) responsif

Situs/mobile app memilki 2-3 kriteria di atas

Situs/mobile app memilki 1 kriteria di atas

4

4

4

1

Page 17



INDIKATOR eService_Jenis WORKFL

Situs/mobile app tidak memilki kriteria di atas

Kriteria evaluasi: (1) chat dan mail respon tidak lebih 
dari 24 jam (2) ada penyelesaian 
masalah/pertanyaan user (3) pengumuman yang 
masih dalam rentang waktunya (4) kerterbaruan 
berita/artikel

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di atas
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di atas

Halaman situs/mobile app terunduh/termuat   5-10 
detik

Halaman situs/mobile app terunduh/termuat  11 
sampai 30 detik

Halaman situs/mobile app terunduh/termuat  31 
sampai 60 detik

Halaman situs/mobile app terunduh/termuat lebih 
dari 60 detik

Semua browser dapat digunakan (minimal 4 jenis 
browser)

Hanya 3 browser yang dapat digunakan dengan 
optimal

Hanya 2 browser yang dapat digunakan dengan 
optimal

Hanya 1 browser yang dapat digunakan dengan 
optimal

Kriteria kesan tulus staf sangat baik terlihat saat 
memberikan layanan, (1) kecepatan respon (2) isi 
respon (3) penyelesaian masalah (4) bahasa yang 
baik

Situs/mobile app memilki 2-3 kriteria di atas

Situs/mobile app memilki 1 kriteria di atas

Situs/mobile app tidak memilki kriteria di atas

Respon terhadap pertanyaan pengguna dilakukan 
kurang dari 60 menit

0

4

1

4
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Respon terhadap pertanyaan dilakukan dalam 
waktu 61 menit  sampai 5 jam

Respon terhadap pertanyaan dilakukan dalam 5 
jam 1 menit sampai 24 jam

Respon terhadap pertanyaan pengguna dilakukan 
lebh dari 24 jam

Kriteria pengetahuan dan respon dari staff e-service 
terkait pertanyaan pengguna atas layanan: (1)  
menjawab setiap pertanyaan pengguna sesuai 
konteksnya, (2) menjawab dengan cepat kurang 
dari 24 jam (3) menyelesaikan masalah/pertanyaan 
pengguna atau menjawab secara tepat (4) 
berkomunikasi dengan bahasa yang baik

Staff e-service memiliki 2-3 kriteria di atas

Staff e-service memiliki 1 kriteria di atas

Staff e-service tidak memiliki kriteria di atas

Kriteria penyampaian layanan dari staf e-service: (1) 
dapat dipercaya dengan baik dan menjalankan 
tugasnya dengan (2) tanggung jawab,  (3) 
profesional dan (4) percaya diri

Staff e-service memiliki 2-3 kriteria di atas

Staff e-service memiliki 1 kriteria di atas

Staff e-service tidak memiliki kriteria di atas

Situs/mobile app menyediakan: (1) manual 
penggunaan; (2) fitur Help, (3) Video tutorial, dan 
(4)  Fitur Customer Service online (live chat)

Tersedia manual penggunaan, fitur Help dan video 
tutorial

Tersedia manual penggunaan dan fitur Help

0

0

0

0
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Tersedia manual penggunaan (pdf, diagram, 
dokumen lainnya)

Kriteria interaksi pengguna dengan e-services: (1) 
Memiliki form interaksi; (2) Memiliki fitur 
Helpdesk/instant messaging dengan admin; (3) 
Informasi yang ditampilkan dalam situs dapat 
diakses per halaman per informasi; (4) memiliki fitur 
multibahasa

Interaksi hanya memiliki 2-3 kriteria di atas

Interaksi hanya memiliki 1 kriteria di atas

Interaksi hanya tidak memiliki kriteria di atas

Kriteria navigasi situs/mobile app: (1) Tersedia peta 
situs navigasi; (2) Jumlah link navigasi yang minimal 
(maksimal 7 menu item); (3) Konsisten (posisi 
navigasi situs selalu sama di tiap halaman); (4) 
Logo me-Link ke halaman utama

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di atas

Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di atas

Kriteria kemudahan penggunaan situs/mobile app: 
(1) Dapat diakses oleh siapapun termasuk 
(2)disabilitas (tuna netra) atau (3) manula; (4) 
Kompatibel dengan perangkat mobile (smartphone, 
tablet, dll); (5) Memungkinkan membaca konten 
secara cepat (skims); (6) Memiliki fitur multibahasa; 
dan (7) perubahan layout (misal perubahan ukuran 
font)

Memiliki 4-6 kriteria diatas

Memiliki 1-3 kriteria diatas

Tidak memiliki kriteria diatas

0
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Kriteria tampilan situs/mobile app yang menarik: (1) 
Desain dengan komposisi padanan warna yang baik 
dan tidak berlebihan:  setidaknya memiliki 2 atau 3 
warna utama yang berpadu (maksimal 5 warna); (2) 
teks mudah dibaca, biasanya teks warna hitam 
dengan latar warna puith/cerah & ukuran font 10-12 
di tiap paragraf; (3) memiliki gambar yang relevan 
dengan konteks/konten dengan kualitas/resolusi 
yang baik dan jumlah 3-4 gambar setiap 
halamannya (tidak lebih); (4) layout yang sederhan 
& ringkas (simple)  tidak banyak mengandung 
elemen pengalih fokus (misal animasi, gambar 
berkedip-kedip/blink, dll)

Memiliki 2-3 kriteria di atas

Memiliki 1 kriteria di atas

Tidak memiliki  kriteria di atas

(1) Layout situs sederhana tidak berlebihan hanya 
menyampaikan konten yang relevan dengan 
informasi pemerintahan; (2) judul konten memiliki 
tema/label yang jelas dan isi dibagi menjadi 
paragraf kecil; (3) desain layout dan konten jelas, 
ringkas dan menarik; (4) kurang dari 10 detik 
pengunjung dapat mengetahui jenis situs dan isi 
konten yang disampaikan

Memiliki 2-3 kriteria di atas
Memiliki 1 kriteria di atas
Tidak memiliki  kriteria di atas

Kriteria kesan kompeten/profesional dari 
situs/mobile app: (1) Tata letak/layout sederhana, 
ringkas, minim fitur pengalih topik ; (2) Minimal link 
navigasi dan scroll (menggulung layar) untuk setiap 
halaman dan informasi/konten ; (3) Konten 
diperbarui secara reguler/berkala; (4) Konten yang 
deskriptif, dan penggunaan bahasa sederhana dan 
standar atas konten situs/mobile app (yang ada 
seakan ditulis yang profesional, misal: 
editor/wartawan)

Memiliki 2-3 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas

4
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Tidak memiliki  kriteria diatas

 Kriteria standar pengalaman positif: (1) Layout situs 
sederhana & ringkas (simple), tampilan menarik dan 
pengelolaan yang baik; (2) Loading halaman cepat, 
situs memuat (loading) halaman 1- 20 detik; (3) 
Minimal link & scroll & layout, serta konsiten tiap 
halamannya; (4) Fokus pada hal yang 
penting/utama, (5) Menu selalu berada di bagian 
atas disetiap halaman (6) item menu dibatasi 
kurang dari 7 item (untuk tidak membuat orang 
berlama-lama dalam mencari satu informasi yang 
diinginkan), (6) Memiliki fitur/tombol Contact

Memiliki 4-5 kriteria diatas
Memiliki 1-3 kriteria diatas
Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria umum informasi akurat: (1) didukung oleh 
referensi atau dokumen fakta yang jelas serta 
sesuai dengan kebutuhan  pengguna. (2) informasi 
yang disampaikan dengan bahasa Indonesia yang 
jelas (tata bahasa, pengejaan, dan komposisi) (3)  
menampilkan keterangan/info tentang penulis (4) 
Informasi dapat dibandingkan dengan situs lainnya 
dengan topik yang sama

Memiliki 2-3 kriteria diatas

Memiliki 1 kriteria diatas

Tidak memiliki kriteria diatas

Tersedia daftar dan deskripsi informasi yang 
dilengkapi dengan  peraturan perundang-
undangan/dasar hukum terkait pelayanan yang 
diberikan

Tersedia deskripsi informasi yang dilengkapi 
dengan peraturan perundang-undangan/dasar 
hukum terkait pelayanan yang diberikan
Tersedia daftar informasi yang dilengkapi peraturan 
perundang-undangan/dasar hukum terkait 
pelayanan yang diberikan
Tidak tersedia daftar dan deskripsi informasi yang 
dilengkapi dengan peraturan perundang-
undangan/dasar hukum terkait pelayanan yang 
diberikan 

3
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Informasi yang ditampikan pada halaman utama 
sesuai dengan waktu (tgl/bulan/tahun) dan di 
diupdate secara berkala per 7 hari kerja dari berita 
/informasi terakhir
Informasi yang ditampikan pada halaman utama 
sesuai dengan waktu (tgl/bulan/tahun) dan di 
diupdate secara berkala per 8 hari kerja – 30 hari 
kerja dari berita /informasi terakhir

Informasi yang ditampikan pada halaman utama 
sesuai dengan waktu (tgl/bulan/tahun) dan di 
diupdate secara berkala per 31 hari kerja – 90 hari 
kerja dari berita /informasi terakhir

Informasi yang ditampikan pada halaman utama 
sesuai dengan waktu (tgl/bulan/tahun) dan di 
diupdate secara berkala lebih dari  90 hari kerja dari 
berita /informasi terakhir

Terdapat integrasi informasi antara informasi 
pelayanan dengan link  informasi lainnya yang 
saling terkait
Terdapat integrasi informasi, yang membutuhkan 
pencarian dari link yang lain
Terdapat integrasi informasi tanpa panduan link 
lainnya.
Tidak terdapat integrasi informasi

Kriteria informasi yang mudah dimengerti, memiliki: 
(1) penggunaan bahasa yang baik dan benar, 
langsung/tidak bertele-tele, tidak banyak terminologi 
tidak awam/asing; (2) audio visual, (3) tabel 
dan/atau grafik, (4) link atau dokumen lainnya 
sebagai referensi atau penguat, dan 
Memiliki 2-3 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Tidak memiliki kriteria diatas

3
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Kriteria tingkat kerincian informasi: (1) 
Author/Penulis; (2) Tanggal Publikasi, (3) Memiliki 
Gambar/Video/Dokumen dan tautan dengan 
informasi lain yang sejenis/relevan dalam 
situs/mobile app dan  yang relevan dan (4) Memiliki 
kategorisasi dan kata kunci yang sesuai
Situs/mobile app memiliki  2-3 kriteria di atas
Situs/mobile app memiliki  1 kriteria di atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di atas

Kriteria format penyajian informasi yang layak/pas: 
(1) Menggunakan bahasa yang umum, (2) 
mengandung penekanan (cetak tebal (bold), atau 
cetak miring (italic), pointer, tabel dan atau  yang 
sesungguhnya atau kontekstual (3) Mengandung  
keyword (4) Menggunakan hyperlink yang aktif 
(dapat diklik langsung) (5) jumlah paragraf yang 
tidak banyak (maksimum tiga paragraf) dalam satu 
informasi
Situs/mobile app memiliki  3-4 kriteria di atas
Situs/mobile app memiliki  1-2 kriteria di atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di atas

Situs/mobile app memiliki (1) privacy policy, (2) 
contact information, (3) terdapat testimoni positif dari 
pengguna, (4) memiliki statistik jumlah pengunjung 
dan pengguna situs/mobile app yang meningkat

Situs/mobile app memiliki 2-3 macam kriteria 
tersebut

Situs/mobile app memiliki 1 macam kriteria tersebut

Situs/mobile app tidak memiliki  macam kriteria 
tersebut

Situs/mobile app memiliki mekanisme transaksi 
yang jelas dengan ditandai (1) tersedia petunjuk 
yang user friendly (2) fitur pengamanan transaksi (3) 
fasilitas pelacakan transaksi (4) riwayat transaksi

Situs/mobile app memiliki 2-3 macam kriteria 
tersebut

3
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Situs/mobile app memiliki 1 macam kriteria tersebut

Situs/mobile app tidak memiliki  macam kriteria 
tersebut

Kriteria keamanan bagi pengguna: (1) Untuk akses 
ke akun pengguna dibutuhkan user id, Passwords, 
(2) kode autentifikasi  (3) pengguna memberikan 
hanya data yang dibutuhkan (4) Terdapat 
pernyataan resmi perlindungan data

Situs/app memiliki 2-3 macam perlindungan data 
pengguna diatas
Situs/app  memiliki 1 macam perlindungan data 
pengguna diatas
Situs/app tidak/ memiliki  macam perlindungan data 
pengguna diatas

Situs/app memiliki (1) halaman personal yang 
sesuai dengan karakteristik atau preferensi 
pengguna, (2) memiliki pengaman/passwords untuk 
masuk dan (3) memiliki kemudahan untuk 
mengubah atau mengupdate data personal.

Situs/app  memiliki 2 kriteria personalisasi 
pengguna diatas
Situs/app memiliki 1 kriteria personalisasi pengguna 
diatas

Situs/app  tidak memiliki  kriteria personalisasi 
pengguna diatas

Situs/mobile app memiliki forum/kanal pengguna 
yang berfungsi optimal sebagai tempat berdiskusi 
dan memberikan solusi yang dipertimbangkan oleh 
organisasi

Situs/mobile app memiliki forum/kanal pengguna 
yang berfungsi dengan baik

Situs/mobile app memiliki forum/kanal pengguna 
yang kadang-kadang digunakan

Situs/mobile app tidak memiliki forum/kanal 
pengguna atau memiliki tapi tidak digunakan

0
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Situs memiliki fitur diskusi langsung (live) dan 
informasi kontak yang lengkap (alamat email, 
alamat fisik, nomor telepon) yang berfungsi dengan 
baik.
Situs memiliki informasi kontak yang lengkap 
(alamat email, alamat fisik, nomor telepon) yang 
berfungsi dengan baik.
Situs memiliki informasi kontak yang kurang lengkap 
yang kurang berfungsi dengan baik.
Situs tidak memiliki informasi kontak

Kriteria yang dimaksud, situs/mobile app memiliki:  
(1) FAQ dan atau petunjuk yang lengkap, (2) 
kontak/fasilitas diskusi/chat yang berfungsi untuk 
bertanya (3) terdapat testimoni pengguna  yang 
baik, (4) memiliki alur kerja/transaksi transparan 
yang dapat dipantau pengguna.

Situs/app  memiliki 2-3 kriteria diatas
Situs/app  memiliki 1 kriteria diatas
Situs/app  tidak memiliki kriteria diatas

1

2
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Evidence Pernyataan untuk end user

https://www.palikab.go.id/

alamat website mudah diingat, dan 
menampilkan informasi kabupaten di akhir 

kata pali, dan website juga berekstensi.go.id 
, serta memiliki struktur yang jelas dan 

mudah diikuti, untuk model layanan 
berjenis informasi piramida sesuai struktur 

organisasi

https://www.palikab.go.id/has
il-pencarian.html

Tidak tersedianya kolom pencarian pada situs 
lubuklinggau.go.id

https://www.palikab.go.id/stat
is-6-visi-dan-misi.html

situs belum terorganisasi dengan baik, dan 
masih memiliki halaman-halaman kosong
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Situs belum menyediakan menu-menu yang 
menjadi kriteria

Situs menampilkan informasi dalam satu 
halaman

https://www.palikab.go.id/kat
egori-2-berita.html

Lama informasi yang ditampilkan dari waktu 
kejadian berlangsung berselang 1-4 hari

Tidak ada petunjuk dan/atau informasi 
mengenai pengisian data dalam situs/mobile 

app ini sudah cukup memadai/informatif? 
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 - data tidak bisa di akses

Pengguna tidak memasukkan data

     
     

pp   p  

 -
website hanya menampilkan informasi, 

sehingga tidak terdapat penginputan username 
dan password dari pengguna website

 -
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(pembuatan tugas ini), dalam 2 hari ini 
kunjungan ke situs tidak terjadi kendala

 - Pengguna tidak memasukkan data

https://www.palikab.go.id/se
mua-download.html

form dapat di unduh dengan cepat

Situs berjalan dengan baik di semua 
perangkat atau semua operating system , 
waktu loading  cepat, text mudah dibaca, 

responsif
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situs memiliki fitur contact us,namun kita belum 
tahu, apakah fitur it berjalan optimal atau tidak

      
     

      

https://www.palikab.go.id/kat
egori-1-artikel.html

informasi (artikel dan berita) tidak update, 

https://www.palikab.go.id/se
mua-download.html

Halaman situs terunduh/terbuka dengan cepat, 
kurang dari 10 detik

Situs dapat beroperasi pada semua browser 
yang umum digunakan masyarakat (MicIE, 
Mozilla, Google Chrome, Safari, Opera dll)

https://www.palikab.go.id/hub
ungi-kami.html

https://www.palikab.go.id/hub
ungi-kami.html
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situs memiliki fitur contact us,namun kita belum 
tahu, apakah fitur it berjalan optimal atau tidak

https://www.palikab.go.id/hub
ungi-kami.html

situs memiliki fitur contact us,namun kita belum 
tahu, apakah fitur it berjalan optimal atau tidak

https://www.palikab.go.id/hub
ungi-kami.html

situs memiliki fitur contact us,namun kita belum 
tahu, apakah fitur it berjalan optimal atau tidak

situs tidak menyediakan manual penggunaan, 
apabila pengunjung mau bertanya, maka 

pengunjung hanya dapat menggunakan fitur 
kontac us atau informasi kontak kami, dan tidak 

adanya fitur live chat
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situs tidak menyediakan manual penggunaan, 
apabila pengunjung mau bertanya, maka 

pengunjung hanya dapat menggunakan fitur 
kontac us atau informasi kontak kami, dan tidak 

adanya fitur live chat

situs memiliki peta navigasi, jumlah link lebih 
dari 7, logo melink ke halaman utama, dan  

penempatan navgasi konsisten  di tiap halaman 

 -

situs hanya memiliki dua kriteria yang terpenuhi 
yaitu kompatibel dengan perangkat smartphone 
atau tablet dan memungkinkan konten terbaca 

secara cepat
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Teks mudah dibaca, biasanya teks warna hitam 
dengan latar warna puith/cerah & ukuran font 10-

12 di tiap paragraf, warna yang ditampilkan 
terlalu ramai, dan terdapat elemen berkedip di 

halaman utama

situs memenuhi semua kriteria

(1) Tata letak/layout sederhana, ringkas, minim 
fitur pengalih topik ; (2) Minimal link navigasi dan 
scroll (menggulung layar) untuk setiap halaman 

dan informasi/konten ;
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situs memenuhi empat sampai lima kriteria saja

 informasi yang disampaikan dengan bahasa 
Indonesia yang jelas (tata bahasa, pengejaan, 

dan komposisi

situs tidak memiliki daftar perundang-undangan
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situs memberikan update berita berkala 
secara tidak rutin

situs menyedia informasi yang relevan dan 
saling terkait

penggunaan bahasa yang baik dan benar, 
langsung/tidak bertele-tele, tidak banyak 

terminologi tidak awam/asing
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situs mencantumkan Tanggal Publikasi

http://palikab.go.id/hasil-
poling.html

situs tidak memiliki fasilitas transaksi

situs memenuhi lebih dari 4 kriteria

situs memiliki 3 kriteria seperti  (2) contact 
information, (3) terdapat testimoni positif dari 

pengguna, (4) memiliki statistik jumlah 
pengunjung dan pengguna situs/mobile app 

yang meningkat
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situs tidak memiliki fasilitas transaksi

situs tidak memiliki fasilitas transaksi

situs tidak memiliki forum
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situs tidak memiliki informasi kontak

situs memiliki fitur kontak
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Rekomendasi

tampilan antarmuka nya terkesan 
terlalu ramai, dan tidak 

menggambarkan daerah tersebut

tidak banyak rekomendasi untuk hal 
ini, dikarenakan fitur search nya juga 

sudah berjalan baik

website harus dikelola dengan baik, 
karena masih banyak terdapat 

halaman kosong, seperti di 
halaman visi dan misi, sambutan 

Bupati, halaman sejarah kabupaten 
dan masih banyak lagi halaman 

kosong yang belum dikelola 
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website harus memiliki informasi yang 
bisa di nikmati oleh pengunjung, 

     
    

    
     

    
     

    

menu-menu seperti multi bahasa 
sangat diperlukan, karena seseorang 
dengan keterbatasan fisikpun saat ini 

sudah banyak yang menggunakan 
media website dan sosial dalam 

mencari informasi, 

informasi atau berita lebih baik 
ditampilkan dalam satu halaman saja

website harus lebih sering di update
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Data yang diberikan oleh pengguna 
harus dikelola dengan baik, sehingga 

informasi rahasia tetap 

     
     

Data yang diberikan oleh pengguna 
harus dikelola dengan baik, sehingga 

informasi rahasia tetap 
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Data yang diberikan oleh pengguna 
harus dikelola dengan baik, sehingga 

informasi rahasia tetap 

Situs yang baik harus bisa di akses  
24 jam

sudah baik, dan harus ditingkatkan 
dan dipertahankan
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website sebaiknya selalu di update 
dan disediakan fitur live chat

sudah baik, naum harus lebih 
ditingkatkan dan dpertahankan

website yang baik, harus bisa berjalan 
di semua browser

fitur contact us atau help desk harus 
memberikan pelayanan yang optimal 

kepada penggunaya
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fitur contact us atau help desk harus 
memberikan pelayanan yang optimal 

kepada penggunaya

akan lebih baik jika wesite 
menyediakan fitur  (1) manual 

penggunaan; (2) fitur Help, (3) Video 
tutorial, dan (4)  Fitur Customer 

Service online (live chat)

fitur contact us atau help desk harus 
memberikan pelayanan yang optimal 

kepada penggunaya

fitur contact us atau help desk harus 
memberikan pelayanan yang optimal 

kepada penggunaya
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akan lebih baik jika wesite 
menyediakan fitur  (1) manual 

penggunaan; (2) fitur Help, (3) Video 
tutorial, dan (4)  Fitur Customer 

Service online (live chat)

harusnya jumlah link navigasi 
maksimal adalah 7 menu item

sebagiknya situs harus memberikan 
kemudahan bagi siapapun, termasuk 

manula dan disabilitas
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harusnya konten yang ditampilkan up 
to date

usahakan pemilihan warna maksimal 5 
warna saja, 
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harus menampilkan info tentang 
penulis

harusnya situs memuat daftar 
perundang-undangan
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harusnya berita yang ditampilkan 
di update secara rutin
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harus dilengkapi dengan privacy policy
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situs yang baik harus memiliki FAQ, 
fitur kontak, dan chat sehingga diskusi 

dapat berjalan baik
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Dimensi Code Indikator Penilaian Pertanyaan N

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

E1
Struktur situs/mobile app e-
gov ini jelas dan mudah 
diikuti

Apakah situs/mobile app 
menggunakan alamat/nama 
mobile apps yang mudah 
diingat, berekstensi go.id 
(untuk situs)/nama formil (untuk 
mobile app), tampilan antar 
muka (interface ) menarik  dan 
mudah untuk diikuti /ditelusuri?

E2
Mesin pencari (fitur search) 
dalam situs/mobile app e-
gov ini efektif

Apakah situs/mobile app 
menyediakan fitur mesin 
pencari (search) yang mudah 
ditemukan posisinya, 
digunakan dan memberikan 
tampilan hasil yang mudah 
dibaca/dipahami?

E3 Peta situs/mobile app e-gov 
ini terorganisir dengan baik

Apakah situs/mobile app 
memiliki peta navigasi, tidak 
mengandung halaman kosong, 
tata letak (layout) halaman 
yang konsisten dan transisi 
antar halaman terasa halus 
(smooth) dan lancar? 
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

Efficiency E4

Situs/mobile app e-gov ini 
disesuaikan dengan 
kebutuhan khusus masing-
masing pengguna

Apakah situs/mobile app 
memiliki fitur penyesuaian 
terkait karakteristik dan pola 
kebutuhan khusus pengguna 
seperti multi bahasa, 
Sumarisasi (frequently acces, 
top search, FAQ, dlsb), fitur 
pengingat & saran, dan fitur 
yang ramah pengguna 
disabilitas?

E5
Informasi yang ditampilkan 
pada situs/mobile app e-gov 
ini rinci dan sesuai 

Apakah informasi yang 
ditampilkan dalam situs/mobile 
app memiliki keterangan yang 
rinci dan sesuai dengan 
efisiensi? 

E6

Lama Informasi yang 
ditampilkan di situs e-gov 
setelah kejadian/peristiwa 
berlangsung

Seberapa lama informasi 
ditampilkan dari waktu kejadian  
berlangsung?
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3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

E7

Petunjuk dan/atau  
Informasi pengisian data 
dalam situs/mobile app e-
govt ini sudah memadai

Apakah petunjuk dan/atau 
informasi mengenai pengisian 
data dalam situs/mobile app ini 
sudah cukup 
memadai/informatif? 

T1 Penggunaan pasword dan 
username aman

Apakah keamanan 
penggunaan username dan 
password pada situs/mobile 
app ini terjamin? 

T2
Autentifikasi hanya 
menggunakan data yang 
diperlukan

Berapa jumlah item data 
pribadi pengguna yang harus 
dimasukkan untuk autentifikasi 
akses dalam situs/mobile app 
ini ? (Contoh data pribadi yang 
tidak perlu: Nomor Kartu 
Keluarga, NIK, nomor Kartu 
kredit, dlsb yang tidak 
diperlukan dalam akses situs )
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

Trust

T3

Data yang diberikan oleh 
pengguna tersimpan dalam 
situs/mobile app dengan 
aman

Apakah data yang diberikankan 
pengguna dan tersimpan 
dalam sistem e-service ini 
aman?

T4

Data yang disediakan untuk 
e-service digunakan hanya 
untuk alasan yang 
dimaksudkan 

Apakah data pengguna yang 
disimpan dalam e-service ini 
hanya digunakan untuk alasan 
yg dimaksudkan oleh 
pengguna?

R1

Form dalam situs/mobile 
app e-service dapat 
diunduh/di-submit dengan 
cepat

Apakah form atau file dalam 
situs/mobile app ini dapat 
diunduh atau disubmit dengan 
cepat ?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

Reliability

R2
Situs/mobile app e-service 
dapat diakses dan tersedia 
kapan pun diperlukan

Apakah situs/mobile app ini 
dapat diakses kapan saja 
diperlukan?

R3
Situs/mobile app dapat 
beroperasi dengan baik 
sejak dibuka

Apakah situs/mobile app dapat 
beroperasi dengan baik dan 
responsif sejak dibuka?

R4
Situs/mobile app 
menyediakan layanan tepat 
waktu

Apakah layanan disediakan 
tepat waktu sesuai dengan 
kebutuhan?

R5
Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat dengan 

Apakah halaman situs/mobile 
app terunduh/termuat  dengan 
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2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

R5
   

terunduh/termuat dengan 
cepat

   
app terunduh/termuat  dengan 
cepat?

R6
Situs e-service berjalan 
dengan baik menggunakan 
browser yang tersedia

Apakah semua browser  
umum/populer yang tersedia 
dapat digunakan untuk 
membuka situs ini?

 

CS1

Staf e-service menunjukkan 
minat yang tulus dalam 
memecahkan masalah 
pengguna, staf yang 
dimasukan adalah adanya 
HELP DESK utk eService.

Apakah staf e-service 
memberikan layanan yang 
tulus dalam menjawab 
pertanyaan dan penyelesaiaan 
masalah?

CS2
Staff e-service memberikan 
balasan secepatnya ke 
pertanyaan pengguna.

Apakah respon admin cepat 
dalam menjawab pertanyaan 
pengguna?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

Citizen Support

CS3

Staf e-service memiliki 
pengetahuan untuk 
menjawab pertanyaan 
pengguna.

Apakah staf memiliki 
pengetahuan untuk menjawab 
pertanyaan pengguna secara 
memuaskan?

CS4

Staf e-service memiliki 
kemampuan untuk 
menyampaikan 
kepercayaan dan keyakinan

Apakah kesan terpercaya 
terlihat pada staf e-service 
sehingga dapat meyakinkan 
pengguna?

U1 Mudah dipelajari untuk 
mengoperasikan

Apakah situs/mobile app dapat 
dengan mudah dipelajari dan 
dioperasikan saat 1 s/d 3 kali 
mengakses dengan dukungan 
fitur-fitur berikut?
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1

4

3

2

1

4

3

2

1

   

    
    

      
   

 

U2
Interaksi dengan 
situs/mobile app eservice 
jelas dan mudah dimengerti

Apakah interaksi anda sebagai 
pengguna situs/mobile app 
jelas dan mudah untuk 
memahami/mengerti dengan 
tersedianya form interaksi 
dengan fitur-fitur berikut?

U3 Navigasi situs/mobile app 
cukup jelas dan mudah

Apakah situs/mobile app 
mudah dinavigasikan dari 
menu ke menu, dari halaman 
ke halaman, dan dari konten ke 
konten nya?
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4

3

2

1

4

3

2

1

Usability

U4 Situs/mobile app mudah 
digunakan

Apakah mudah dalam 
penggunaan situs/mobile app 
baik konten, menu, dan fitur 
lainnya ?

U5 Tampilan situs/mobile app 
eservice menarik

Apakah tampilan situs/mobile 
app menarik sehingga anda 
nyaman, senang dan tidak 
bosan melihat situs lebih lama 
atau sering?
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4

3
2
1

4

3
2
1

4

3
2

U6
Desain situs/mobile app 
eService layak dan sesuai 
dengan tipe situs

Apakah desain situs sesuai 
/relevan dengan 
jenis/kategori/konten yang 
dikandung/fungsi layanan nya?

U7
Situs/mobile app Eservice 
menimbulkan kesan 
kompeten/profesional

Apakah situs/mobile app 
nampak kompeten/profesional 
dalam penyampaian kontennya 
dan pengelolaannya?

U8

Situs/mobile app Eservice 
memberikan 
pengalaman/kesan positif 
bagi pengguna

Apakah Anda mendapatkan 
pengalaman/kesan positif saat 
mengakses dan menggunakan 
situs/mobile app ini?
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1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

   
 

  
 

   
   

   
  

I1 Menyediakan informasi 
akurat

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs dengan 
bahasa Indonesia yang jelas, 
sistematis dan bermanfaat bagi 
pengguna?

I2 Menyediakan informasi yang 
terpercaya

Apakah Informasi yang 
ditampilkan dalam situs//mobile 
app disertai dengan daftar, 
deskripsi informasi serta dasar 
hukum dari pelayanan yang 
diberikan ?

Menyediakan informasi 
   

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs/mobile 
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2

1

4

3

2

1

4

3
2
1

4

3

2

1

I3 Menyediakan informasi 
tepat dan sesuai waktu

   
ditampilkan pada Situs/mobile 
app merupakan informasi yang 
ter up date  secara teratur ?

I4 Menyediakan informasi 
relevan

Apakah informasi yang 
disampaikan mempunyai 
penjelasan dengan integrasi 
informasi dari link lainnya ?

I6
Menyediakan informasi 
dengan tingkat kerincian 
yang tepat

Apakah informasi yang 
ditampilkan dalam situs/mobile 
app memiliki keterangan yang 
lengkap mengenai: 
Author/Penulis, Tanggal 
Publikasi, Link sumber 
referensi , disertai dengan 
gambar/video/dokumen 
relevan, memiliki kategorisai & 
kata kunci yang sesuai dan 
memliki link/tautan dengan 
informasi lain yang sejenis 
dalam situs?

I5 Menyediakan informasi yang 
mudah dimengerti

Apakah informasi yang 
ditampilkan dilengkapi dengan 
tutorial penggunaan layanan ?

Information
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

 

SI1 Memiliki reputasi yang baik Apakah situs memiliki reputasi 
yang baik?

I7 Menyediakan informasi  
dalam format yang layak

Apakah informasi disajikan 
dengan format yang sesuai, 
tepat dan cocok?

SI2
Pengguna merasa aman 
dalam  menyelesaikan 
transaksi

Apakah situs memiliki  
keamanan untuk melakukan 
transaksi secara penuh?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

Service Interaction SI4 Menciptakan rasa 
personalisasi

Apakah Situs menyediakan 
kemudahan untuk mempunyai 
halaman pribadi dan 
kemudahan untuk mengubah 
atau meng-update-nya ?

  
 

Apakah Situs memiliki fitur 
diskusi langsung (live) dan 

    
    

    
   

  

SI3
Pengguna merasa aman 
terhadap informasi 
pribadinya

Apakah informasi pribadi 
pengguna terlindungi dengan 
baik ?

SI5 Menimbulkan rasa 
kebersamaan

Apakah pengguna merasakan 
komunitas yang menghargai 
keberadaannya dan 
kebersamaan sesama 
pengguna?
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3

2

1

4

3
2

1

 

SI6 Memudahkan komunikasi 
dengan institusi

    
diskusi langsung (live) dan 
informasi kontak yang lengkap 
dan berfungsi baik? (Berfokus 
pada interaksi dari pengguna 
terhadap penyedia layanan 
bukan live chat)

SI7

Memberi keyakinan bahwa 
jasa akan tersampaikan 
dengan baik sesuai 
janji/aturan

Apakah Situs memberi 
keyakinan bahwa jasa akan 
tersampaikan dengan baik 
sesuai janji/aturan? 
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Breakdown Bobot Evidence
Menggunakan (1) nama/alamat mudah 
diingat dan ditelusuri, (2) berakhiran 
ekstensi go.id (untuk situs)/nama formal 
yang menunjukan nama daerah atau 
layanan spesifik (untuk mobile app), (3) 
tampilan antar muka nya menarik 
(komposisi Menu, Logo Lembaga, dan 
font (jenis dan ukuran) yang konsisten, 
(4) struktur  situs/mobile apps  berbentuk 
piramida i. Beranda; ii. Kategori; iv. 
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app, mudah digunakan dan memberikan 
tampilan hasil yang mudah 
dibaca/pahami
Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app dan mudah digunakan
Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app

Tidak ditemukan mesin pencari dalam 
situs/mobile app

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur, tidak memiliki halaman 
kosong dan tata letak (layout) konsisten, 
transisi/perpindahan antar 
halaman/windows situs/mobile app terasa 
halus dan lancar tanpa jeda/lag
Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur, tidak memiliki halaman 
kosong dan tata letak (layout) konsisten

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur dan tidak memiliki halaman 
kosong
Tidak memiliki atau hanya memiliki peta 
navigasi saja 

URL link dan screenshoot 
mengenai: nama 
situs/aplikasi, hasil 
pencarian situs pada 
browser, layout situs untuk 
menunjukkan struktur

URL link dan screenshoot 
mengenai: mesin pencari, 
fungsi dan tata letak

URL link dan screenshoot 
mengenai: Site Map
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Memiliki  fitur  pilihan (1) multi bahasa, (2) 
fitur sumarisasi (frequently acces, top 
search, top question, FAQ) dan (3) fitur 
pengingat & pemberi saran serta (4) fitur 
ramah pengguna disabilitas (text to 
speech, speech to text, dlsb)
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas

Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam satu halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam dua halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam tiga halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam lebihh dari tiga halaman 
situs/mobile app

Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 1-4 hari setelah kejadian 
berlangsung
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 5-7 hari setelah kejadian 
berlangsung
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 8-14 hari setelah kejadian 
berlangsung
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang lebih dari 14 hari setelah 
kejadian berlangsung

Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field mudah dimengerti dan 
informatif disertai diagram dan contoh. 
Proses pengisian data hanya 
membutuhkan 1 halaman

URL link dan screenshoot 
mengenai: fitur  pilihan multi 
bahasa, fitur sumarisasi 
(frequently acces, top 
search, top question, FAQ) 
dan fitur pengingat & 
pemberi saran serta fitur 
ramah pengguna disabilitas 
(text to speech, speech to 
text, dlsb)

Screen shoot  halaman 
(halaman) situs/mobile app

Jadwal update tersedia dan 
dilakukan dengan baik, 
dibuktikan dengan fisik situs 
terbarukan dapat berupa 
link url dan atau 
screenshoot
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field mudah dimengerti dan 
informatif disertai diagram dan contoh. 
Proses pengisian data hanya 
membutuhkan 2-3 halaman

Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field tidak mudah dimengerti dan 
kurang  informatif tanpa disertai diagram 
dan contoh. Proses pengisian data hanya 
membutuhkan lebih dari 3 halaman

Tidak ada petunjuk dan/atau informasi 
pengisian data pada masing-masing field

Terdapat fitur proteksi password: (1) 
autentifikasi, (2) enkripsi menggunakan 
basis/standar enkripsi tertentu 
(ditampilkan metode/merk nya), (3) 
notifikasi penggunaan password, (4) 
notifikasi penggantian password
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas  
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas  
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas  

1 -  3 item data pribadi pengguna untuk 
autentifikasi
4 - 5 item data pribadi pengguna untuk 
autentifikasi
6 sampai 7 item data pribadi pengguna 
untuk autentifikasi

Lebih dari 7 data item data pribadi 
pengguna untuk autentifikasi

URLdan screenshoot kolom 
isian pada situs

URL dan screen shoot 
halaman login, hasil 
percobaan register, create 
username dan password, 
ganti username dan 
password

URL dan screen shoot 
Kolom isian permintaan 
data saat register dan login 
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Keamanan data terjamin karena adanya: 
(1) komitmen/pernyataan tertulis dari 
organisasi pengelola/penanggung jawab 
situs/mobile app yang dapat 
dibaca/diketahui oleh pengguna dengan 
jelas (2) Terdapat jaminan sistem 
enkripsi, (3) autentifikasi menggunakan 
digital signature atau biometrik  (4) fitur 
notifikasi/restorasi user name & password  
dan (5) memiliki sistem pemblokiran

Situs/mobile app memiliki 4-5 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas

Kriteria: (1) Terdapat pernyataan resmi 
dalam situs bahwa data tidak akan 
digunakan untuk keperluan lain. (2) 
Memiliki fitur menu privacy policy untuk 
data pribadi pengguna (3) Data dapat 
dikendalikan oleh pengguna (ubah, 
tampilkan, ditutup, dan fitur lainnya)

Situs/mobile app memiliki 2 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 
kurang dari 1 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 1 
sampai 5 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 5 
sampai 10 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 
lebih dari 10 menit

(1). Screen shoot 
Pernyataan tentang 
kemanan data pengguna 
dalam situs dan bukti 
fiturlain, (2).  berita acara 
percobaan 

(1) Pernyataan resmi 
penggunaan data dalam 
situs (2) menu privacy 
policy

Berita acara pengunduhan 
form atau file dengan bukti 
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Situs/mobile app selalu aktif dan dapat 
digunakan 24 jam sehari

Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1- 3 bulan sekali
Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1 minggu – 1 bulan 
sekali
Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1-6 hari sekali

Situs/mobile app ketika dievaluasi 
memiliki kriteria sebagai berikut: (1)  
waktu loading dan unduh cepat ke menu 
utama  (2) Situs/mobile app berjalan 
dengan baik di semua perangkat,(3) text 
mudah dibaca, (4) responsif

Situs/mobile app memilki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memilki 1 kriteria di atas

Situs/mobile app tidak memilki kriteria di 
atas

Kriteria evaluasi: (1) chat dan mail respon 
tidak lebih dari 24 jam (2) ada 
penyelesaian masalah/pertanyaan user 
(3) pengumuman yang masih dalam 
rentang waktunya (4) kerterbaruan 
berita/artikel
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat   5-10 detik

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat  11 sampai 30 detik

Jadwal dan sop 
maintenance, lampiran up 
dan down sistem, screeshot 
akses/evaluasi situs pada 
waktu yang berbeda

Berita acara percobaan 
menjalankan situs

(1) chat dan mail respon 
tidak lebih dari 24 jam (2) 
bukti penyelesaian 
masalah/pertanyaan user 
(3) bukti pengunggahan 
pengumuman (4) 
kerterbaruan berita

Berita acara percobaan 
membuka halaman situs  
(halaman situs yang baik 
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Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat  31 sampai 60 detik

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat lebih dari 60 detik

Semua browser dapat digunakan 
(minimal 4 jenis browser)

Hanya 3 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Hanya 2 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Hanya 1 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Kriteria kesan tulus staf sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, (1) 
kecepatan respon (2) isi respon (3) 
penyelesaian masalah (4) bahasa yang 
baik

Situs/mobile app memilki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memilki 1 kriteria di atas

Situs/mobile app tidak memilki kriteria di 
atas

Respon terhadap pertanyaan pengguna 
dilakukan kurang dari 60 menit

Respon terhadap pertanyaan dilakukan 
dalam waktu 61 menit  sampai 5 jam

Respon terhadap pertanyaan dilakukan 
dalam 5 jam 1 menit sampai 24 jam

Respon terhadap pertanyaan pengguna 
dilakukan lebh dari 24 jam

   
    

(halaman situs yang baik 
adalah situs yang tidak 
berat dan cepat dibuka)

Berita acara percobaan  
dan screenshoot membuka 
situs dengan berbagai 
browser

Bukti tentang (1) kecepatan 
respon (2) isi respon (3) 
penyelesaian masalah (4) 
standar bahasa yang baik

Bukti sampel respon pada  
pertanyaan user
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Kriteria pengetahuan dan respon dari 
staff e-service terkait pertanyaan 
pengguna atas layanan: (1)  menjawab 
setiap pertanyaan pengguna sesuai 
konteksnya, (2) menjawab dengan cepat 
kurang dari 24 jam (3) menyelesaikan 
masalah/pertanyaan pengguna atau 
menjawab secara tepat (4) 
berkomunikasi dengan bahasa yang baik

Staff e-service memiliki 2-3 kriteria di atas

Staff e-service memiliki 1 kriteria di atas

Staff e-service tidak memiliki kriteria di 
atas

Kriteria penyampaian layanan dari staf e-
service: (1) dapat dipercaya dengan baik 
dan menjalankan tugasnya dengan (2) 
tanggung jawab,  (3) profesional dan (4) 
percaya diri

Staff e-service memiliki 2-3 kriteria di atas

Staff e-service memiliki 1 kriteria di atas

Staff e-service tidak memiliki kriteria di 
atas

Situs/mobile app menyediakan: (1) 
manual penggunaan; (2) fitur Help, (3) 
Video tutorial, dan (4)  Fitur Customer 
Service online (live chat)
Tersedia manual penggunaan, fitur Help 
dan video tutorial

Tersedia manual penggunaan dan fitur 
Help

(1) Bukti berita acara 
penilaian staf e-service (2) 
persepsi penilai terhadap 
jawaban atas pertanyaan 
user (disertai bukti)

(1) Bukti berita acara 
penilaian staf e-service (2) 
persepsi penilai terhadap 
jawaban atas pertanyaan 
user (disertasi bukti)

URL
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Tersedia manual penggunaan (pdf, 
diagram, dokumen lainnya)

Kriteria interaksi pengguna dengan e-
services: (1) Memiliki form interaksi; (2) 
Memiliki fitur Helpdesk/instant messaging 
dengan admin; (3) Informasi yang 
ditampilkan dalam situs dapat diakses 
per halaman per informasi; (4) memiliki 
fitur multibahasa

Interaksi hanya memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Interaksi hanya memiliki 1 kriteria di atas

Interaksi hanya tidak memiliki kriteria di 
atas

Kriteria navigasi situs/mobile app: (1) 
Tersedia peta situs navigasi; (2) Jumlah 
link navigasi yang minimal (maksimal 7 
menu item); (3) Konsisten (posisi 
navigasi situs selalu sama di tiap 
halaman); (4) Logo me-Link ke halaman 
utama

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas

URL

Berita acara percobaan dan 
URL
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Kriteria kemudahan penggunaan 
situs/mobile app: (1) Dapat diakses oleh 
siapapun termasuk (2)disabilitas (tuna 
netra) atau (3) manula; (4) Kompatibel 
dengan perangkat mobile (smartphone, 
tablet, dll); (5) Memungkinkan membaca 
konten secara cepat (skims); (6) Memiliki 
fitur multibahasa; dan (7) perubahan 
layout (misal perubahan ukuran font)

Memiliki 4-6 kriteria diatas

Memiliki 1-3 kriteria diatas

Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria tampilan situs/mobile app yang 
menarik: (1) Desain dengan komposisi 
padanan warna yang baik dan tidak 
berlebihan:  setidaknya memiliki 2 atau 3 
warna utama yang berpadu (maksimal 5 
warna); (2) teks mudah dibaca, biasanya 
teks warna hitam dengan latar warna 
puith/cerah & ukuran font 10-12 di tiap 
paragraf; (3) memiliki gambar yang 
relevan dengan konteks/konten dengan 
kualitas/resolusi yang baik dan jumlah 3-
4 gambar setiap halamannya (tidak 
lebih); (4) layout yang sederhan & 
ringkas (simple)  tidak banyak 
mengandung elemen pengalih fokus 
(misal animasi, gambar berkedip-
kedip/blink  dll)
Memiliki 2-3 kriteria di atas

Memiliki 1 kriteria di atas

Tidak memiliki  kriteria di atas

Berita acara percobaan dan 
URL
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(1) Layout situs sederhana tidak 
berlebihan hanya menyampaikan konten 
yang relevan dengan informasi 
pemerintahan; (2) judul konten memiliki 
tema/label yang jelas dan isi dibagi 
menjadi paragraf kecil; (3) desain layout 
dan konten jelas, ringkas dan menarik; 
(4) kurang dari 10 detik pengunjung 
dapat mengetahui jenis situs dan isi 
konten yang disampaikan

Memiliki 2-3 kriteria di atas
Memiliki 1 kriteria di atas
Tidak memiliki  kriteria di atas

Kriteria kesan kompeten/profesional dari 
situs/mobile app: (1) Tata letak/layout 
sederhana, ringkas, minim fitur pengalih 
topik ; (2) Minimal link navigasi dan scroll 
(menggulung layar) untuk setiap halaman 
dan informasi/konten ; (3) Konten 
diperbarui secara reguler/berkala; (4) 
Konten yang deskriptif, dan penggunaan 
bahasa sederhana dan standar atas 
konten situs/mobile app (yang ada 
seakan ditulis yang profesional, misal: 
editor/wartawan)
Memiliki 2-3 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Tidak memiliki  kriteria diatas

 Kriteria standar pengalaman positif: (1) 
Layout situs sederhana & ringkas 
(simple), tampilan menarik dan 
pengelolaan yang baik; (2) Loading 
halaman cepat, situs memuat (loading) 
halaman 1- 20 detik; (3) Minimal link & 
scroll & layout, serta konsiten tiap 
halamannya; (4) Fokus pada hal yang 
penting/utama, (5) Menu selalu berada di 
bagian atas disetiap halaman (6) item 
menu dibatasi kurang dari 7 item (untuk 
tidak membuat orang berlama-lama 
dalam mencari satu informasi yang 
diinginkan), (6) Memiliki fitur/tombol 
Memiliki 4-5 kriteria diatas
Memiliki 1-3 kriteria diatas
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Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria umum informasi akurat: (1) 
didukung oleh referensi atau dokumen 
fakta yang jelas serta sesuai dengan 
kebutuhan  pengguna. (2) informasi yang 
disampaikan dengan bahasa Indonesia 
yang jelas (tata bahasa, pengejaan, dan 
komposisi) (3)  menampilkan 
keterangan/info tentang penulis (4) 
Informasi dapat dibandingkan dengan 
situs lainnya dengan topik yang sama

Screen shoot : (1) informasi 
yang ditampilkan di Web, 
(2) bagan , (3) dokumen 
pendukung

Memiliki 2-3 kriteria diatas

Memiliki 1 kriteria diatas

Tidak memiliki kriteria diatas

Tersedia daftar dan deskripsi informasi 
yang dilengkapi dengan  peraturan 
perundang-undangan/dasar hukum 
terkait pelayanan yang diberikan
Tersedia deskripsi informasi yang 
dilengkapi dengan peraturan perundang-
undangan/dasar hukum terkait pelayanan 
yang diberikan

Tersedia daftar informasi yang dilengkapi 
peraturan perundang-undangan/dasar 
hukum terkait pelayanan yang diberikan

Tidak tersedia daftar dan deskripsi 
informasi yang dilengkapi dengan 
peraturan perundang-undangan/dasar 
hukum terkait pelayanan yang diberikan 

Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 7 hari kerja dari berita 
/informasi terakhir
Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 8 hari kerja – 30 hari kerja 
dari berita /informasi terakhir

Screen shoot :  (1) Daftar 
informasi ; (2) Deskripsi 
informasi ; (3) Peraturan 
hukum/dasar hukum 

Screen shoot : (1) Berita 
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Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 31 hari kerja – 90 hari kerja 
dari berita /informasi terakhir
Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala lebih dari  90 hari kerja dari berita 
/informasi terakhir

Terdapat integrasi informasi antara 
informasi pelayanan dengan link  
informasi lainnya yang saling terkait
Terdapat integrasi informasi, yang 
membutuhkan pencarian dari link yang 
lain
Terdapat integrasi informasi tanpa 
panduan link lainnya.
Tidak terdapat integrasi informasi

Kriteria informasi yang mudah dimengerti, 
memiliki: (1) penggunaan bahasa yang 
baik dan benar, langsung/tidak bertele-
tele, tidak banyak terminologi tidak 
awam/asing; (2) audio visual, (3) tabel 
dan/atau grafik, (4) link atau dokumen 
Memiliki 2-3 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria tingkat kerincian informasi: (1) 
Author/Penulis; (2) Tanggal Publikasi, (3) 
Memiliki Gambar/Video/Dokumen dan 
tautan dengan informasi lain yang 
sejenis/relevan dalam situs/mobile app 
dan  yang relevan dan (4) Memiliki 
kategorisasi dan kata kunci yang sesuai
Situs/mobile app memiliki  2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki  1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Screen shoot : (1) Berita 
yang terbaru 

Screen shoot : (1) 
penjelasan integrasi 
informasi (2) alamat link 
yang terkait

URL link dan screenshoot 
mengenai: Author; 
DD/MM/YYYY, Link Tautan 
dan 
Gambar/Video/Dokumen 
yang relevan dan Memiliki 
kategorisasi dan kata kunci 
yang sesuai serta Memiliki 
tautan dengan informasi 
lain yang sejenis/relevan 
dalam situs

Screen shoot  dan file 
penggunaan layanan dalam 
bentuk : (1) audiovisiual, (2) 
gambar ; (3) narasi 
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Kriteria format penyajian informasi yang 
layak/pas: (1) Menggunakan bahasa 
yang umum, (2) mengandung penekanan 
(cetak tebal (bold), atau cetak miring 
(italic), pointer, tabel dan atau  yang 
sesungguhnya atau kontekstual (3) 
Mengandung  keyword (4) Menggunakan 
hyperlink yang aktif (dapat diklik 
langsung) (5) jumlah paragraf yang tidak 
banyak (maksimum tiga paragraf) dalam 
satu informasi
Situs/mobile app memiliki  3-4 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki  1-2 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki (1) privacy 
policy, (2) contact information, (3) 
terdapat testimoni positif dari pengguna, 
(4) memiliki statistik jumlah pengunjung 
dan pengguna situs/mobile app yang 
meningkat

Situs/mobile app memiliki 2-3 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki 1 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app tidak memiliki  macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki mekanisme 
transaksi yang jelas dengan ditandai (1) 
tersedia petunjuk yang user friendly (2) 
fitur pengamanan transaksi (3) fasilitas 
pelacakan transaksi (4) riwayat transaksi

Situs/mobile app memiliki 2-3 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki 1 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app tidak memiliki  macam 
kriteria tersebut

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria

Screen shoot  skema yang 
menampilkan informasi 
kebutuhan pengguna pada 
satu skema (informasi 
dengan kategorisasi yang 
jelas sesuai fungsi dan 
organisasi)

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria
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Kriteria keamanan bagi pengguna: (1) 
Untuk akses ke akun pengguna 
dibutuhkan user id, Passwords, (2) kode 
autentifikasi  (3) pengguna memberikan 
hanya data yang dibutuhkan (4) Terdapat 
pernyataan resmi perlindungan data

Situs/app memiliki 2-3 macam 
perlindungan data pengguna diatas
Situs/app  memiliki 1 macam 
perlindungan data pengguna diatas
Situs/app tidak/ memiliki  macam 
perlindungan data pengguna diatas

Situs/app memiliki (1) halaman personal 
yang sesuai dengan karakteristik atau 
preferensi pengguna, (2) memiliki 
pengaman/passwords untuk masuk dan 
(3) memiliki kemudahan untuk mengubah 
atau mengupdate data personal.

Situs/app  memiliki 2 kriteria personalisasi 
pengguna diatas
Situs/app memiliki 1 kriteria personalisasi 
pengguna diatas

Situs/app  tidak memiliki  kriteria 
personalisasi pengguna diatas

Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang berfungsi optimal 
sebagai tempat berdiskusi dan 
memberikan solusi yang dipertimbangkan 
oleh organisasi
Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang berfungsi dengan baik
Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang kadang-kadang 
digunakan
Situs/mobile app tidak memiliki 
forum/kanal pengguna atau memiliki tapi 
tidak digunakan

Situs memiliki fitur diskusi langsung (live) 
dan informasi kontak yang lengkap 
(alamat email, alamat fisik, nomor 
telepon) yang berfungsi dengan baik.

URL dan Screenshoot 
ketiga kriteria

    
  

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria

URL dan Screenshoot 
forum pengguna
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Situs memiliki informasi kontak yang 
lengkap (alamat email, alamat fisik, 
nomor telepon) yang berfungsi dengan 
baik.
Situs memiliki informasi kontak yang 
kurang lengkap yang kurang berfungsi 
dengan baik.
Situs tidak memiliki informasi kontak

Kriteria yang dimaksud, situs/mobile app 
memiliki:  (1) FAQ dan atau petunjuk 
yang lengkap, (2) kontak/fasilitas 
diskusi/chat yang berfungsi untuk 
bertanya (3) terdapat testimoni pengguna  
yang baik, (4) memiliki alur 
kerja/transaksi transparan yang dapat 
dipantau pengguna.

Situs/app  memiliki 2-3 kriteria diatas
Situs/app  memiliki 1 kriteria diatas

Situs/app  tidak memiliki kriteria diatas

URL dan Screenshoot live 
chat dan contact

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria
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Pernyataan untuk end user

Situs mudah diingat, memiliki 
struktur yang jelas dan mudah 
diikuti, untuk model layanan 
berjenis INFORMASI piramida 
SESUAI struktur organisasi, dan 
untuk model layanan berjenis 
WORKFLOW piramida SESUAI 
layanan yang diberikan

Situs memiliki mesin pencari yang 
mudah ditemukan dalam situs, mudah 
digunakan dan memberikan hasil yang 
baik dan sesuai

Situs terorganisasi dengan baik, 
memiliki peta navigasi, tidak 
memiliki halaman kosong, tata letak 
(layout ) konsisten, 
transisi/perpindahan antar halaman 
situs terasa halus dan lancar.

Page 31



INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Situs memiliki fitur penyesuaian 
pengguna seperti multi bahasa, 
frequently acces, top search, FAQ, fitur 
pengingat & saran, dan fitur yang 
ramah pengguna disabilitas?

Jumlah halaman yang diperlukan untuk 
menampilkan Informasi pada 
situs/mobile app e-gov 

Selang waktu kejadian sesungguhnya 
dengan publikasi berita/informasi di 
situs/mobile apps
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Informasi atau petunjuk pengisian data 
pada masing-masing field mudah 
dimengerti dan informatif, disertai 
diagram dan contoh. Proses pengisian 
data hanya membutuhkan sedikit 
halaman petunjuk

Terdapat proteksi password: 
autentifikasi, enkripsi, notifikasi 
penggunaan password, notifikasi 
penggantian password

Autentifikasi hanya menggunakan data 
yang diperlukan (data sesedikit 
mungkin)
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Keamanan data terjamin baik dari 
keamanan sistem maupun komitmen 
tertulis dari organisasi yang dapat 
dibaca oleh pengguna dengan jelas. 
Terdapat enkripsi dan autentifikasi 
menggunakan digital signature, 
biometrik, notifikasi dan password.

Situs menampilkan pernyataan resmi 
bahwa data tidak akan digunakan 
untuk keperluan lain dan memiliki fitur 
menu privacy policy untuk data pribadi 
pengguna yang dapat dikendalikan 
oleh pengguna (ubah, tampilkan, 
ditutup, dll)

Form atau file dokumen yang tersedia 
dalam situs dapat diunduh dengan 
cepat, kurang dari 1 menit
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Situs dapat digunakan dalam 24 jam 
sehari

Situs berjalan dengan baik di semua 
perangkat atau semua operating 
system , waktu loading  cepat, text 
mudah dibaca, responsif

Informasi dan pelayanan disediakan 
tepat waktu dan up to date sesuai 
dengan kebutuhan pengguna

Halaman situs terunduh/terbuka 
     

Page 35



INDIKATOR eService_Jenis INFORM

   
dengan cepat, kurang dari 2 detik

Situs dapat beroperasi pada semua 
browser yang umum digunakan 
masyarakat (MicIE, Mozilla, Google 
Chrome, Safari, Opera dll)

Kesan tulus staf/admin sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, 
cepat  merespon, isi respon yang baik, 
dapat menyelesaikan masalah dan 
menggunakan bahasa yang baik

Respon terhadap pertanyaan 
pengguna dilakukan kurang dari 1 jam
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Pengetahuan staff e-service sangat 
baik, mengetahui dan memahami 
organisasi, seluruh proses bisnis terkait 
pelayanan dari awal sampai akhir yang 
sehingga dapat menjawab pertanyaan 
pengguna secara memuaskan

Staf/admin e-service terkesan baik, 
bertanggungjawab merespon dengan 
cepat, memiliki kemampuan yang 
mencukupi dan profesional

Situs memiliki petunjuk penggunaan, 
fitur Help, Video tutorial dan Fitur 
Customer Service online sehingga 
memudahkan pengguna untuk 
menggunakan situs
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Situs memiliki format interaksi 
dengan admin (messaging ), 
menyediakan informasi dalam satu 
halaman dan  fitur multibahasa 
sehingga pengguna dapat 
berinteraksi dengan situs e-service 
secara jelas dan mudah dimengerti

Tersedia peta navigasi situs dengan 
tahapan yang tidak panjang serta 
kompatibel dengan berbagai browser 
sehingga pengguna mudah untuk 
menggunakan situs.
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Situs mudah digunakan karena dapat 
diakses oleh disabilitas, manula, dari 
smartphone, dan memiliki fitur 
multibahasa serta fitur perubahan 
layout/ukuran font

Situs terlihat menarik dengan 
penggunaan warna yang tidak 
berlebihan, teks berwarna hitam 
dengan warna latar putih, warna dan 
resolusi gambar yang baik, ukuran font 
dan jumlah baris kalimat yang ringkas 
sehingga mudah dibaca.
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Situs memiliki desain yang sesuai 
dengan jenis layanannya mempunyai 
layout yang simpel, dan berisi informasi 
yang ringkas dan menarik serta mudah 
dipahami oleh pengguna

Situs terlihat kompeten untuk 
penyampaian informasi dengan layout 
yang baik, mempunyai fasilitas scroll 
layar, pemilihan bahasa yang baku 
serta konten diperbaharui secara 
berkala

Situs memberikan kesan yang positif 
dengan adanya layout yang ringkas 
namun informatif, waktu loading yang 
cepat, pemberian penekanan pada hal 
penting, tersedia menu yang berisi item 
yang ringkas dan tepat.
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Informasi yang ditampilkan oleh situs 
menggunakan bahasa Indonesia yang 
benar, dengan mekanisme yang runtut, 
tanpa menggunakan banyak istilah 
serta didukung oleh dokumen yang 
tepat sesuai dengan kebutuhan 
pengguna

Informasi yang ditampilkan pada situs 
dilengkapi dengan penjelasan meliputi 
dasar hukum, pelaksanaan kegiatan 
dan gambar yang mendukung

Situs menyediakan informasi yang 
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diperbaharui secara berkala dan up 
to date

Situs menyediakan integrasi informasi 
dengan penyediaan sumber atau link 
yang terkait untuk memperjelas 
informasi relevan yang dibutuhkan 
pengguna

Situs memberikan informasi yang jelas 
sesuai dengan kebutuhan pengguna 
dalam bentuk audiovisual, gambar dan 
narasi.

Situs menyediakan informasi yang 
detail, lengkap dan relevan
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Keamanan dalam bertransaksi 
dirasakan pengguna dengan adanya 
mekanisme transaksi yang jelas, 
tersedia fitur pengamanan transaksi, 
fasilitas pelacakan transaksi dan 
riwayat transaksi

Situs menyediakan informasi yang 
sesuai dengan kebutuhan pengguna 
pada satu skema secara rinci dalam 
format yang baik

Situs memiliki reputasi yang baik 
karena memiliki privacy policy, contact 
informatian, testimoni dan informasi 
jumlah pengunjung.
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Sistem menyediakan halaman pribadi 
untuk pengguna dengan pengaman 
dan memiliki kemudahan untuk 
melakukan pembaharuan data pribadi 
dan memiliki kesan personalisasi 
pengguna

Situs menyediakan media komunikasi 
     
      

    
   

Sistem menyediakan perlindingan 
terhadap informasi pribadi dengan  
penggunaan user id, passwords, kode 
autentifikasi, pernyataan resmi 
perlindungan data sehingga pengguna 
merasa aman.

Situs memiliki forum pengguna dengan 
fasilitas interaksi antara anggotanya 
sehingga menimbulkan rasa 
kebersamaan

Page 44



INDIKATOR eService_Jenis INFORM

    
seperti fasilitas live chat, informasi 
kontak, alamat emai dan nomer telepon 
yang dapat dihubungi yang 
memudahkan komunikasi dengan 
institusi

Sistem menyediakan fasilitas informasi 
untuk mengetahui alur atau tahapan 
kerja dan transaksi yang dilakukan oleh 
pengguna sehingga memberi 
keyakinan bahwa jasa akan 
tersampaikan dengan baik sesuai janji
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Dimensi Code Indikator Penilaian Pertanyaan N

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

      

E1
Struktur situs/mobile app e-
gov ini jelas dan mudah 
diikuti

Apakah situs/mobile app 
menggunakan alamat/nama 
mobile apps yang mudah 
diingat, berekstensi go.id 
(untuk situs)/nama formil (untuk 
mobile app), tampilan antar 
muka (interface ) menarik  dan 
mudah untuk diikuti /ditelusuri?

E2
Mesin pencari (fitur 
search) dalam situs/mobile 
app e-gov ini efektif

Apakah situs/mobile app 
menyediakan fitur mesin 
pencari (search) yang mudah 
ditemukan posisinya, 
digunakan dan memberikan 
tampilan hasil yang mudah 
dibaca/dipahami?

E3
Peta situs/mobile app e-
gov ini terorganisir dengan 
baik

Apakah situs/mobile app 
memiliki peta navigasi, tidak 
mengandung halaman kosong, 
tata letak (layout) halaman 
yang konsisten dan transisi 
antar halaman terasa halus 
(smooth) dan lancar? 
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

      Efficiency

E4

Situs/mobile app e-gov ini 
disesuaikan dengan 
kebutuhan khusus masing-
masing pengguna

Apakah situs/mobile app 
memiliki fitur penyesuaian 
terkait karakteristik dan pola 
kebutuhan khusus pengguna 
seperti multi bahasa, 
Sumarisasi (frequently acces, 
top search, FAQ, dlsb), fitur 
pengingat & saran, dan fitur 
yang ramah pengguna 
disabilitas?

E5
Informasi yang ditampilkan 
pada situs/mobile app e-
gov ini rinci dan sesuai 

Apakah informasi yang 
ditampilkan dalam situs/mobile 
app memiliki keterangan yang 
rinci dan sesuai dengan 
efisiensi? 

Lama Informasi yang 
ditampilkan di situs e gov 

  

Seberapa lama informasi 
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1

4

3

2

1

4

3

2

1

      

E6

   
ditampilkan di situs e-gov 
setelah kejadian/peristiwa 
berlangsung

p    
ditampilkan dari waktu kejadian  
berlangsung?

E7

Petunjuk dan/atau  
Informasi pengisian data 
dalam situs/mobile app e-
govt ini sudah memadai

Apakah petunjuk dan/atau 
informasi mengenai pengisian 
data dalam situs/mobile app ini 
sudah cukup 
memadai/informatif? 

T1 Penggunaan pasword dan 
username aman

Apakah keamanan 
penggunaan username dan 
password pada situs/mobile 
app ini terjamin? 
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

Trust

T3

Data yang diberikan oleh 
pengguna tersimpan 
dalam situs/mobile app 
dengan aman

Apakah data yang diberikankan 
pengguna dan tersimpan 
dalam sistem e-service ini 
aman?

T2
Autentifikasi hanya 
menggunakan data yang 
diperlukan

Berapa jumlah item data 
pribadi pengguna yang harus 
dimasukkan untuk autentifikasi 
akses dalam situs/mobile app 
ini ? (Contoh data pribadi yang 
tidak perlu: Nomor Kartu 
Keluarga, NIK, nomor Kartu 
kredit, dlsb yang tidak 
diperlukan dalam akses situs )

T4

Data yang disediakan 
untuk e-service digunakan 
hanya untuk alasan yang 
dimaksudkan 

Apakah data pengguna yang 
disimpan dalam e-service ini 
hanya digunakan untuk alasan 
yg dimaksudkan oleh 
pengguna?
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3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

Reliability

R1

Form dalam situs/mobile 
app e-service dapat 
diunduh/di-submit dengan 
cepat

Apakah form atau file dalam 
situs/mobile app ini dapat 
diunduh atau disubmit dengan 
cepat ?

R2
Situs/mobile app e-service 
dapat diakses dan tersedia 
kapan pun diperlukan

Apakah situs/mobile app ini 
dapat diakses kapan saja 
diperlukan?

R3
Situs/mobile app dapat 
beroperasi dengan baik 
sejak dibuka

Apakah situs/mobile app dapat 
beroperasi dengan baik dan 
responsif sejak dibuka?

R4
Situs/mobile app 
menyediakan layanan 
tepat waktu

Apakah layanan disediakan 
tepat waktu sesuai dengan 
kebutuhan?
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1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

  
  

 

   
    

R5
Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat dengan 
cepat

Apakah halaman situs/mobile 
app terunduh/termuat  dengan 
cepat?

R6

Situs e-service berjalan 
dengan baik 
menggunakan browser 
yang tersedia

Apakah semua browser  
umum/populer yang tersedia 
dapat digunakan untuk 
membuka situs ini?

 

CS1

Staf e-service 
menunjukkan minat yang 
tulus dalam memecahkan 
masalah pengguna, staf 
yang dimasukan adalah 
adanya HELP DESK utk 
eService.

Apakah staf e-service 
memberikan layanan yang 
tulus dalam menjawab 
pertanyaan dan penyelesaiaan 
masalah?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

Citizen Support

CS2

Staff e-service 
memberikan balasan 
secepatnya ke pertanyaan 
pengguna.

Apakah respon admin cepat 
dalam menjawab pertanyaan 
pengguna?

CS3

Staf e-service memiliki 
pengetahuan untuk 
menjawab pertanyaan 
pengguna.

Apakah staf memiliki 
pengetahuan untuk menjawab 
pertanyaan pengguna secara 
memuaskan?

CS4

Staf e-service memiliki 
kemampuan untuk 
menyampaikan 
kepercayaan dan 
keyakinan

Apakah kesan terpercaya 
terlihat pada staf e-service 
sehingga dapat meyakinkan 
pengguna?

U1 Mudah dipelajari untuk 
mengoperasikan

Apakah situs/mobile app dapat 
dengan mudah dipelajari dan 
dioperasikan saat 1 s/d 3 kali 
mengakses dengan dukungan 
fitur-fitur berikut?

Page 52



INDIKATOR eService_Jenis WORKFL

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

U2

Interaksi dengan 
situs/mobile app eservice 
jelas dan mudah 
dimengerti

Apakah interaksi anda sebagai 
pengguna situs/mobile app 
jelas dan mudah untuk 
memahami/mengerti dengan 
tersedianya form interaksi 
dengan fitur-fitur berikut?

U3 Navigasi situs/mobile app 
cukup jelas dan mudah

Apakah situs/mobile app 
mudah dinavigasikan dari 
menu ke menu, dari halaman 
ke halaman, dan dari konten ke 
konten nya?

U4 Situs/mobile app mudah 
digunakan

Apakah mudah dalam 
penggunaan situs/mobile app 
baik konten, menu, dan fitur 
lainnya ?
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4

3
2
1

4

3
2
1

Usability

U5 Tampilan situs/mobile app 
eservice menarik

Apakah tampilan situs/mobile 
app menarik sehingga anda 
nyaman, senang dan tidak 
bosan melihat situs lebih lama 
atau sering?

U6
Desain situs/mobile app 
eService layak dan sesuai 
dengan tipe situs

Apakah desain situs sesuai 
/relevan dengan 
jenis/kategori/konten yang 
dikandung/fungsi layanan nya?
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4

3
2

1

4

3
2
1

U7
Situs/mobile app Eservice 
menimbulkan kesan 
kompeten/profesional

Apakah situs/mobile app 
nampak kompeten/profesional 
dalam penyampaian kontennya 
dan pengelolaannya?

U8

Situs/mobile app Eservice 
memberikan 
pengalaman/kesan positif 
bagi pengguna

Apakah Anda mendapatkan 
pengalaman/kesan positif saat 
mengakses dan menggunakan 
situs/mobile app ini?
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4

3
2
1

4

3

2

1

4

3

2

I1 Menyediakan informasi 
akurat

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs dengan 
bahasa Indonesia yang jelas, 
sistematis dan bermanfaat bagi 
pengguna?

I2 Menyediakan informasi 
yang terpercaya

Apakah Informasi yang 
ditampilkan dalam situs//mobile 
app disertai dengan daftar, 
deskripsi informasi serta dasar 
hukum dari pelayanan yang 
diberikan ?

I3 Menyediakan informasi 
tepat dan sesuai waktu

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs/mobile 
app merupakan informasi yang 
ter up date  secara teratur ?
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1

4

3

2

1

4

3
2

1

4

3

2

1

  
   

   
   

    
     

I4 Menyediakan informasi 
relevan

Apakah informasi yang 
disampaikan mempunyai 
penjelasan dengan integrasi 
informasi dari link lainnya ?

I6
Menyediakan informasi 
dengan tingkat kerincian 
yang tepat

Apakah informasi yang 
ditampilkan dalam situs/mobile 
app memiliki keterangan yang 
lengkap mengenai: 
Author/Penulis, Tanggal 
Publikasi, Link sumber 
referensi , disertai dengan 
gambar/video/dokumen 
relevan, memiliki kategorisai & 
kata kunci yang sesuai dan 
memliki link/tautan dengan 
informasi lain yang sejenis 
dalam situs?

I5 Menyediakan informasi 
yang mudah dimengerti

Apakah informasi yang 
ditampilkan dilengkapi dengan 
tutorial penggunaan layanan ?

Information
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

 

SI1 Memiliki reputasi yang baik Apakah situs memiliki reputasi 
yang baik?

I7 Menyediakan informasi  
dalam format yang layak

Apakah informasi disajikan 
dengan format yang sesuai, 
tepat dan cocok?

SI2
Pengguna merasa aman 
dalam  menyelesaikan 
transaksi

Apakah situs memiliki  
keamanan untuk melakukan 
transaksi secara penuh?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

Service Interaction
SI4 Menciptakan rasa 

personalisasi

Apakah Situs menyediakan 
kemudahan untuk mempunyai 
halaman pribadi dan 
kemudahan untuk mengubah 
atau meng-update-nya ?

  
 

Apakah Situs memiliki fitur 
diskusi langsung (live) dan 

    
    

    
   

  

SI3
Pengguna merasa aman 
terhadap informasi 
pribadinya

Apakah informasi pribadi 
pengguna terlindungi dengan 
baik ?

SI5 Menimbulkan rasa 
kebersamaan

Apakah pengguna merasakan 
komunitas yang menghargai 
keberadaannya dan 
kebersamaan sesama 
pengguna?
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3

2

1

4

3
2
1

 

SI6 Memudahkan komunikasi 
dengan institusi

    
    

informasi kontak yang lengkap 
dan berfungsi baik? (Berfokus 
pada interaksi dari pengguna 
terhadap penyedia layanan 
bukan live chat)

SI7

Memberi keyakinan bahwa 
jasa akan tersampaikan 
dengan baik sesuai 
janji/aturan

Apakah Situs memberi 
keyakinan bahwa jasa akan 
tersampaikan dengan baik 
sesuai janji/aturan? 
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Breakdown Bobot
Menggunakan (1) nama/alamat mudah 
diingat dan ditelusuri, (2) berakhiran 
ekstensi go.id (untuk situs)/nama formal 
yang menunjukan nama daerah atau 
layanan spesifik (untuk mobile app), (3) 
tampilan antar muka nya menarik 
(komposisi Menu, Logo Lembaga, dan 
font (jenis dan ukuran) yang konsisten, 
(4) struktur  situs/mobile apps  berbentuk 
piramida i. Beranda; ii. Kategori; iv. 
Subkategori

4

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app, mudah digunakan dan memberikan 
tampilan hasil yang mudah 
dibaca/pahami

Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app dan mudah digunakan

Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app
Tidak ditemukan mesin pencari dalam 
situs/mobile app 1

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur, tidak memiliki halaman 
kosong dan tata letak (layout) konsisten, 
transisi/perpindahan antar 
halaman/windows situs/mobile app terasa 
halus dan lancar tanpa jeda/lag.

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur, tidak memiliki halaman 
kosong dan tata letak (layout) konsisten

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur dan tidak memiliki halaman 
kosong

2

Tidak memiliki atau hanya memiliki peta 
navigasi saja 
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Memiliki  fitur  pilihan (1) multi bahasa, (2) 
fitur sumarisasi (frequently acces, top 
search, top question, FAQ) dan (3) fitur 
pengingat & pemberi saran serta (4) fitur 
ramah pengguna disabilitas (text to 
speech, speech to text, dlsb)
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas 2

Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam satu halaman situs/mobile app 4

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam dua halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam tiga halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam lebihh dari tiga halaman 
situs/mobile app

Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 1-4 hari setelah kejadian 
berlangsung

4

Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 5-7 hari setelah kejadian 
berlangsung
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 8-14 hari setelah kejadian 
berlangsung
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Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang lebih dari 14 hari setelah 
kejadian berlangsung

Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field mudah dimengerti dan 
informatif disertai diagram dan contoh. 
Proses pengisian data hanya 
membutuhkan 1 halaman
Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field mudah dimengerti dan 
informatif disertai diagram dan contoh. 
Proses pengisian data hanya 
membutuhkan 2-3 halaman

Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field tidak mudah dimengerti dan 
kurang  informatif tanpa disertai diagram 
dan contoh. Proses pengisian data hanya 
membutuhkan lebih dari 3 halaman

Tidak ada petunjuk dan/atau informasi 
pengisian data pada masing-masing field 1

Terdapat fitur proteksi password: (1) 
autentifikasi, (2) enkripsi menggunakan 
basis/standar enkripsi tertentu 
(ditampilkan metode/merk nya), (3) 
notifikasi penggunaan password, (4) 
notifikasi penggantian password

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas  
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas  
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas  1
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1 -  3 item data pribadi pengguna untuk 
autentifikasi
4 - 5 item data pribadi pengguna untuk 
autentifikasi
6 sampai 7 item data pribadi pengguna 
untuk autentifikasi

Lebih dari 7 data item data pribadi 
pengguna untuk autentifikasi

Keamanan data terjamin karena adanya: 
(1) komitmen/pernyataan tertulis dari 
organisasi pengelola/penanggung jawab 
situs/mobile app yang dapat 
dibaca/diketahui oleh pengguna dengan 
jelas (2) Terdapat jaminan sistem 
enkripsi, (3) autentifikasi menggunakan 
digital signature atau biometrik  (4) fitur 
notifikasi/restorasi user name & password  
dan (5) memiliki sistem pemblokiran

Situs/mobile app memiliki 4-5 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas

Kriteria: (1) Terdapat pernyataan resmi 
dalam situs bahwa data tidak akan 
digunakan untuk keperluan lain. (2) 
Memiliki fitur menu privacy policy untuk 
data pribadi pengguna (3) Data dapat 
dikendalikan oleh pengguna (ubah, 
tampilkan, ditutup, dan fitur lainnya)

Situs/mobile app memiliki 2 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas 1

Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 
kurang dari 1 menit

4
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Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 1 
sampai 5 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 5 
sampai 10 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 
lebih dari 10 menit

Situs/mobile app selalu aktif dan dapat 
digunakan 24 jam sehari 4

Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1- 3 bulan sekali
Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1 minggu – 1 bulan 
sekali

Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1-6 hari sekali

Situs/mobile app ketika dievaluasi 
memiliki kriteria sebagai berikut: (1)  
waktu loading dan unduh cepat ke menu 
utama  (2) Situs/mobile app berjalan 
dengan baik di semua perangkat,(3) text 
mudah dibaca, (4) responsif

Situs/mobile app memilki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memilki 1 kriteria di atas

Situs/mobile app tidak memilki kriteria di 
atas

Kriteria evaluasi: (1) chat dan mail respon 
tidak lebih dari 24 jam (2) ada 
penyelesaian masalah/pertanyaan user 
(3) pengumuman yang masih dalam 
rentang waktunya (4) kerterbaruan 
berita/artikel
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
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Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat   5-10 detik 4

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat  11 sampai 30 detik
Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat  31 sampai 60 detik

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat lebih dari 60 detik

Semua browser dapat digunakan 
(minimal 4 jenis browser) 4

Hanya 3 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal
Hanya 2 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Hanya 1 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Kriteria kesan tulus staf sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, (1) 
kecepatan respon (2) isi respon (3) 
penyelesaian masalah (4) bahasa yang 
baik
Situs/mobile app memilki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memilki 1 kriteria di atas

Situs/mobile app tidak memilki kriteria di 
atas 1
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Respon terhadap pertanyaan pengguna 
dilakukan kurang dari 60 menit

Respon terhadap pertanyaan dilakukan 
dalam waktu 61 menit  sampai 5 jam
Respon terhadap pertanyaan dilakukan 
dalam 5 jam 1 menit sampai 24 jam
Respon terhadap pertanyaan pengguna 
dilakukan lebh dari 24 jam

Kriteria pengetahuan dan respon dari 
staff e-service terkait pertanyaan 
pengguna atas layanan: (1)  menjawab 
setiap pertanyaan pengguna sesuai 
konteksnya, (2) menjawab dengan cepat 
kurang dari 24 jam (3) menyelesaikan 
masalah/pertanyaan pengguna atau 
menjawab secara tepat (4) 
berkomunikasi dengan bahasa yang baik

Staff e-service memiliki 2-3 kriteria di atas

Staff e-service memiliki 1 kriteria di atas

Staff e-service tidak memiliki kriteria di 
atas 1

Kriteria penyampaian layanan dari staf e-
service: (1) dapat dipercaya dengan baik 
dan menjalankan tugasnya dengan (2) 
tanggung jawab,  (3) profesional dan (4) 
percaya diri

Staff e-service memiliki 2-3 kriteria di atas

Staff e-service memiliki 1 kriteria di atas

Staff e-service tidak memiliki kriteria di 
atas 1

Situs/mobile app menyediakan: (1) 
manual penggunaan; (2) fitur Help, (3) 
Video tutorial, dan (4)  Fitur Customer 
Service online (live chat)
Tersedia manual penggunaan, fitur Help 
dan video tutorial
Tersedia manual penggunaan dan fitur 
Help 2

Tersedia manual penggunaan (pdf, 
diagram, dokumen lainnya)
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Kriteria interaksi pengguna dengan e-
services: (1) Memiliki form interaksi; (2) 
Memiliki fitur Helpdesk/instant messaging 
dengan admin; (3) Informasi yang 
ditampilkan dalam situs dapat diakses 
per halaman per informasi; (4) memiliki 
fitur multibahasa

Interaksi hanya memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Interaksi hanya memiliki 1 kriteria di atas 2

Interaksi hanya tidak memiliki kriteria di 
atas

Kriteria navigasi situs/mobile app: (1) 
Tersedia peta situs navigasi; (2) Jumlah 
link navigasi yang minimal (maksimal 7 
menu item); (3) Konsisten (posisi 
navigasi situs selalu sama di tiap 
halaman); (4) Logo me-Link ke halaman 
utama
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas 3

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas

Kriteria kemudahan penggunaan 
situs/mobile app: (1) Dapat diakses oleh 
siapapun termasuk (2)disabilitas (tuna 
netra) atau (3) manula; (4) Kompatibel 
dengan perangkat mobile (smartphone, 
tablet, dll); (5) Memungkinkan membaca 
konten secara cepat (skims); (6) Memiliki 
fitur multibahasa; dan (7) perubahan 
layout (misal perubahan ukuran font)

Memiliki 4-6 kriteria diatas

Memiliki 1-3 kriteria diatas 2

Tidak memiliki kriteria diatas
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Kriteria tampilan situs/mobile app yang 
menarik: (1) Desain dengan komposisi 
padanan warna yang baik dan tidak 
berlebihan:  setidaknya memiliki 2 atau 3 
warna utama yang berpadu (maksimal 5 
warna); (2) teks mudah dibaca, biasanya 
teks warna hitam dengan latar warna 
puith/cerah & ukuran font 10-12 di tiap 
paragraf; (3) memiliki gambar yang 
relevan dengan konteks/konten dengan 
kualitas/resolusi yang baik dan jumlah 3-
4 gambar setiap halamannya (tidak 
lebih); (4) layout yang sederhan & 
ringkas (simple)  tidak banyak 
mengandung elemen pengalih fokus 
(misal animasi, gambar berkedip-
kedip/blink, dll)

Memiliki 2-3 kriteria di atas 3
Memiliki 1 kriteria di atas
Tidak memiliki  kriteria di atas

(1) Layout situs sederhana tidak 
berlebihan hanya menyampaikan konten 
yang relevan dengan informasi 
pemerintahan; (2) judul konten memiliki 
tema/label yang jelas dan isi dibagi 
menjadi paragraf kecil; (3) desain layout 
dan konten jelas, ringkas dan menarik; 
(4) kurang dari 10 detik pengunjung 
dapat mengetahui jenis situs dan isi 
konten yang disampaikan

Memiliki 2-3 kriteria di atas 3
Memiliki 1 kriteria di atas
Tidak memiliki  kriteria di atas
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Kriteria kesan kompeten/profesional dari 
situs/mobile app: (1) Tata letak/layout 
sederhana, ringkas, minim fitur pengalih 
topik ; (2) Minimal link navigasi dan scroll 
(menggulung layar) untuk setiap halaman 
dan informasi/konten ; (3) Konten 
diperbarui secara reguler/berkala; (4) 
Konten yang deskriptif, dan penggunaan 
bahasa sederhana dan standar atas 
konten situs/mobile app (yang ada 
seakan ditulis yang profesional, misal: 
editor/wartawan)

Memiliki 2-3 kriteria diatas 3
Memiliki 1 kriteria diatas

Tidak memiliki  kriteria diatas

 Kriteria standar pengalaman positif: (1) 
Layout situs sederhana & ringkas 
(simple), tampilan menarik dan 
pengelolaan yang baik; (2) Loading 
halaman cepat, situs memuat (loading) 
halaman 1- 20 detik; (3) Minimal link & 
scroll & layout, serta konsiten tiap 
halamannya; (4) Fokus pada hal yang 
penting/utama, (5) Menu selalu berada di 
bagian atas disetiap halaman (6) item 
menu dibatasi kurang dari 7 item (untuk 
tidak membuat orang berlama-lama 
dalam mencari satu informasi yang 
diinginkan), (6) Memiliki fitur/tombol 
Contact
Memiliki 4-5 kriteria diatas 3
Memiliki 1-3 kriteria diatas
Tidak memiliki kriteria diatas
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Kriteria umum informasi akurat: (1) 
didukung oleh referensi atau dokumen 
fakta yang jelas serta sesuai dengan 
kebutuhan  pengguna. (2) informasi yang 
disampaikan dengan bahasa Indonesia 
yang jelas (tata bahasa, pengejaan, dan 
komposisi) (3)  menampilkan 
keterangan/info tentang penulis (4) 
Informasi dapat dibandingkan dengan 
situs lainnya dengan topik yang sama

4

Memiliki 2-3 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Tidak memiliki kriteria diatas

Tersedia daftar dan deskripsi informasi 
yang dilengkapi dengan  peraturan 
perundang-undangan/dasar hukum 
terkait pelayanan yang diberikan
Tersedia deskripsi informasi yang 
dilengkapi dengan peraturan perundang-
undangan/dasar hukum terkait pelayanan 
yang diberikan

Tersedia daftar informasi yang dilengkapi 
peraturan perundang-undangan/dasar 
hukum terkait pelayanan yang diberikan

Tidak tersedia daftar dan deskripsi 
informasi yang dilengkapi dengan 
peraturan perundang-undangan/dasar 
hukum terkait pelayanan yang diberikan 

1

Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 7 hari kerja dari berita 
/informasi terakhir

4

Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 8 hari kerja – 30 hari kerja 
dari berita /informasi terakhir
Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 31 hari kerja – 90 hari kerja 
dari berita /informasi terakhir
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Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala lebih dari  90 hari kerja dari berita 
/informasi terakhir

Terdapat integrasi informasi antara 
informasi pelayanan dengan link  
informasi lainnya yang saling terkait

4

Terdapat integrasi informasi, yang 
membutuhkan pencarian dari link yang 
lain
Terdapat integrasi informasi tanpa 
panduan link lainnya.

Tidak terdapat integrasi informasi

Kriteria informasi yang mudah dimengerti, 
memiliki: (1) penggunaan bahasa yang 
baik dan benar, langsung/tidak bertele-
tele, tidak banyak terminologi tidak 
awam/asing; (2) audio visual, (3) tabel 
dan/atau grafik, (4) link atau dokumen 
lainnya sebagai referensi atau penguat, 
dan 
Memiliki 2-3 kriteria diatas 3
Memiliki 1 kriteria diatas

Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria tingkat kerincian informasi: (1) 
Author/Penulis; (2) Tanggal Publikasi, (3) 
Memiliki Gambar/Video/Dokumen dan 
tautan dengan informasi lain yang 
sejenis/relevan dalam situs/mobile app 
dan  yang relevan dan (4) Memiliki 
kategorisasi dan kata kunci yang sesuai
Situs/mobile app memiliki  2-3 kriteria di 
atas 3

Situs/mobile app memiliki  1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas
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Kriteria format penyajian informasi yang 
layak/pas: (1) Menggunakan bahasa 
yang umum, (2) mengandung penekanan 
(cetak tebal (bold), atau cetak miring 
(italic), pointer, tabel dan atau  yang 
sesungguhnya atau kontekstual (3) 
Mengandung  keyword (4) Menggunakan 
hyperlink yang aktif (dapat diklik 
langsung) (5) jumlah paragraf yang tidak 
banyak (maksimum tiga paragraf) dalam 
satu informasi
Situs/mobile app memiliki  3-4 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki  1-2 kriteria di 
atas 2

Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki (1) privacy 
policy, (2) contact information, (3) 
terdapat testimoni positif dari pengguna, 
(4) memiliki statistik jumlah pengunjung 
dan pengguna situs/mobile app yang 
meningkat
Situs/mobile app memiliki 2-3 macam 
kriteria tersebut 3

Situs/mobile app memiliki 1 macam 
kriteria tersebut
Situs/mobile app tidak memiliki  macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki mekanisme 
transaksi yang jelas dengan ditandai (1) 
tersedia petunjuk yang user friendly (2) 
fitur pengamanan transaksi (3) fasilitas 
pelacakan transaksi (4) riwayat transaksi

Situs/mobile app memiliki 2-3 macam 
kriteria tersebut
Situs/mobile app memiliki 1 macam 
kriteria tersebut
Situs/mobile app tidak memiliki  macam 
kriteria tersebut 1
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Kriteria keamanan bagi pengguna: (1) 
Untuk akses ke akun pengguna 
dibutuhkan user id, Passwords, (2) kode 
autentifikasi  (3) pengguna memberikan 
hanya data yang dibutuhkan (4) Terdapat 
pernyataan resmi perlindungan data

Situs/app memiliki 2-3 macam 
perlindungan data pengguna diatas
Situs/app  memiliki 1 macam 
perlindungan data pengguna diatas
Situs/app tidak/ memiliki  macam 
perlindungan data pengguna diatas 1

Situs/app memiliki (1) halaman personal 
yang sesuai dengan karakteristik atau 
preferensi pengguna, (2) memiliki 
pengaman/passwords untuk masuk dan 
(3) memiliki kemudahan untuk mengubah 
atau mengupdate data personal.

Situs/app  memiliki 2 kriteria personalisasi 
pengguna diatas
Situs/app memiliki 1 kriteria personalisasi 
pengguna diatas
Situs/app  tidak memiliki  kriteria 
personalisasi pengguna diatas 1

Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang berfungsi optimal 
sebagai tempat berdiskusi dan 
memberikan solusi yang dipertimbangkan 
oleh organisasi
Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang berfungsi dengan baik
Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang kadang-kadang 
digunakan
Situs/mobile app tidak memiliki 
forum/kanal pengguna atau memiliki tapi 
tidak digunakan

1

Situs memiliki fitur diskusi langsung (live) 
dan informasi kontak yang lengkap 
(alamat email, alamat fisik, nomor 
telepon) yang berfungsi dengan baik.
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Situs memiliki informasi kontak yang 
lengkap (alamat email, alamat fisik, 
nomor telepon) yang berfungsi dengan 
baik.

3

Situs memiliki informasi kontak yang 
kurang lengkap yang kurang berfungsi 
dengan baik.
Situs tidak memiliki informasi kontak

Kriteria yang dimaksud, situs/mobile app 
memiliki:  (1) FAQ dan atau petunjuk 
yang lengkap, (2) kontak/fasilitas 
diskusi/chat yang berfungsi untuk 
bertanya (3) terdapat testimoni pengguna  
yang baik, (4) memiliki alur 
kerja/transaksi transparan yang dapat 
dipantau pengguna.

Situs/app  memiliki 2-3 kriteria diatas
Situs/app  memiliki 1 kriteria diatas 2
Situs/app  tidak memiliki kriteria diatas
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Evidence

http://okukab.go.id/ 
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Tidak ada halaman Login ataupun Register pada situs 
okukab.go.id
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Tidak ada menu tersebut pada situs okukab.go.id

Tidak ada menu autentifikasi pada situss okukab.go.id

Situs Tidak Memiliki Pernyataan Tersebut
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Tidak Ada Fitur Tanya Jawab dalam situs
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Tidak Ada Fitur Tanya Jawab dalam situs

Tidak Ada Fitur Tanya Jawab dalam situs

Tidak Ada Fitur Tanya Jawab dalam situs

http://okukab.go.id/wp-content/uploads/permintaan_subdomain.pdf
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https://okukab.go.id/bupati-oku-memimpin-upacara-peringatan-hari-pahlawan-
ke-74/
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Screen shoot : (1) Berita yang terbaru 
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https://okukab.go.id/maintenance-aplikasi-agregasi-data-penyedia-adp/
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Situs Tidak Memiliki Kriteria Tersebut
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Situs Tidak Memiliki Kriteria Tersebut

Situs Tidak Memiliki Kriteria Tersebut

Situs tidak memiliki menu forum untuk pengguna
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Pernyataan untuk end user

Nama Situs mudah diingat dan 
tidak terlalu panjang

Situs tidak memiliki fitur pencarian

Situs memiliki peta navigasi dan 
tidak memiliki halaman kosong
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Situs hanya memiliki satu kriteria saja.

Informasi atau berita yang diberikan 
sudah memiliki keterangan yang rinci.
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Selang waktu berita berkisar 1-4 hari

Tidak ada petnjuk ataupun informasi 
pengsian data pada situs.

Tidak ada halaman Login 
ataupun Register pada 

situs okukab.go.id
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Tidak ada menu autentifikasi 
pada situss okukab.go.id

Tidak ada menu tersebut 
pada situs okukab.go.id

Situs Tidak Memiliki Pernyataan 
Tersebut

      
  

Page 94



INDIKATOR eService_Jenis WORKFL

Form atau File dapat diunduh kurang 
dari 1 menit.

Situs dapat digunakan dalam 24 jam 
sehari

Situs berjalan dengan baik di 
semua perangkat atau semua 
operating system , waktu loading 
cepat, text mudah dibaca, 
responsif

Informasi dan pelayanan disediakan 
tepat waktu dan up to date sesuai 
dengan kebutuhan pengguna
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INDIKATOR eService_Jenis WORKFL    
       

  

Halaman situs terunduh/terbuka 
dengan cepat, kurang dari 2 detik

Situs dapat beroperasi pada semua 
browser yang umum digunakan 
masyarakat (MicIE, Mozilla, Google 
Chrome, Safari, Opera dll)

Tidak Ada Fitur Tanya Jawab 
dalam situs
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Tidak Ada Fitur Tanya Jawab 
dalam situs

Tidak Ada Fitur Tanya Jawab 
dalam situs

Tidak Ada Fitur Tanya Jawab 
dalam situs

Situs memiliki petunjuk penggunaan, 
fitur Help, Video tutorial dan Fitur 
Customer Service online sehingga 
memudahkan pengguna untuk 
menggunakan situs
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Situs memiliki format interaksi 
dengan admin (messaging ), 
menyediakan informasi dalam satu 
halaman dan  fitur multibahasa 
sehingga pengguna dapat 
berinteraksi dengan situs e-service 
secara jelas dan mudah dimengerti

Navigasi mudah digunakan dari menu 
ke menu

Situs Mudah mengikuti atat letak 
layput dan menyesuaikan size layout.
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Situs terlihat menarik dengan 
penggunaan warna yang tidak 
berlebihan, teks berwarna hitam 
dengan warna latar putih, warna dan 
resolusi gambar yang baik, ukuran 
font dan jumlah baris kalimat yang 
ringkas sehingga mudah dibaca.

Situs memiliki desain yang sesuai 
dengan jenis layanannya mempunyai 
layout yang simpel, dan berisi 
informasi yang ringkas dan menarik 
serta mudah dipahami oleh pengguna
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Situs terlihat kompeten untuk 
penyampaian informasi dengan layout 
yang baik, mempunyai fasilitas scroll 
layar, pemilihan bahasa yang baku 
serta konten diperbaharui secara 
berkala

Situs memberikan kesan yang positif 
dengan adanya layout yang ringkas 
namun informatif, waktu loading yang 
cepat, pemberian penekanan pada hal 
penting, tersedia menu yang berisi 
item yang ringkas dan tepat.

Page 100



INDIKATOR eService_Jenis WORKFL

Informasi yang ditampilkan oleh situs 
menggunakan bahasa Indonesia yang 
benar, dengan mekanisme yang 
runtut, tanpa menggunakan banyak 
istilah serta didukung oleh dokumen 
yang tepat sesuai dengan kebutuhan 
pengguna

Tidak tersedia secara lengkap 
peraturan undang-undang terkait 
pelayanan yang diberikan.

Situs menyediakan informasi 
secara uptodate
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Situs menyediakan integrasi informasi 
dengan penyediaan sumber atau link 
yang terkait untuk memperjelas 
informasi relevan yang dibutuhkan 
pengguna

Situs memberikan informasi yang jelas 
serta gambar kegiatan.

Situs menyediakan informasi yang 
detail, lengkap dan relevan
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Situs Tidak Memiliki Kriteria 
Tersebut

informasi yang disajikan 
menggunakan bahasa yang umum 
serta tidak banyak paragraf

Situs memiliki reputasi yang baik 
karena memiliki privacy policy, contact 
informatian, testimoni dan informasi 
jumlah pengunjung.
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Situs Tidak Memiliki Kriteria 
Tersebut

     
    

Situs Tidak Memiliki Kriteria 
Tersebut

Situs tidak memiliki menu forum 
untuk pengguna
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Situs memiliki email, kontak telpon, 
alamat fisik, serta media sosial.

Situs hanya menyediakan contact us 
saja
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Dimensi Code Indikator Penilaian Pertanyaan N

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

E3 Peta situs/mobile app e-gov 
ini terorganisir dengan baik

Apakah situs/mobile app 
memiliki peta navigasi, tidak 
mengandung halaman kosong, 
tata letak (layout) halaman 
yang konsisten dan transisi 
antar halaman terasa halus 
(smooth) dan lancar? 

E1
Struktur situs/mobile app e-
gov ini jelas dan mudah 
diikuti

Apakah situs/mobile app 
menggunakan alamat/nama 
mobile apps yang mudah 
diingat, berekstensi go.id 
(untuk situs)/nama formil (untuk 
mobile app), tampilan antar 
muka (interface ) menarik  dan 
mudah untuk diikuti /ditelusuri?

E2
Mesin pencari (fitur search) 
dalam situs/mobile app e-
gov ini efektif

Apakah situs/mobile app 
menyediakan fitur mesin 
pencari (search) yang mudah 
ditemukan posisinya, 
digunakan dan memberikan 
tampilan hasil yang mudah 
dibaca/dipahami?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

E6

Lama Informasi yang 
ditampilkan di situs e-gov 
setelah kejadian/peristiwa 
berlangsung

Seberapa lama informasi 
ditampilkan dari waktu kejadian  
berlangsung?

   
   

   
   

   
   

     
  

 

E4

Situs/mobile app e-gov ini 
disesuaikan dengan 
kebutuhan khusus masing-
masing pengguna

Apakah situs/mobile app 
memiliki fitur penyesuaian 
terkait karakteristik dan pola 
kebutuhan khusus pengguna 
seperti multi bahasa, 
Sumarisasi (frequently acces, 
top search, FAQ, dlsb), fitur 
pengingat & saran, dan fitur 
yang ramah pengguna 
disabilitas?

E5
Informasi yang ditampilkan 
pada situs/mobile app e-gov 
ini rinci dan sesuai 

Apakah informasi yang 
ditampilkan dalam situs/mobile 
app memiliki keterangan yang 
rinci dan sesuai dengan 
efisiensi? 

Efficiency
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3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

T2
Autentifikasi hanya 
menggunakan data yang 
diperlukan

Berapa jumlah item data 
pribadi pengguna yang harus 
dimasukkan untuk autentifikasi 
akses dalam situs/mobile app 
ini ? (Contoh data pribadi yang 
tidak perlu: Nomor Kartu 
Keluarga, NIK, nomor Kartu 
kredit, dlsb yang tidak 
diperlukan dalam akses situs )

T1 Penggunaan pasword dan 
username aman

Apakah keamanan 
penggunaan username dan 
password pada situs/mobile 
app ini terjamin? 

E7

Petunjuk dan/atau  
Informasi pengisian data 
dalam situs/mobile app e-
govt ini sudah memadai

Apakah petunjuk dan/atau 
informasi mengenai pengisian 
data dalam situs/mobile app ini 
sudah cukup 
memadai/informatif? 
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

R1

Form dalam situs/mobile 
app e-service dapat 
diunduh/di-submit dengan 
cepat

Apakah form atau file dalam 
situs/mobile app ini dapat 
diunduh atau disubmit dengan 
cepat ?

T4

Data yang disediakan untuk 
e-service digunakan hanya 
untuk alasan yang 
dimaksudkan 

Apakah data pengguna yang 
disimpan dalam e-service ini 
hanya digunakan untuk alasan 
yg dimaksudkan oleh 
pengguna?

Trust

T3

Data yang diberikan oleh 
pengguna tersimpan dalam 
situs/mobile app dengan 
aman

Apakah data yang diberikankan 
pengguna dan tersimpan 
dalam sistem e-service ini 
aman?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3
R5

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat dengan 

Apakah halaman situs/mobile 
app terunduh/termuat  dengan 

R4
Situs/mobile app 
menyediakan layanan tepat 
waktu

Apakah layanan disediakan 
tepat waktu sesuai dengan 
kebutuhan?

R3
Situs/mobile app dapat 
beroperasi dengan baik 
sejak dibuka

Apakah situs/mobile app dapat 
beroperasi dengan baik dan 
responsif sejak dibuka?

Reliability

R2
Situs/mobile app e-service 
dapat diakses dan tersedia 
kapan pun diperlukan

Apakah situs/mobile app ini 
dapat diakses kapan saja 
diperlukan?
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2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

 

CS1

Staf e-service menunjukkan 
minat yang tulus dalam 
memecahkan masalah 
pengguna, staf yang 
dimasukan adalah adanya 
HELP DESK utk eService.

Apakah staf e-service 
memberikan layanan yang 
tulus dalam menjawab 
pertanyaan dan penyelesaiaan 
masalah?

CS2
Staff e-service memberikan 
balasan secepatnya ke 
pertanyaan pengguna.

Apakah respon admin cepat 
dalam menjawab pertanyaan 
pengguna?

R5
   

terunduh/termuat dengan 
cepat

   
app terunduh/termuat  dengan 
cepat?

R6
Situs e-service berjalan 
dengan baik menggunakan 
browser yang tersedia

Apakah semua browser  
umum/populer yang tersedia 
dapat digunakan untuk 
membuka situs ini?
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

CS4

Staf e-service memiliki 
kemampuan untuk 
menyampaikan 
kepercayaan dan keyakinan

Apakah kesan terpercaya 
terlihat pada staf e-service 
sehingga dapat meyakinkan 
pengguna?

U1 Mudah dipelajari untuk 
mengoperasikan

Apakah situs/mobile app dapat 
dengan mudah dipelajari dan 
dioperasikan saat 1 s/d 3 kali 
mengakses dengan dukungan 
fitur-fitur berikut?

CS3

Staf e-service memiliki 
pengetahuan untuk 
menjawab pertanyaan 
pengguna.

Apakah staf memiliki 
pengetahuan untuk menjawab 
pertanyaan pengguna secara 
memuaskan?

Citizen Support
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1

4

3

2

1

4

3

2

1

U3 Navigasi situs/mobile app 
cukup jelas dan mudah

Apakah situs/mobile app 
mudah dinavigasikan dari 
menu ke menu, dari halaman 
ke halaman, dan dari konten ke 
konten nya?

U2
Interaksi dengan 
situs/mobile app eservice 
jelas dan mudah dimengerti

Apakah interaksi anda sebagai 
pengguna situs/mobile app 
jelas dan mudah untuk 
memahami/mengerti dengan 
tersedianya form interaksi 
dengan fitur-fitur berikut?
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4

3

2

1

4

3

2

1

U5 Tampilan situs/mobile app 
eservice menarik

Apakah tampilan situs/mobile 
app menarik sehingga anda 
nyaman, senang dan tidak 
bosan melihat situs lebih lama 
atau sering?

U4 Situs/mobile app mudah 
digunakan

Apakah mudah dalam 
penggunaan situs/mobile app 
baik konten, menu, dan fitur 
lainnya ?

Usability
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4

3
2
1

4

3
2
1

4

3
2

U7
Situs/mobile app Eservice 
menimbulkan kesan 
kompeten/profesional

Apakah situs/mobile app 
nampak kompeten/profesional 
dalam penyampaian kontennya 
dan pengelolaannya?

U8

Situs/mobile app Eservice 
memberikan 
pengalaman/kesan positif 
bagi pengguna

Apakah Anda mendapatkan 
pengalaman/kesan positif saat 
mengakses dan menggunakan 
situs/mobile app ini?

U6
Desain situs/mobile app 
eService layak dan sesuai 
dengan tipe situs

Apakah desain situs sesuai 
/relevan dengan 
jenis/kategori/konten yang 
dikandung/fungsi layanan nya?
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1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

Menyediakan informasi 
   

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs/mobile 

    
     

I1 Menyediakan informasi 
akurat

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs dengan 
bahasa Indonesia yang jelas, 
sistematis dan bermanfaat bagi 
pengguna?

I2 Menyediakan informasi yang 
terpercaya

Apakah Informasi yang 
ditampilkan dalam situs//mobile 
app disertai dengan daftar, 
deskripsi informasi serta dasar 
hukum dari pelayanan yang 
diberikan ?
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2

1

4

3

2

1

4

3
2
1

4

3

2

1

I5 Menyediakan informasi yang 
mudah dimengerti

Apakah informasi yang 
ditampilkan dilengkapi dengan 
tutorial penggunaan layanan ?

Information

I6
Menyediakan informasi 
dengan tingkat kerincian 
yang tepat

Apakah informasi yang 
ditampilkan dalam situs/mobile 
app memiliki keterangan yang 
lengkap mengenai: 
Author/Penulis, Tanggal 
Publikasi, Link sumber 
referensi , disertai dengan 
gambar/video/dokumen 
relevan, memiliki kategorisai & 
kata kunci yang sesuai dan 
memliki link/tautan dengan 
informasi lain yang sejenis 
dalam situs?

I3 Menyediakan informasi 
tepat dan sesuai waktu

   
ditampilkan pada Situs/mobile 
app merupakan informasi yang 
ter up date  secara teratur ?

I4 Menyediakan informasi 
relevan

Apakah informasi yang 
disampaikan mempunyai 
penjelasan dengan integrasi 
informasi dari link lainnya ?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

SI2
Pengguna merasa aman 
dalam  menyelesaikan 
transaksi

Apakah situs memiliki  
keamanan untuk melakukan 
transaksi secara penuh?

I7 Menyediakan informasi  
dalam format yang layak

Apakah informasi disajikan 
dengan format yang sesuai, 
tepat dan cocok?

 

SI1 Memiliki reputasi yang baik Apakah situs memiliki reputasi 
yang baik?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

SI5 Menimbulkan rasa 
kebersamaan

Apakah pengguna merasakan 
komunitas yang menghargai 
keberadaannya dan 
kebersamaan sesama 
pengguna?

  
 

Apakah Situs memiliki fitur 
diskusi langsung (live) dan 

    
    

    
   

  

SI3
Pengguna merasa aman 
terhadap informasi 
pribadinya

Apakah informasi pribadi 
pengguna terlindungi dengan 
baik ?

SI4 Menciptakan rasa 
personalisasi

Apakah Situs menyediakan 
kemudahan untuk mempunyai 
halaman pribadi dan 
kemudahan untuk mengubah 
atau meng-update-nya ?

Service Interaction
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3

2

1

4

3
2
1

SI7

Memberi keyakinan bahwa 
jasa akan tersampaikan 
dengan baik sesuai 
janji/aturan

Apakah Situs memberi 
keyakinan bahwa jasa akan 
tersampaikan dengan baik 
sesuai janji/aturan? 

SI6 Memudahkan komunikasi 
dengan institusi

    
diskusi langsung (live) dan 
informasi kontak yang lengkap 
dan berfungsi baik? (Berfokus 
pada interaksi dari pengguna 
terhadap penyedia layanan 
bukan live chat)
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Breakdown Bobot Evidence
Menggunakan (1) nama/alamat mudah 
diingat dan ditelusuri, (2) berakhiran 
ekstensi go.id (untuk situs)/nama formal 
yang menunjukan nama daerah atau 
layanan spesifik (untuk mobile app), (3) 
tampilan antar muka nya menarik 
(komposisi Menu, Logo Lembaga, dan 
font (jenis dan ukuran) yang konsisten, 
(4) struktur  situs/mobile apps  berbentuk 
piramida i. Beranda; ii. Kategori; iv. 
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app, mudah digunakan dan memberikan 
tampilan hasil yang mudah 
dibaca/pahami
Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app dan mudah digunakan
Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app

Tidak ditemukan mesin pencari dalam 
situs/mobile app

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur, tidak memiliki halaman 
kosong dan tata letak (layout) konsisten, 
transisi/perpindahan antar 
halaman/windows situs/mobile app terasa 
halus dan lancar tanpa jeda/lag
Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur, tidak memiliki halaman 
kosong dan tata letak (layout) konsisten

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur dan tidak memiliki halaman 
kosong
Tidak memiliki atau hanya memiliki peta 
navigasi saja 

URL link dan screenshoot 
mengenai: Site Map

URL link dan screenshoot 
mengenai: nama 
situs/aplikasi, hasil 
pencarian situs pada 
browser, layout situs untuk 
menunjukkan struktur

URL link dan screenshoot 
mengenai: mesin pencari, 
fungsi dan tata letak
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Memiliki  fitur  pilihan (1) multi bahasa, (2) 
fitur sumarisasi (frequently acces, top 
search, top question, FAQ) dan (3) fitur 
pengingat & pemberi saran serta (4) fitur 
ramah pengguna disabilitas (text to 
speech, speech to text, dlsb)
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas

Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam satu halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam dua halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam tiga halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam lebihh dari tiga halaman 
situs/mobile app

Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 1-4 hari setelah kejadian 
berlangsung
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 5-7 hari setelah kejadian 
berlangsung
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 8-14 hari setelah kejadian 
berlangsung
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang lebih dari 14 hari setelah 
kejadian berlangsung

Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field mudah dimengerti dan 
informatif disertai diagram dan contoh. 
Proses pengisian data hanya 
membutuhkan 1 halaman

Jadwal update tersedia dan 
dilakukan dengan baik, 
dibuktikan dengan fisik situs 
terbarukan dapat berupa 
link url dan atau 
screenshoot

   
  

URL link dan screenshoot 
mengenai: fitur  pilihan multi 
bahasa, fitur sumarisasi 
(frequently acces, top 
search, top question, FAQ) 
dan fitur pengingat & 
pemberi saran serta fitur 
ramah pengguna disabilitas 
(text to speech, speech to 
text, dlsb)

Screen shoot  halaman 
(halaman) situs/mobile app

Page 17



INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field mudah dimengerti dan 
informatif disertai diagram dan contoh. 
Proses pengisian data hanya 
membutuhkan 2-3 halaman

Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field tidak mudah dimengerti dan 
kurang  informatif tanpa disertai diagram 
dan contoh. Proses pengisian data hanya 
membutuhkan lebih dari 3 halaman

Tidak ada petunjuk dan/atau informasi 
pengisian data pada masing-masing field

Terdapat fitur proteksi password: (1) 
autentifikasi, (2) enkripsi menggunakan 
basis/standar enkripsi tertentu 
(ditampilkan metode/merk nya), (3) 
notifikasi penggunaan password, (4) 
notifikasi penggantian password
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas  
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas  
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas  

1 -  3 item data pribadi pengguna untuk 
autentifikasi
4 - 5 item data pribadi pengguna untuk 
autentifikasi
6 sampai 7 item data pribadi pengguna 
untuk autentifikasi

Lebih dari 7 data item data pribadi 
pengguna untuk autentifikasi

URL dan screen shoot 
Kolom isian permintaan 
data saat register dan login 

URL dan screen shoot 
halaman login, hasil 
percobaan register, create 
username dan password, 
ganti username dan 
password

URLdan screenshoot kolom 
isian pada situs
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Keamanan data terjamin karena adanya: 
(1) komitmen/pernyataan tertulis dari 
organisasi pengelola/penanggung jawab 
situs/mobile app yang dapat 
dibaca/diketahui oleh pengguna dengan 
jelas (2) Terdapat jaminan sistem 
enkripsi, (3) autentifikasi menggunakan 
digital signature atau biometrik  (4) fitur 
notifikasi/restorasi user name & password  
dan (5) memiliki sistem pemblokiran

Situs/mobile app memiliki 4-5 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas

Kriteria: (1) Terdapat pernyataan resmi 
dalam situs bahwa data tidak akan 
digunakan untuk keperluan lain. (2) 
Memiliki fitur menu privacy policy untuk 
data pribadi pengguna (3) Data dapat 
dikendalikan oleh pengguna (ubah, 
tampilkan, ditutup, dan fitur lainnya)

Situs/mobile app memiliki 2 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 
kurang dari 1 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 1 
sampai 5 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 5 
sampai 10 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 
lebih dari 10 menit

Berita acara pengunduhan 
form atau file dengan bukti 

(1) Pernyataan resmi 
penggunaan data dalam 
situs (2) menu privacy 
policy

(1). Screen shoot 
Pernyataan tentang 
kemanan data pengguna 
dalam situs dan bukti 
fiturlain, (2).  berita acara 
percobaan 
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Situs/mobile app selalu aktif dan dapat 
digunakan 24 jam sehari

Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1- 3 bulan sekali
Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1 minggu – 1 bulan 
sekali
Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1-6 hari sekali

Situs/mobile app ketika dievaluasi 
memiliki kriteria sebagai berikut: (1)  
waktu loading dan unduh cepat ke menu 
utama  (2) Situs/mobile app berjalan 
dengan baik di semua perangkat,(3) text 
mudah dibaca, (4) responsif

Situs/mobile app memilki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memilki 1 kriteria di atas

Situs/mobile app tidak memilki kriteria di 
atas

Kriteria evaluasi: (1) chat dan mail respon 
tidak lebih dari 24 jam (2) ada 
penyelesaian masalah/pertanyaan user 
(3) pengumuman yang masih dalam 
rentang waktunya (4) kerterbaruan 
berita/artikel
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat   5-10 detik

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat  11 sampai 30 detik

Berita acara percobaan 
membuka halaman situs  
(halaman situs yang baik 

    
   

(1) chat dan mail respon 
tidak lebih dari 24 jam (2) 
bukti penyelesaian 
masalah/pertanyaan user 
(3) bukti pengunggahan 
pengumuman (4) 
kerterbaruan berita

Berita acara percobaan 
menjalankan situs

Jadwal dan sop 
maintenance, lampiran up 
dan down sistem, screeshot 
akses/evaluasi situs pada 
waktu yang berbeda

Page 20



INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat  31 sampai 60 detik

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat lebih dari 60 detik

Semua browser dapat digunakan 
(minimal 4 jenis browser)

Hanya 3 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Hanya 2 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Hanya 1 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Kriteria kesan tulus staf sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, (1) 
kecepatan respon (2) isi respon (3) 
penyelesaian masalah (4) bahasa yang 
baik

Situs/mobile app memilki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memilki 1 kriteria di atas

Situs/mobile app tidak memilki kriteria di 
atas

Respon terhadap pertanyaan pengguna 
dilakukan kurang dari 60 menit

Respon terhadap pertanyaan dilakukan 
dalam waktu 61 menit  sampai 5 jam

Respon terhadap pertanyaan dilakukan 
dalam 5 jam 1 menit sampai 24 jam

Respon terhadap pertanyaan pengguna 
dilakukan lebh dari 24 jam

Bukti tentang (1) kecepatan 
respon (2) isi respon (3) 
penyelesaian masalah (4) 
standar bahasa yang baik

Bukti sampel respon pada  
pertanyaan user

   
    

(halaman situs yang baik 
adalah situs yang tidak 
berat dan cepat dibuka)

Berita acara percobaan  
dan screenshoot membuka 
situs dengan berbagai 
browser
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Kriteria pengetahuan dan respon dari 
staff e-service terkait pertanyaan 
pengguna atas layanan: (1)  menjawab 
setiap pertanyaan pengguna sesuai 
konteksnya, (2) menjawab dengan cepat 
kurang dari 24 jam (3) menyelesaikan 
masalah/pertanyaan pengguna atau 
menjawab secara tepat (4) 
berkomunikasi dengan bahasa yang baik

Staff e-service memiliki 2-3 kriteria di atas

Staff e-service memiliki 1 kriteria di atas

Staff e-service tidak memiliki kriteria di 
atas

Kriteria penyampaian layanan dari staf e-
service: (1) dapat dipercaya dengan baik 
dan menjalankan tugasnya dengan (2) 
tanggung jawab,  (3) profesional dan (4) 
percaya diri

Staff e-service memiliki 2-3 kriteria di atas

Staff e-service memiliki 1 kriteria di atas

Staff e-service tidak memiliki kriteria di 
atas

Situs/mobile app menyediakan: (1) 
manual penggunaan; (2) fitur Help, (3) 
Video tutorial, dan (4)  Fitur Customer 
Service online (live chat)
Tersedia manual penggunaan, fitur Help 
dan video tutorial

Tersedia manual penggunaan dan fitur 
Help

(1) Bukti berita acara 
penilaian staf e-service (2) 
persepsi penilai terhadap 
jawaban atas pertanyaan 
user (disertasi bukti)

URL

(1) Bukti berita acara 
penilaian staf e-service (2) 
persepsi penilai terhadap 
jawaban atas pertanyaan 
user (disertai bukti)
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Tersedia manual penggunaan (pdf, 
diagram, dokumen lainnya)

Kriteria interaksi pengguna dengan e-
services: (1) Memiliki form interaksi; (2) 
Memiliki fitur Helpdesk/instant messaging 
dengan admin; (3) Informasi yang 
ditampilkan dalam situs dapat diakses 
per halaman per informasi; (4) memiliki 
fitur multibahasa

Interaksi hanya memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Interaksi hanya memiliki 1 kriteria di atas

Interaksi hanya tidak memiliki kriteria di 
atas

Kriteria navigasi situs/mobile app: (1) 
Tersedia peta situs navigasi; (2) Jumlah 
link navigasi yang minimal (maksimal 7 
menu item); (3) Konsisten (posisi 
navigasi situs selalu sama di tiap 
halaman); (4) Logo me-Link ke halaman 
utama

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas

Berita acara percobaan dan 
URL

URL
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Kriteria kemudahan penggunaan 
situs/mobile app: (1) Dapat diakses oleh 
siapapun termasuk (2)disabilitas (tuna 
netra) atau (3) manula; (4) Kompatibel 
dengan perangkat mobile (smartphone, 
tablet, dll); (5) Memungkinkan membaca 
konten secara cepat (skims); (6) Memiliki 
fitur multibahasa; dan (7) perubahan 
layout (misal perubahan ukuran font)

Memiliki 4-6 kriteria diatas

Memiliki 1-3 kriteria diatas

Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria tampilan situs/mobile app yang 
menarik: (1) Desain dengan komposisi 
padanan warna yang baik dan tidak 
berlebihan:  setidaknya memiliki 2 atau 3 
warna utama yang berpadu (maksimal 5 
warna); (2) teks mudah dibaca, biasanya 
teks warna hitam dengan latar warna 
puith/cerah & ukuran font 10-12 di tiap 
paragraf; (3) memiliki gambar yang 
relevan dengan konteks/konten dengan 
kualitas/resolusi yang baik dan jumlah 3-
4 gambar setiap halamannya (tidak 
lebih); (4) layout yang sederhan & 
ringkas (simple)  tidak banyak 
mengandung elemen pengalih fokus 
(misal animasi, gambar berkedip-
kedip/blink  dll)
Memiliki 2-3 kriteria di atas

Memiliki 1 kriteria di atas

Tidak memiliki  kriteria di atas

Berita acara percobaan dan 
URL
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(1) Layout situs sederhana tidak 
berlebihan hanya menyampaikan konten 
yang relevan dengan informasi 
pemerintahan; (2) judul konten memiliki 
tema/label yang jelas dan isi dibagi 
menjadi paragraf kecil; (3) desain layout 
dan konten jelas, ringkas dan menarik; 
(4) kurang dari 10 detik pengunjung 
dapat mengetahui jenis situs dan isi 
konten yang disampaikan

Memiliki 2-3 kriteria di atas
Memiliki 1 kriteria di atas
Tidak memiliki  kriteria di atas

Kriteria kesan kompeten/profesional dari 
situs/mobile app: (1) Tata letak/layout 
sederhana, ringkas, minim fitur pengalih 
topik ; (2) Minimal link navigasi dan scroll 
(menggulung layar) untuk setiap halaman 
dan informasi/konten ; (3) Konten 
diperbarui secara reguler/berkala; (4) 
Konten yang deskriptif, dan penggunaan 
bahasa sederhana dan standar atas 
konten situs/mobile app (yang ada 
seakan ditulis yang profesional, misal: 
editor/wartawan)
Memiliki 2-3 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Tidak memiliki  kriteria diatas

 Kriteria standar pengalaman positif: (1) 
Layout situs sederhana & ringkas 
(simple), tampilan menarik dan 
pengelolaan yang baik; (2) Loading 
halaman cepat, situs memuat (loading) 
halaman 1- 20 detik; (3) Minimal link & 
scroll & layout, serta konsiten tiap 
halamannya; (4) Fokus pada hal yang 
penting/utama, (5) Menu selalu berada di 
bagian atas disetiap halaman (6) item 
menu dibatasi kurang dari 7 item (untuk 
tidak membuat orang berlama-lama 
dalam mencari satu informasi yang 
diinginkan), (6) Memiliki fitur/tombol 
Memiliki 4-5 kriteria diatas
Memiliki 1-3 kriteria diatas
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Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria umum informasi akurat: (1) 
didukung oleh referensi atau dokumen 
fakta yang jelas serta sesuai dengan 
kebutuhan  pengguna. (2) informasi yang 
disampaikan dengan bahasa Indonesia 
yang jelas (tata bahasa, pengejaan, dan 
komposisi) (3)  menampilkan 
keterangan/info tentang penulis (4) 
Informasi dapat dibandingkan dengan 
situs lainnya dengan topik yang sama

Screen shoot : (1) informasi 
yang ditampilkan di Web, 
(2) bagan , (3) dokumen 
pendukung

Memiliki 2-3 kriteria diatas

Memiliki 1 kriteria diatas

Tidak memiliki kriteria diatas

Tersedia daftar dan deskripsi informasi 
yang dilengkapi dengan  peraturan 
perundang-undangan/dasar hukum 
terkait pelayanan yang diberikan
Tersedia deskripsi informasi yang 
dilengkapi dengan peraturan perundang-
undangan/dasar hukum terkait pelayanan 
yang diberikan

Tersedia daftar informasi yang dilengkapi 
peraturan perundang-undangan/dasar 
hukum terkait pelayanan yang diberikan

Tidak tersedia daftar dan deskripsi 
informasi yang dilengkapi dengan 
peraturan perundang-undangan/dasar 
hukum terkait pelayanan yang diberikan 

Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 7 hari kerja dari berita 
/informasi terakhir
Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 8 hari kerja – 30 hari kerja 
dari berita /informasi terakhir

Screen shoot : (1) Berita 
  

Screen shoot :  (1) Daftar 
informasi ; (2) Deskripsi 
informasi ; (3) Peraturan 
hukum/dasar hukum 
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Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 31 hari kerja – 90 hari kerja 
dari berita /informasi terakhir
Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala lebih dari  90 hari kerja dari berita 
/informasi terakhir

Terdapat integrasi informasi antara 
informasi pelayanan dengan link  
informasi lainnya yang saling terkait
Terdapat integrasi informasi, yang 
membutuhkan pencarian dari link yang 
lain
Terdapat integrasi informasi tanpa 
panduan link lainnya.
Tidak terdapat integrasi informasi

Kriteria informasi yang mudah dimengerti, 
memiliki: (1) penggunaan bahasa yang 
baik dan benar, langsung/tidak bertele-
tele, tidak banyak terminologi tidak 
awam/asing; (2) audio visual, (3) tabel 
dan/atau grafik, (4) link atau dokumen 
Memiliki 2-3 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria tingkat kerincian informasi: (1) 
Author/Penulis; (2) Tanggal Publikasi, (3) 
Memiliki Gambar/Video/Dokumen dan 
tautan dengan informasi lain yang 
sejenis/relevan dalam situs/mobile app 
dan  yang relevan dan (4) Memiliki 
kategorisasi dan kata kunci yang sesuai
Situs/mobile app memiliki  2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki  1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Screen shoot  dan file 
penggunaan layanan dalam 
bentuk : (1) audiovisiual, (2) 
gambar ; (3) narasi 

URL link dan screenshoot 
mengenai: Author; 
DD/MM/YYYY, Link Tautan 
dan 
Gambar/Video/Dokumen 
yang relevan dan Memiliki 
kategorisasi dan kata kunci 
yang sesuai serta Memiliki 
tautan dengan informasi 
lain yang sejenis/relevan 
dalam situs

Screen shoot : (1) Berita 
yang terbaru 

Screen shoot : (1) 
penjelasan integrasi 
informasi (2) alamat link 
yang terkait
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Kriteria format penyajian informasi yang 
layak/pas: (1) Menggunakan bahasa 
yang umum, (2) mengandung penekanan 
(cetak tebal (bold), atau cetak miring 
(italic), pointer, tabel dan atau  yang 
sesungguhnya atau kontekstual (3) 
Mengandung  keyword (4) Menggunakan 
hyperlink yang aktif (dapat diklik 
langsung) (5) jumlah paragraf yang tidak 
banyak (maksimum tiga paragraf) dalam 
satu informasi
Situs/mobile app memiliki  3-4 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki  1-2 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki (1) privacy 
policy, (2) contact information, (3) 
terdapat testimoni positif dari pengguna, 
(4) memiliki statistik jumlah pengunjung 
dan pengguna situs/mobile app yang 
meningkat

Situs/mobile app memiliki 2-3 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki 1 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app tidak memiliki  macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki mekanisme 
transaksi yang jelas dengan ditandai (1) 
tersedia petunjuk yang user friendly (2) 
fitur pengamanan transaksi (3) fasilitas 
pelacakan transaksi (4) riwayat transaksi

Situs/mobile app memiliki 2-3 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki 1 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app tidak memiliki  macam 
kriteria tersebut

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria

Screen shoot  skema yang 
menampilkan informasi 
kebutuhan pengguna pada 
satu skema (informasi 
dengan kategorisasi yang 
jelas sesuai fungsi dan 
organisasi)

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria

Page 28



INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Kriteria keamanan bagi pengguna: (1) 
Untuk akses ke akun pengguna 
dibutuhkan user id, Passwords, (2) kode 
autentifikasi  (3) pengguna memberikan 
hanya data yang dibutuhkan (4) Terdapat 
pernyataan resmi perlindungan data

Situs/app memiliki 2-3 macam 
perlindungan data pengguna diatas
Situs/app  memiliki 1 macam 
perlindungan data pengguna diatas
Situs/app tidak/ memiliki  macam 
perlindungan data pengguna diatas

Situs/app memiliki (1) halaman personal 
yang sesuai dengan karakteristik atau 
preferensi pengguna, (2) memiliki 
pengaman/passwords untuk masuk dan 
(3) memiliki kemudahan untuk mengubah 
atau mengupdate data personal.

Situs/app  memiliki 2 kriteria personalisasi 
pengguna diatas
Situs/app memiliki 1 kriteria personalisasi 
pengguna diatas

Situs/app  tidak memiliki  kriteria 
personalisasi pengguna diatas

Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang berfungsi optimal 
sebagai tempat berdiskusi dan 
memberikan solusi yang dipertimbangkan 
oleh organisasi
Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang berfungsi dengan baik
Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang kadang-kadang 
digunakan
Situs/mobile app tidak memiliki 
forum/kanal pengguna atau memiliki tapi 
tidak digunakan

Situs memiliki fitur diskusi langsung (live) 
dan informasi kontak yang lengkap 
(alamat email, alamat fisik, nomor 
telepon) yang berfungsi dengan baik.

URL dan Screenshoot 
forum pengguna

    
  

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria

URL dan Screenshoot 
ketiga kriteria
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Situs memiliki informasi kontak yang 
lengkap (alamat email, alamat fisik, 
nomor telepon) yang berfungsi dengan 
baik.
Situs memiliki informasi kontak yang 
kurang lengkap yang kurang berfungsi 
dengan baik.
Situs tidak memiliki informasi kontak

Kriteria yang dimaksud, situs/mobile app 
memiliki:  (1) FAQ dan atau petunjuk 
yang lengkap, (2) kontak/fasilitas 
diskusi/chat yang berfungsi untuk 
bertanya (3) terdapat testimoni pengguna  
yang baik, (4) memiliki alur 
kerja/transaksi transparan yang dapat 
dipantau pengguna.

Situs/app  memiliki 2-3 kriteria diatas
Situs/app  memiliki 1 kriteria diatas
Situs/app  tidak memiliki kriteria diatas

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria

URL dan Screenshoot live 
chat dan contact
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Pernyataan untuk end user

Situs memiliki mesin pencari yang 
mudah ditemukan dalam situs, mudah 
digunakan dan memberikan hasil yang 
baik dan sesuai

Situs terorganisasi dengan baik, 
memiliki peta navigasi, tidak 
memiliki halaman kosong, tata letak 
(layout ) konsisten, 
transisi/perpindahan antar halaman 
situs terasa halus dan lancar.

Situs mudah diingat, memiliki 
struktur yang jelas dan mudah 
diikuti, untuk model layanan 
berjenis INFORMASI piramida 
SESUAI struktur organisasi, dan 
untuk model layanan berjenis 
WORKFLOW piramida SESUAI 
layanan yang diberikan

Page 31



INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Selang waktu kejadian sesungguhnya 
dengan publikasi berita/informasi di 
situs/mobile apps

     
    

    
     

    
 

Situs memiliki fitur penyesuaian 
pengguna seperti multi bahasa, 
frequently acces, top search, FAQ, fitur 
pengingat & saran, dan fitur yang 
ramah pengguna disabilitas?

Jumlah halaman yang diperlukan untuk 
menampilkan Informasi pada 
situs/mobile app e-gov 

Page 32



INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Autentifikasi hanya menggunakan data 
yang diperlukan (data sesedikit 
mungkin)

Terdapat proteksi password: 
autentifikasi, enkripsi, notifikasi 
penggunaan password, notifikasi 
penggantian password

Informasi atau petunjuk pengisian data 
pada masing-masing field mudah 
dimengerti dan informatif, disertai 
diagram dan contoh. Proses pengisian 
data hanya membutuhkan sedikit 
halaman petunjuk
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Form atau file dokumen yang tersedia 
dalam situs dapat diunduh dengan 
cepat, kurang dari 1 menit

Keamanan data terjamin baik dari 
keamanan sistem maupun komitmen 
tertulis dari organisasi yang dapat 
dibaca oleh pengguna dengan jelas. 
Terdapat enkripsi dan autentifikasi 
menggunakan digital signature, 
biometrik, notifikasi dan password.

Situs menampilkan pernyataan resmi 
bahwa data tidak akan digunakan 
untuk keperluan lain dan memiliki fitur 
menu privacy policy untuk data pribadi 
pengguna yang dapat dikendalikan 
oleh pengguna (ubah, tampilkan, 
ditutup, dll)
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Halaman situs terunduh/terbuka 
     

Informasi dan pelayanan disediakan 
tepat waktu dan up to date sesuai 
dengan kebutuhan pengguna

Situs dapat digunakan dalam 24 jam 
sehari

Situs berjalan dengan baik di semua 
perangkat atau semua operating 
system , waktu loading  cepat, text 
mudah dibaca, responsif
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Respon terhadap pertanyaan 
pengguna dilakukan kurang dari 1 jam

Kesan tulus staf/admin sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, 
cepat  merespon, isi respon yang baik, 
dapat menyelesaikan masalah dan 
menggunakan bahasa yang baik

   
dengan cepat, kurang dari 2 detik

Situs dapat beroperasi pada semua 
browser yang umum digunakan 
masyarakat (MicIE, Mozilla, Google 
Chrome, Safari, Opera dll)

Page 36



INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Situs memiliki petunjuk penggunaan, 
fitur Help, Video tutorial dan Fitur 
Customer Service online sehingga 
memudahkan pengguna untuk 
menggunakan situs

Staf/admin e-service terkesan baik, 
bertanggungjawab merespon dengan 
cepat, memiliki kemampuan yang 
mencukupi dan profesional

Pengetahuan staff e-service sangat 
baik, mengetahui dan memahami 
organisasi, seluruh proses bisnis terkait 
pelayanan dari awal sampai akhir yang 
sehingga dapat menjawab pertanyaan 
pengguna secara memuaskan
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Tersedia peta navigasi situs dengan 
tahapan yang tidak panjang serta 
kompatibel dengan berbagai browser 
sehingga pengguna mudah untuk 
menggunakan situs.

    
      

    
   
 

Situs memiliki format interaksi 
dengan admin (messaging ), 
menyediakan informasi dalam satu 
halaman dan  fitur multibahasa 
sehingga pengguna dapat 
berinteraksi dengan situs e-service 
secara jelas dan mudah dimengerti
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Situs terlihat menarik dengan 
penggunaan warna yang tidak 
berlebihan, teks berwarna hitam 
dengan warna latar putih, warna dan 
resolusi gambar yang baik, ukuran font 
dan jumlah baris kalimat yang ringkas 
sehingga mudah dibaca.

Situs mudah digunakan karena dapat 
diakses oleh disabilitas, manula, dari 
smartphone, dan memiliki fitur 
multibahasa serta fitur perubahan 
layout/ukuran font
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Situs terlihat kompeten untuk 
penyampaian informasi dengan layout 
yang baik, mempunyai fasilitas scroll 
layar, pemilihan bahasa yang baku 
serta konten diperbaharui secara 
berkala

Situs memberikan kesan yang positif 
dengan adanya layout yang ringkas 
namun informatif, waktu loading yang 
cepat, pemberian penekanan pada hal 
penting, tersedia menu yang berisi item 
yang ringkas dan tepat.

Situs memiliki desain yang sesuai 
dengan jenis layanannya mempunyai 
layout yang simpel, dan berisi informasi 
yang ringkas dan menarik serta mudah 
dipahami oleh pengguna
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Situs menyediakan informasi yang 
     

 

Informasi yang ditampilkan oleh situs 
menggunakan bahasa Indonesia yang 
benar, dengan mekanisme yang runtut, 
tanpa menggunakan banyak istilah 
serta didukung oleh dokumen yang 
tepat sesuai dengan kebutuhan 
pengguna

Informasi yang ditampilkan pada situs 
dilengkapi dengan penjelasan meliputi 
dasar hukum, pelaksanaan kegiatan 
dan gambar yang mendukung
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Situs memberikan informasi yang jelas 
sesuai dengan kebutuhan pengguna 
dalam bentuk audiovisual, gambar dan 
narasi.

Situs menyediakan informasi yang 
detail, lengkap dan relevan

    
diperbaharui secara berkala dan up 
to date

Situs menyediakan integrasi informasi 
dengan penyediaan sumber atau link 
yang terkait untuk memperjelas 
informasi relevan yang dibutuhkan 
pengguna

Page 42



INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Situs memiliki reputasi yang baik 
karena memiliki privacy policy, contact 
informatian, testimoni dan informasi 
jumlah pengunjung.

Keamanan dalam bertransaksi 
dirasakan pengguna dengan adanya 
mekanisme transaksi yang jelas, 
tersedia fitur pengamanan transaksi, 
fasilitas pelacakan transaksi dan 
riwayat transaksi

Situs menyediakan informasi yang 
sesuai dengan kebutuhan pengguna 
pada satu skema secara rinci dalam 
format yang baik

Page 43



INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Situs memiliki forum pengguna dengan 
fasilitas interaksi antara anggotanya 
sehingga menimbulkan rasa 
kebersamaan

Situs menyediakan media komunikasi 
     
      

    
   

Sistem menyediakan perlindingan 
terhadap informasi pribadi dengan  
penggunaan user id, passwords, kode 
autentifikasi, pernyataan resmi 
perlindungan data sehingga pengguna 
merasa aman.

Sistem menyediakan halaman pribadi 
untuk pengguna dengan pengaman 
dan memiliki kemudahan untuk 
melakukan pembaharuan data pribadi 
dan memiliki kesan personalisasi 
pengguna

Page 44



INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Sistem menyediakan fasilitas informasi 
untuk mengetahui alur atau tahapan 
kerja dan transaksi yang dilakukan oleh 
pengguna sehingga memberi 
keyakinan bahwa jasa akan 
tersampaikan dengan baik sesuai janji

    
seperti fasilitas live chat, informasi 
kontak, alamat emai dan nomer telepon 
yang dapat dihubungi yang 
memudahkan komunikasi dengan 
institusi
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Dimensi Code Indikator Penilaian Pertanyaan N

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

E3
Peta situs/mobile app e-
gov ini terorganisir dengan 
baik

Apakah situs/mobile app 
memiliki peta navigasi, tidak 
mengandung halaman kosong, 
tata letak (layout) halaman 
yang konsisten dan transisi 
antar halaman terasa halus 
(smooth) dan lancar? 

      

E1
Struktur situs/mobile app e-
gov ini jelas dan mudah 
diikuti

Apakah situs/mobile app 
menggunakan alamat/nama 
mobile apps yang mudah 
diingat, berekstensi go.id 
(untuk situs)/nama formil (untuk 
mobile app), tampilan antar 
muka (interface ) menarik  dan 
mudah untuk diikuti /ditelusuri?

E2
Mesin pencari (fitur 
search) dalam situs/mobile 
app e-gov ini efektif

Apakah situs/mobile app 
menyediakan fitur mesin 
pencari (search) yang mudah 
ditemukan posisinya, 
digunakan dan memberikan 
tampilan hasil yang mudah 
dibaca/dipahami?
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1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

E6

Lama Informasi yang 
ditampilkan di situs e-gov 
setelah kejadian/peristiwa 
berlangsung

Seberapa lama informasi 
ditampilkan dari waktu kejadian  
berlangsung?

E4

Situs/mobile app e-gov ini 
disesuaikan dengan 
kebutuhan khusus masing-
masing pengguna

Apakah situs/mobile app 
memiliki fitur penyesuaian 
terkait karakteristik dan pola 
kebutuhan khusus pengguna 
seperti multi bahasa, 
Sumarisasi (frequently acces, 
top search, FAQ, dlsb), fitur 
pengingat & saran, dan fitur 
yang ramah pengguna 
disabilitas?

E5
Informasi yang ditampilkan 
pada situs/mobile app e-
gov ini rinci dan sesuai 

Apakah informasi yang 
ditampilkan dalam situs/mobile 
app memiliki keterangan yang 
rinci dan sesuai dengan 
efisiensi? 

   
    

   
    

   
    
    
    

   

      Efficiency
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

T2
Autentifikasi hanya 
menggunakan data yang 
diperlukan

Berapa jumlah item data 
pribadi pengguna yang harus 
dimasukkan untuk autentifikasi 
akses dalam situs/mobile app 
ini ? (Contoh data pribadi yang 
tidak perlu: Nomor Kartu 
Keluarga, NIK, nomor Kartu 
kredit, dlsb yang tidak 
diperlukan dalam akses situs )

T1 Penggunaan pasword dan 
username aman

Apakah keamanan 
penggunaan username dan 
password pada situs/mobile 
app ini terjamin? 

E7

Petunjuk dan/atau  
Informasi pengisian data 
dalam situs/mobile app e-
govt ini sudah memadai

Apakah petunjuk dan/atau 
informasi mengenai pengisian 
data dalam situs/mobile app ini 
sudah cukup 
memadai/informatif? 
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

R1

Form dalam situs/mobile 
app e-service dapat 
diunduh/di-submit dengan 
cepat

Apakah form atau file dalam 
situs/mobile app ini dapat 
diunduh atau disubmit dengan 
cepat ?

T4

Data yang disediakan 
untuk e-service digunakan 
hanya untuk alasan yang 
dimaksudkan 

Apakah data pengguna yang 
disimpan dalam e-service ini 
hanya digunakan untuk alasan 
yg dimaksudkan oleh 
pengguna?

Trust

T3

Data yang diberikan oleh 
pengguna tersimpan 
dalam situs/mobile app 
dengan aman

Apakah data yang diberikankan 
pengguna dan tersimpan 
dalam sistem e-service ini 
aman?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

R4
Situs/mobile app 
menyediakan layanan 
tepat waktu

Apakah layanan disediakan 
tepat waktu sesuai dengan 
kebutuhan?

R5
Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat dengan 

Apakah halaman situs/mobile 
app terunduh/termuat  dengan 

R3
Situs/mobile app dapat 
beroperasi dengan baik 
sejak dibuka

Apakah situs/mobile app dapat 
beroperasi dengan baik dan 
responsif sejak dibuka?

Reliability

R2
Situs/mobile app e-service 
dapat diakses dan tersedia 
kapan pun diperlukan

Apakah situs/mobile app ini 
dapat diakses kapan saja 
diperlukan?
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2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

CS2

Staff e-service 
memberikan balasan 
secepatnya ke pertanyaan 
pengguna.

Apakah respon admin cepat 
dalam menjawab pertanyaan 
pengguna?

R6

Situs e-service berjalan 
dengan baik 
menggunakan browser 
yang tersedia

Apakah semua browser  
umum/populer yang tersedia 
dapat digunakan untuk 
membuka situs ini?

 

CS1

Staf e-service 
menunjukkan minat yang 
tulus dalam memecahkan 
masalah pengguna, staf 
yang dimasukan adalah 
adanya HELP DESK utk 
eService.

Apakah staf e-service 
memberikan layanan yang 
tulus dalam menjawab 
pertanyaan dan penyelesaiaan 
masalah?

R5
   

terunduh/termuat dengan 
cepat

   
app terunduh/termuat  dengan 
cepat?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

U1 Mudah dipelajari untuk 
mengoperasikan

Apakah situs/mobile app dapat 
dengan mudah dipelajari dan 
dioperasikan saat 1 s/d 3 kali 
mengakses dengan dukungan 
fitur-fitur berikut?

CS3

Staf e-service memiliki 
pengetahuan untuk 
menjawab pertanyaan 
pengguna.

Apakah staf memiliki 
pengetahuan untuk menjawab 
pertanyaan pengguna secara 
memuaskan?

CS4

Staf e-service memiliki 
kemampuan untuk 
menyampaikan 
kepercayaan dan 
keyakinan

Apakah kesan terpercaya 
terlihat pada staf e-service 
sehingga dapat meyakinkan 
pengguna?

Citizen Support
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1

4

3

2

1

4

3

2

1

U3 Navigasi situs/mobile app 
cukup jelas dan mudah

Apakah situs/mobile app 
mudah dinavigasikan dari 
menu ke menu, dari halaman 
ke halaman, dan dari konten ke 
konten nya?

   

    
    

      
   

 

U2

Interaksi dengan 
situs/mobile app eservice 
jelas dan mudah 
dimengerti

Apakah interaksi anda sebagai 
pengguna situs/mobile app 
jelas dan mudah untuk 
memahami/mengerti dengan 
tersedianya form interaksi 
dengan fitur-fitur berikut?
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4

3

2

1

4

3

2

1

U4 Situs/mobile app mudah 
digunakan

Apakah mudah dalam 
penggunaan situs/mobile app 
baik konten, menu, dan fitur 
lainnya ?

U5 Tampilan situs/mobile app 
eservice menarik

Apakah tampilan situs/mobile 
app menarik sehingga anda 
nyaman, senang dan tidak 
bosan melihat situs lebih lama 
atau sering?

Usability
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INDIKATOR eService_Jenis WORKFL

4

3
2
1

4

3
2
1

4

3
2

U8

Situs/mobile app Eservice 
memberikan 
pengalaman/kesan positif 
bagi pengguna

Apakah Anda mendapatkan 
pengalaman/kesan positif saat 
mengakses dan menggunakan 
situs/mobile app ini?

U6
Desain situs/mobile app 
eService layak dan sesuai 
dengan tipe situs

Apakah desain situs sesuai 
/relevan dengan 
jenis/kategori/konten yang 
dikandung/fungsi layanan nya?

U7

tidak ada Situs/mobile app 
Eservice menimbulkan 
kesan 
kompeten/profesional

Apakah situs/mobile app 
nampak kompeten/profesional 
dalam penyampaian kontennya 
dan pengelolaannya?
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1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

I2 Menyediakan informasi 
yang terpercaya

Apakah Informasi yang 
ditampilkan dalam situs//mobile 
app disertai dengan daftar, 
deskripsi informasi serta dasar 
hukum dari pelayanan yang 
diberikan ?

Menyediakan informasi 
   

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs/mobile 

    
     

   
 

  
 

   
   

   
  

I1 Menyediakan informasi 
akurat

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs dengan 
bahasa Indonesia yang jelas, 
sistematis dan bermanfaat bagi 
pengguna?
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2

1

4

3

2

1

4

3
2
1

4

3

2

1

Information

I6
Menyediakan informasi 
dengan tingkat kerincian 
yang tepat

Apakah informasi yang 
ditampilkan dalam situs/mobile 
app memiliki keterangan yang 
lengkap mengenai: 
Author/Penulis, Tanggal 
Publikasi, Link sumber 
referensi , disertai dengan 
gambar/video/dokumen 
relevan, memiliki kategorisai & 
kata kunci yang sesuai dan 
memliki link/tautan dengan 
informasi lain yang sejenis 
dalam situs?

I4 Menyediakan informasi 
relevan

Apakah informasi yang 
disampaikan mempunyai 
penjelasan dengan integrasi 
informasi dari link lainnya ?

I5 Menyediakan informasi 
yang mudah dimengerti

Apakah informasi yang 
ditampilkan dilengkapi dengan 
tutorial penggunaan layanan ?

I3 Menyediakan informasi 
tepat dan sesuai waktu

   
ditampilkan pada Situs/mobile 
app merupakan informasi yang 
ter up date  secara teratur ?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

SI2
Pengguna merasa aman 
dalam  menyelesaikan 
transaksi

Apakah situs memiliki  
keamanan untuk melakukan 
transaksi secara penuh?

I7 Menyediakan informasi  
dalam format yang layak

Apakah informasi disajikan 
dengan format yang sesuai, 
tepat dan cocok?

 

SI1 Memiliki reputasi yang baik Apakah situs memiliki reputasi 
yang baik?

Page 58



INDIKATOR eService_Jenis WORKFL

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

SI5 Menimbulkan rasa 
kebersamaan

Apakah pengguna merasakan 
komunitas yang menghargai 
keberadaannya dan 
kebersamaan sesama 
pengguna?

  
 

Apakah Situs memiliki fitur 
diskusi langsung (live) dan 

    
    

    
   

  

SI3
Pengguna merasa aman 
terhadap informasi 
pribadinya

Apakah informasi pribadi 
pengguna terlindungi dengan 
baik ?

SI4 Menciptakan rasa 
personalisasi

Apakah Situs menyediakan 
kemudahan untuk mempunyai 
halaman pribadi dan 
kemudahan untuk mengubah 
atau meng-update-nya ?

Service Interaction
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3

2

1

4

3
2
1

SI7

Memberi keyakinan bahwa 
jasa akan tersampaikan 
dengan baik sesuai 
janji/aturan

Apakah Situs memberi 
keyakinan bahwa jasa akan 
tersampaikan dengan baik 
sesuai janji/aturan? 

SI6 Memudahkan komunikasi 
dengan institusi

    
diskusi langsung (live) dan 
informasi kontak yang lengkap 
dan berfungsi baik? (Berfokus 
pada interaksi dari pengguna 
terhadap penyedia layanan 
bukan live chat)
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INDIKATOR eService_Jenis WORKFL

Breakdown Bobot Evidence
Menggunakan (1) nama/alamat mudah 
diingat dan ditelusuri, (2) berakhiran 
ekstensi go.id (untuk situs)/nama formal 
yang menunjukan nama daerah atau 
layanan spesifik (untuk mobile app), (3) 
tampilan antar muka nya menarik 
(komposisi Menu, Logo Lembaga, dan 
font (jenis dan ukuran) yang konsisten, 
(4) struktur  situs/mobile apps  berbentuk 
piramida i. Beranda; ii. Kategori; iv. 
Subkategori

4

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app, mudah digunakan dan memberikan 
tampilan hasil yang mudah 
dibaca/pahami

4

Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app dan mudah digunakan
Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app

Tidak ditemukan mesin pencari dalam 
situs/mobile app

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur, tidak memiliki halaman 
kosong dan tata letak (layout) konsisten, 
transisi/perpindahan antar 
halaman/windows situs/mobile app terasa 
halus dan lancar tanpa jeda/lag.
Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur, tidak memiliki halaman 
kosong dan tata letak (layout) konsisten

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur dan tidak memiliki halaman 
kosong

URL link dan screenshoot 
mengenai: Site Map

http://www.oganilirkab.go.id

URL link dan screenshoot 
mengenai: mesin pencari, 
fungsi dan tata letak

Page 61

http://www.oganilirkab.go.id/
http://www.oganilirkab.go.id/
http://www.oganilirkab.go.id/
http://www.oganilirkab.go.id/


INDIKATOR eService_Jenis WORKFL

Tidak memiliki atau hanya memiliki peta 
navigasi saja 1

Memiliki  fitur  pilihan (1) multi bahasa, (2) 
fitur sumarisasi (frequently acces, top 
search, top question, FAQ) dan (3) fitur 
pengingat & pemberi saran serta (4) fitur 
ramah pengguna disabilitas (text to 
speech, speech to text, dlsb)
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas

Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas 1

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam satu halaman situs/mobile app 4

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam dua halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam tiga halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam lebihh dari tiga halaman 
situs/mobile app

Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 1-4 hari setelah kejadian 
berlangsung
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 5-7 hari setelah kejadian 
berlangsung
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 8-14 hari setelah kejadian 
berlangsung

2

Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang lebih dari 14 hari setelah 
kejadian berlangsung

tidak memiliki fitur 
pengingat dan saran 
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Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field mudah dimengerti dan 
informatif disertai diagram dan contoh. 
Proses pengisian data hanya 
membutuhkan 1 halaman
Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field mudah dimengerti dan 
informatif disertai diagram dan contoh. 
Proses pengisian data hanya 
membutuhkan 2-3 halaman

Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field tidak mudah dimengerti dan 
kurang  informatif tanpa disertai diagram 
dan contoh. Proses pengisian data hanya 
membutuhkan lebih dari 3 halaman

Tidak ada petunjuk dan/atau informasi 
pengisian data pada masing-masing field 1

Terdapat fitur proteksi password: (1) 
autentifikasi, (2) enkripsi menggunakan 
basis/standar enkripsi tertentu 
(ditampilkan metode/merk nya), (3) 
notifikasi penggunaan password, (4) 
notifikasi penggantian password
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas  
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas  
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas  1

1 -  3 item data pribadi pengguna untuk 
autentifikasi
4 - 5 item data pribadi pengguna untuk 
autentifikasi
6 sampai 7 item data pribadi pengguna 
untuk autentifikasi

Lebih dari 7 data item data pribadi 
pengguna untuk autentifikasi

tidak ada URL dan screen 
shoot Kolom isian 
permintaan data saat 
register dan login 

tidak ada  URL dan screen 
shoot halaman login, hasil 
percobaan register, create 
username dan password, 
ganti username dan 
password

Tidak ada petunjuk 
dan/atau informasi 
pengisian data pada 
masing-masing field
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Keamanan data terjamin karena adanya: 
(1) komitmen/pernyataan tertulis dari 
organisasi pengelola/penanggung jawab 
situs/mobile app yang dapat 
dibaca/diketahui oleh pengguna dengan 
jelas (2) Terdapat jaminan sistem 
enkripsi, (3) autentifikasi menggunakan 
digital signature atau biometrik  (4) fitur 
notifikasi/restorasi user name & password  
dan (5) memiliki sistem pemblokiran

Situs/mobile app memiliki 4-5 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas

Kriteria: (1) Terdapat pernyataan resmi 
dalam situs bahwa data tidak akan 
digunakan untuk keperluan lain. (2) 
Memiliki fitur menu privacy policy untuk 
data pribadi pengguna (3) Data dapat 
dikendalikan oleh pengguna (ubah, 
tampilkan, ditutup, dan fitur lainnya)

Situs/mobile app memiliki 2 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 
kurang dari 1 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 1 
sampai 5 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 5 
sampai 10 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 
lebih dari 10 menit

tidak ada Berita acara 
pengunduhan form atau file 
dengan bukti 

tidak input data pengguna 
dalam situs mobile

tidak input data pengguna 
dalam situs mobile
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Situs/mobile app selalu aktif dan dapat 
digunakan 24 jam sehari

Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1- 3 bulan sekali 3

Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1 minggu – 1 bulan 
sekali
Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1-6 hari sekali

Situs/mobile app ketika dievaluasi 
memiliki kriteria sebagai berikut: (1)  
waktu loading dan unduh cepat ke menu 
utama  (2) Situs/mobile app berjalan 
dengan baik di semua perangkat,(3) text 
mudah dibaca, (4) responsif

4

Situs/mobile app memilki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memilki 1 kriteria di atas

Situs/mobile app tidak memilki kriteria di 
atas

Kriteria evaluasi: (1) chat dan mail respon 
tidak lebih dari 24 jam (2) ada 
penyelesaian masalah/pertanyaan user 
(3) pengumuman yang masih dalam 
rentang waktunya (4) kerterbaruan 
berita/artikel
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas 3

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat   5-10 detik 4

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat  11 sampai 30 detik

tidak ada (1) chat dan mail 
respon tidak lebih dari 24 
jam (2) bukti penyelesaian 
masalah/pertanyaan user 
(3) bukti pengunggahan 
pengumuman (4) 
kerterbaruan berita

Berita acara percobaan 
membuka halaman situs   
dengan waktu 6 detik 

    
    

   

situs terbuka  6 detik 
setelah klik menu dalam 
percobaan menjalankan 
situs web 
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Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat  31 sampai 60 detik

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat lebih dari 60 detik

Semua browser dapat digunakan 
(minimal 4 jenis browser)

Hanya 3 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Hanya 2 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal 2

Hanya 1 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Kriteria kesan tulus staf sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, (1) 
kecepatan respon (2) isi respon (3) 
penyelesaian masalah (4) bahasa yang 
baik

Situs/mobile app memilki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memilki 1 kriteria di atas

Situs/mobile app tidak memilki kriteria di 
atas

Respon terhadap pertanyaan pengguna 
dilakukan kurang dari 60 menit

Respon terhadap pertanyaan dilakukan 
dalam waktu 61 menit  sampai 5 jam

Respon terhadap pertanyaan dilakukan 
dalam 5 jam 1 menit sampai 24 jam

Respon terhadap pertanyaan pengguna 
dilakukan lebh dari 24 jam

tidak ada menu pertanyaan 

tidak ada HELP DESK

   
     

    
(halaman situs yang baik 
adalah situs yang tidak 
berat dan cepat dibuka)
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Kriteria pengetahuan dan respon dari 
staff e-service terkait pertanyaan 
pengguna atas layanan: (1)  menjawab 
setiap pertanyaan pengguna sesuai 
konteksnya, (2) menjawab dengan cepat 
kurang dari 24 jam (3) menyelesaikan 
masalah/pertanyaan pengguna atau 
menjawab secara tepat (4) 
berkomunikasi dengan bahasa yang baik

Staff e-service memiliki 2-3 kriteria di atas

Staff e-service memiliki 1 kriteria di atas

Staff e-service tidak memiliki kriteria di 
atas

Kriteria penyampaian layanan dari staf e-
service: (1) dapat dipercaya dengan baik 
dan menjalankan tugasnya dengan (2) 
tanggung jawab,  (3) profesional dan (4) 
percaya diri

Staff e-service memiliki 2-3 kriteria di atas

Staff e-service memiliki 1 kriteria di atas

Staff e-service tidak memiliki kriteria di 
atas

Situs/mobile app menyediakan: (1) 
manual penggunaan; (2) fitur Help, (3) 
Video tutorial, dan (4)  Fitur Customer 
Service online (live chat)
Tersedia manual penggunaan, fitur Help 
dan video tutorial

Tersedia manual penggunaan dan fitur 
Help

tidak ada

tidak ada menu pertanyaan 
pada menu web 

(1) tidak ada Bukti berita 
acara penilaian staf e-
service (2) tidak persepsi 
penilai terhadap jawaban 
atas pertanyaan user 
(disertasi bukti)
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Tersedia manual penggunaan (pdf, 
diagram, dokumen lainnya)

Kriteria interaksi pengguna dengan e-
services: (1) Memiliki form interaksi; (2) 
Memiliki fitur Helpdesk/instant messaging 
dengan admin; (3) Informasi yang 
ditampilkan dalam situs dapat diakses 
per halaman per informasi; (4) memiliki 
fitur multibahasa

Interaksi hanya memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Interaksi hanya memiliki 1 kriteria di atas

Interaksi hanya tidak memiliki kriteria di 
atas 1

Kriteria navigasi situs/mobile app: (1) 
Tersedia peta situs navigasi; (2) Jumlah 
link navigasi yang minimal (maksimal 7 
menu item); (3) Konsisten (posisi 
navigasi situs selalu sama di tiap 
halaman); (4) Logo me-Link ke halaman 
utama

4

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas

Berita acara percobaan dan 
URL

 

tidak mempunya Kriteria 
interaksi pengguna dengan 
e-services: (1) Memiliki form 

interaksi; (2) Memiliki fitur 
Helpdesk/instant 

messaging dengan admin; 
(3) Informasi 
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Kriteria kemudahan penggunaan 
situs/mobile app: (1) Dapat diakses oleh 
siapapun termasuk (2)disabilitas (tuna 
netra) atau (3) manula; (4) Kompatibel 
dengan perangkat mobile (smartphone, 
tablet, dll); (5) Memungkinkan membaca 
konten secara cepat (skims); (6) Memiliki 
fitur multibahasa; dan (7) perubahan 
layout (misal perubahan ukuran font)

4

Memiliki 4-6 kriteria diatas

Memiliki 1-3 kriteria diatas

Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria tampilan situs/mobile app yang 
menarik: (1) Desain dengan komposisi 
padanan warna yang baik dan tidak 
berlebihan:  setidaknya memiliki 2 atau 3 
warna utama yang berpadu (maksimal 5 
warna); (2) teks mudah dibaca, biasanya 
teks warna hitam dengan latar warna 
puith/cerah & ukuran font 10-12 di tiap 
paragraf; (3) memiliki gambar yang 
relevan dengan konteks/konten dengan 
kualitas/resolusi yang baik dan jumlah 3-
4 gambar setiap halamannya (tidak 
lebih); (4) layout yang sederhan & 
ringkas (simple)  tidak banyak 
mengandung elemen pengalih fokus 
(misal animasi, gambar berkedip-
kedip/blink  dll)

4

Memiliki 2-3 kriteria di atas

Memiliki 1 kriteria di atas

Tidak memiliki  kriteria di atas

Berita acara percobaan dan 
URL

kreteria yang sangat baik 
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(1) Layout situs sederhana tidak 
berlebihan hanya menyampaikan konten 
yang relevan dengan informasi 
pemerintahan; (2) judul konten memiliki 
tema/label yang jelas dan isi dibagi 
menjadi paragraf kecil; (3) desain layout 
dan konten jelas, ringkas dan menarik; 
(4) kurang dari 10 detik pengunjung 
dapat mengetahui jenis situs dan isi 
konten yang disampaikan

4

Memiliki 2-3 kriteria di atas
Memiliki 1 kriteria di atas
Tidak memiliki  kriteria di atas

Kriteria kesan kompeten/profesional dari 
situs/mobile app: (1) Tata letak/layout 
sederhana, ringkas, minim fitur pengalih 
topik ; (2) Minimal link navigasi dan scroll 
(menggulung layar) untuk setiap halaman 
dan informasi/konten ; (3) Konten 
diperbarui secara reguler/berkala; (4) 
Konten yang deskriptif, dan penggunaan 
bahasa sederhana dan standar atas 
konten situs/mobile app (yang ada 
seakan ditulis yang profesional, misal: 
editor/wartawan)
Memiliki 2-3 kriteria diatas 3
Memiliki 1 kriteria diatas
Tidak memiliki  kriteria diatas

 Kriteria standar pengalaman positif: (1) 
Layout situs sederhana & ringkas 
(simple), tampilan menarik dan 
pengelolaan yang baik; (2) Loading 
halaman cepat, situs memuat (loading) 
halaman 1- 20 detik; (3) Minimal link & 
scroll & layout, serta konsiten tiap 
halamannya; (4) Fokus pada hal yang 
penting/utama, (5) Menu selalu berada di 
bagian atas disetiap halaman (6) item 
menu dibatasi kurang dari 7 item (untuk 
tidak membuat orang berlama-lama 
dalam mencari satu informasi yang 
diinginkan), (6) Memiliki fitur/tombol 
Memiliki 4-5 kriteria diatas 3
Memiliki 1-3 kriteria diatas

sistem loading 6 detik unuk 
membka sistem 

tidak ada Situs/mobile app 
Eservice menimbulkan 

kesan 
kompeten/profesional
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Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria umum informasi akurat: (1) 
didukung oleh referensi atau dokumen 
fakta yang jelas serta sesuai dengan 
kebutuhan  pengguna. (2) informasi yang 
disampaikan dengan bahasa Indonesia 
yang jelas (tata bahasa, pengejaan, dan 
komposisi) (3)  menampilkan 
keterangan/info tentang penulis (4) 
Informasi dapat dibandingkan dengan 
situs lainnya dengan topik yang sama

Memiliki 2-3 kriteria diatas 3

Memiliki 1 kriteria diatas

Tidak memiliki kriteria diatas

Tersedia daftar dan deskripsi informasi 
yang dilengkapi dengan  peraturan 
perundang-undangan/dasar hukum 
terkait pelayanan yang diberikan

4

Tersedia deskripsi informasi yang 
dilengkapi dengan peraturan perundang-
undangan/dasar hukum terkait pelayanan 
yang diberikan

Tersedia daftar informasi yang dilengkapi 
peraturan perundang-undangan/dasar 
hukum terkait pelayanan yang diberikan

Tidak tersedia daftar dan deskripsi 
informasi yang dilengkapi dengan 
peraturan perundang-undangan/dasar 
hukum terkait pelayanan yang diberikan 

Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 7 hari kerja dari berita 
/informasi terakhir
Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 8 hari kerja – 30 hari kerja 
dari berita /informasi terakhir

3
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Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 31 hari kerja – 90 hari kerja 
dari berita /informasi terakhir
Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala lebih dari  90 hari kerja dari berita 
/informasi terakhir

Terdapat integrasi informasi antara 
informasi pelayanan dengan link  
informasi lainnya yang saling terkait

4

Terdapat integrasi informasi, yang 
membutuhkan pencarian dari link yang 
lain
Terdapat integrasi informasi tanpa 
panduan link lainnya.
Tidak terdapat integrasi informasi

Kriteria informasi yang mudah dimengerti, 
memiliki: (1) penggunaan bahasa yang 
baik dan benar, langsung/tidak bertele-
tele, tidak banyak terminologi tidak 
awam/asing; (2) audio visual, (3) tabel 
dan/atau grafik, (4) link atau dokumen 
Memiliki 2-3 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria tingkat kerincian informasi: (1) 
Author/Penulis; (2) Tanggal Publikasi, (3) 
Memiliki Gambar/Video/Dokumen dan 
tautan dengan informasi lain yang 
sejenis/relevan dalam situs/mobile app 
dan  yang relevan dan (4) Memiliki 
kategorisasi dan kata kunci yang sesuai
Situs/mobile app memiliki  2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki  1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

tidak ada penggunaan 
layanan dalam bentuk : (1) 
audiovisiual, (2) gambar ; 
(3) narasi 
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Kriteria format penyajian informasi yang 
layak/pas: (1) Menggunakan bahasa 
yang umum, (2) mengandung penekanan 
(cetak tebal (bold), atau cetak miring 
(italic), pointer, tabel dan atau  yang 
sesungguhnya atau kontekstual (3) 
Mengandung  keyword (4) Menggunakan 
hyperlink yang aktif (dapat diklik 
langsung) (5) jumlah paragraf yang tidak 
banyak (maksimum tiga paragraf) dalam 
satu informasi
Situs/mobile app memiliki  3-4 kriteria di 
atas 3

Situs/mobile app memiliki  1-2 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki (1) privacy 
policy, (2) contact information, (3) 
terdapat testimoni positif dari pengguna, 
(4) memiliki statistik jumlah pengunjung 
dan pengguna situs/mobile app yang 
meningkat

Situs/mobile app memiliki 2-3 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki 1 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app tidak memiliki  macam 
kriteria tersebut

1

Situs/mobile app memiliki mekanisme 
transaksi yang jelas dengan ditandai (1) 
tersedia petunjuk yang user friendly (2) 
fitur pengamanan transaksi (3) fasilitas 
pelacakan transaksi (4) riwayat transaksi

Situs/mobile app memiliki 2-3 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki 1 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app tidak memiliki  macam 
kriteria tersebut

tidak ada mobile app 
mekanise 4 fitur 

tidak ada macam kriteria 
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Kriteria keamanan bagi pengguna: (1) 
Untuk akses ke akun pengguna 
dibutuhkan user id, Passwords, (2) kode 
autentifikasi  (3) pengguna memberikan 
hanya data yang dibutuhkan (4) Terdapat 
pernyataan resmi perlindungan data

Situs/app memiliki 2-3 macam 
perlindungan data pengguna diatas
Situs/app  memiliki 1 macam 
perlindungan data pengguna diatas
Situs/app tidak/ memiliki  macam 
perlindungan data pengguna diatas

tidak ada Situs/app memiliki (1) halaman 
personal yang sesuai dengan 
karakteristik atau preferensi pengguna, 
(2) memiliki pengaman/passwords untuk 
masuk dan (3) memiliki kemudahan 
untuk mengubah atau mengupdate data 
personal.

Situs/app  memiliki 2 kriteria personalisasi 
pengguna diatas
Situs/app memiliki 1 kriteria personalisasi 
pengguna diatas

Situs/app  tidak memiliki  kriteria 
personalisasi pengguna diatas

Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang berfungsi optimal 
sebagai tempat berdiskusi dan 
memberikan solusi yang dipertimbangkan 
oleh organisasi
Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang berfungsi dengan baik
Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang kadang-kadang 
digunakan
Situs/mobile app tidak memiliki 
forum/kanal pengguna atau memiliki tapi 
tidak digunakan

1

Situs memiliki fitur diskusi langsung (live) 
dan informasi kontak yang lengkap 
(alamat email, alamat fisik, nomor 
telepon) yang berfungsi dengan baik.

tidak ada 4 fitur 

    

tidak ada input informasi 
data pribadi 

tidak ada Situs/app memiliki 
(1) halaman personal yang 
sesuai dengan karakteristik 
atau preferensi pengguna, 
(2) memiliki 
pengaman/passwords 
untuk masuk dan
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Situs memiliki informasi kontak yang 
lengkap (alamat email, alamat fisik, 
nomor telepon) yang berfungsi dengan 
baik.
Situs memiliki informasi kontak yang 
kurang lengkap yang kurang berfungsi 
dengan baik.
Situs tidak memiliki informasi kontak

Kriteria yang dimaksud, situs/mobile app 
memiliki:  (1) FAQ dan atau petunjuk 
yang lengkap, (2) kontak/fasilitas 
diskusi/chat yang berfungsi untuk 
bertanya (3) terdapat testimoni pengguna  
yang baik, (4) memiliki alur 
kerja/transaksi transparan yang dapat 
dipantau pengguna.

Situs/app  memiliki 2-3 kriteria diatas
Situs/app  memiliki 1 kriteria diatas
Situs/app  tidak memiliki kriteria diatas

situs web bukan situs jasa 

tidak ada forum diskusi 
langsung
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Pernyataan untuk end user REKOMENDASI 

NAMA :

Situs memiliki mesin pencari yang 
mudah ditemukan dalam situs, mudah 
digunakan dan memberikan hasil yang 
baik dan sesuai

Situs terorganisasi dengan baik, 
memiliki peta navigasi, tidak 
memiliki halaman kosong, tata 
letak (layout ) konsisten, 
transisi/perpindahan antar 
halaman situs terasa halus dan 
lancar.

Situs mudah diingat, memiliki 
struktur yang jelas dan mudah 
diikuti, untuk model layanan 
berjenis INFORMASI piramida 
SESUAI struktur organisasi, dan 
untuk model layanan berjenis 
WORKFLOW piramida SESUAI 
layanan yang diberikan
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Selang waktu kejadian sesungguhnya 
dengan publikasi berita/informasi di 
situs/mobile apps

Situs tidak memiliki fitur penyesuaian 
pengguna seperti multi bahasa, 
frequently acces, top search, FAQ, 
fitur pengingat & saran, dan fitur yang 
ramah pengguna disabilitas?

Jumlah halaman yang diperlukan 
untuk menampilkan Informasi pada 
situs/mobile app e-gov 

    
    
    

   
  

     

perlu ditambahkan atau 
disesuaikan dengan 
kebutuhan khusus 

masing-masing 
pengguna
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tidak ada Autentifikasi hanya 
menggunakan data yang diperlukan 
(data sesedikit mungkin)

perlunya pengisian data 
user untuk login 

tidak ada Terdapat proteksi password: 
autentifikasi, enkripsi, notifikasi 
penggunaan password, notifikasi 
penggantian password

tidak ada Informasi atau petunjuk 
pengisian data pada masing-masing 
field mudah dimengerti dan informatif, 
disertai diagram dan contoh. Proses 
pengisian data hanya membutuhkan 
sedikit halaman petunjuk

perlunya pengisian data 
situs pribadi di web 

situs di tambahkan user 
admin dan pasword agar 
tidak terjadi human eror 
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perlunya tambahan 
sistem untuk login 

saran tambahkan menu 
input data penguna 
dalam situs 

tidak ada Form atau file dokumen 
yang tersedia dalam situs dapat 
diunduh dengan cepat, kurang dari 1 
menit

tidak ada Terdapat enkripsi dan 
autentifikasi menggunakan digital 
signature, biometrik, notifikasi dan 
password.

Situs menampilkan pernyataan resmi 
bahwa data tidak akan digunakan 
untuk keperluan lain dan memiliki fitur 
menu privacy policy untuk data pribadi 
pengguna yang dapat dikendalikan 
oleh pengguna (ubah, tampilkan, 
ditutup, dll)

tambahkan menu berita 
acara agar dapat di 

unduh di situs dengan 
waktu cepat 
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Informasi dan pelayanan disediakan 
tepat waktu dan up to date sesuai 
dengan kebutuhan pengguna

Halaman situs terunduh/terbuka 
     

karena tidak ada ketersedian waktu 
situs  ini belom dapat di akses kapan 
waktu yang dapat di pakai 

Situs berjalan dengan baik di 
semua perangkat atau semua 
operating system , waktu loading 
cepat, text mudah dibaca, 
responsif

perlunya ada sistem chat 
dan email di sistem agar 
dapat penyelesaian atau 

tanya jawab masalah 
yang akan di selesaikan 

adanya grafik sinyal agar 
dalam mebuka situs 
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tidak ada HELP DESK 

tidak ada menu pertanyaan 

Situs dapat beroperasi pada dua 
browser yang umum digunakan 
masyarakat Mozilla, Google Chrome, 
internet explore

   
dengan cepat, kurang dari 2 detik

    
   

terlihat grafik kecepatan 
dalam waktu tertentu 

perlunya menu HELP 
DESK agar sistem dapat 

membatu penyelesain 
masalah yang terjadi 

perlunya menu tanya 
jawab agar dapat 

infomasi yang menditail 
tentang pemkab OI
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tidak ada Situs memiliki petunjuk 
penggunaan, fitur Help, Video tutorial 
dan Fitur Customer Service online 
sehingga memudahkan pengguna 
untuk menggunakan situs

tidak ada menu tanya jawab di web 

aplikasi di jalan kan secara online 
tidak ada Staf/admin e-service 
terkesan baik, bertanggungjawab 
merespon dengan cepat, memiliki 
kemampuan yang mencukupi dan 
profesional

perlunya menu tanya 
jawab agar dapat 

infomasi yang menditail 
tentang pemkab OI

perlunya tambahan 
berita acara servis dan 

penilain user atas 
pernyataan  

perlu ada Situs memiliki 
petunjuk penggunaan, 
fitur Help, Video tutorial 

dan Fitur Customer 
Service online sehingga 
memudahkan pengguna 

untuk menggunakan 
sit s
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tidak mempunya Kriteria interaksi 
pengguna dengan e-services: (1) 
Memiliki form interaksi; (2) 
Memiliki fitur Helpdesk/instant 
messaging dengan admin; (3) 
Informasi yang 

Tersedia peta navigasi situs dengan 
tahapan yang tidak panjang serta 
kompatibel dengan berbagai browser 
sehingga pengguna mudah untuk 
menggunakan situs.

     
     

     
   

  

    
  

    
   

   
  

  
situs

tambakan sistem help 
desk admin 
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Situs mudah digunakan karena dapat 
diakses oleh disabilitas, manula, dari 
smartphone, dan memiliki fitur 
multibahasa serta fitur perubahan 
layout/ukuran font

Situs terlihat menarik dengan 
penggunaan warna yang tidak 
berlebihan, teks berwarna hitam 
dengan warna latar putih, warna dan 
resolusi gambar yang baik, ukuran 
font dan jumlah baris kalimat yang 
ringkas sehingga mudah dibaca.
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Situs memberikan kesan yang positif 
dengan adanya layout yang ringkas 
namun informatif, waktu loading yang 
cepat, pemberian penekanan pada hal 
penting, tersedia menu yang berisi 
item yang ringkas dan tepat.

Situs  memiliki desain peta yang 
sesuai dengan jenis layanannya 
mempunyai layout yang simpel, dan 
berisi informasi yang ringkas dan 
menarik serta mudah dipahami oleh 
pengguna

Situs terlihat kompeten untuk 
penyampaian informasi dengan layout 
yang baik, mempunyai fasilitas scroll 
layar, pemilihan bahasa yang baku 
serta konten diperbaharui secara 
berkala

perlu adanya 
Situs/mobile app 

Eservice menimbulkan 
kesan 

kompeten/profesional
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Informasi yang ditampilkan pada situs 
dilengkapi dengan penjelasan meliputi 
dasar hukum, pelaksanaan kegiatan 
dan gambar yang mendukung

Situs menyediakan informasi yang 
     

 

     
     

     
     

     
    

Informasi yang ditampilkan oleh situs 
menggunakan bahasa Indonesia yang 
benar, dengan mekanisme yang 
runtut, tanpa menggunakan banyak 
istilah serta didukung oleh dokumen 
yang tepat sesuai dengan kebutuhan 
pengguna
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Situs menyediakan informasi yang 
detail, lengkap dan relevan

Situs menyediakan integrasi informasi 
dengan penyediaan sumber atau link 
yang terkait untuk memperjelas 
informasi relevan yang dibutuhkan 
pengguna

Situs tidak memberikan informasi yang 
jelas sesuai dengan kebutuhan 
pengguna dalam bentuk audiovisual, 
gambar dan narasi.

    
diperbaharui secara berkala dan up 
to date

tambahan menu : (1) 
audiovisiual, (2) gambar 
; (3) narasi agar terlihat 
lebih mudah meberikan 

infomasi menarik 
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tidak ada macam kriteria

tidak ada Keamanan dalam 
bertransaksi dirasakan pengguna 
dengan adanya mekanisme transaksi 
yang jelas, tersedia fitur pengamanan 
transaksi, fasilitas pelacakan transaksi 
dan riwayat transaksi

Situs menyediakan informasi yang 
sesuai dengan kebutuhan pengguna 
pada satu skema secara rinci dalam 
format yang baik

perlunya kreteria privacy 
policy, (2) contact 

information, (3) terdapat 
testimoni positif dari 

pengguna, (4) memiliki 
statistik jumlah 

pengunjung dan 
pengguna situs/mobile 
app yang meningkat

tambakan fitur yang ada 
di kreteria 

Page 88



INDIKATOR eService_Jenis WORKFL

tidak ada Situs memiliki forum 
pengguna dengan fasilitas interaksi 
antara anggotanya sehingga 
menimbulkan rasa kebersamaan

    

tidak ada input informasi data pribadi 

Sistem tidak menyediakan halaman 
pribadi untuk pengguna dengan 
pengaman dan memiliki kemudahan 
untuk melakukan pembaharuan data 
pribadi dan memiliki kesan 
personalisasi pengguna

   
  

  
    

tambahkan perlu menu 
input data pribadi 

tambakn menu 
karakteristik penguna 
yang ada di kreteria

perlunya tambahan fitur 
yang ada di kretria
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situs web bukan situs jasa 

tidak ada forum diskusi langsung

perlunya tambahn forum 
diskusi agar 

memperbanyak infomasi 
tanya jawab di situs web
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M APRILIANSYAH R 

SAHIRILLAH

PAMUJI M. JAKAK
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Nama : Muhammad Diah Maulidin
Rumondang Martha Ambarita

Dimensi Code Indikator Penilaian Pertanyaan N

4

3

2

1

4

3

2

E1
Struktur situs/mobile app e-
gov ini jelas dan mudah 
diikuti

Apakah situs/mobile app 
menggunakan alamat/nama 
mobile apps yang mudah 
diingat, berekstensi go.id 
(untuk situs)/nama formil (untuk 
mobile app), tampilan antar 
muka (interface ) menarik  dan 
mudah untuk diikuti /ditelusuri?

E2
Mesin pencari (fitur search) 
dalam situs/mobile app e-

  

Apakah situs/mobile app 
menyediakan fitur mesin 
pencari (search) yang mudah 
ditemukan posisinya, 
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

1

4

3

2

1

4

3

2

E4

Situs/mobile app e-gov ini 
disesuaikan dengan 
kebutuhan khusus masing-
masing pengguna

Apakah situs/mobile app 
memiliki fitur penyesuaian 
terkait karakteristik dan pola 
kebutuhan khusus pengguna 
seperti multi bahasa, 
Sumarisasi (frequently acces, 
top search, FAQ, dlsb), fitur 
pengingat & saran, dan fitur 
yang ramah pengguna 
di bilit ?

E3 Peta situs/mobile app e-gov 
ini terorganisir dengan baik

Apakah situs/mobile app 
memiliki peta navigasi, tidak 
mengandung halaman kosong, 
tata letak (layout) halaman 
yang konsisten dan transisi 
antar halaman terasa halus 
(smooth) dan lancar? 

Efficiency

E2
    

dalam situs/mobile app e
gov ini efektif

   
   

    
ditemukan posisinya, 
digunakan dan memberikan 
tampilan hasil yang mudah 
dibaca/dipahami?
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1

4

3

2

1

4

3

2

   
    

  

   
     

    
  

  
 

   
   

    
   

   
   

     
     

   
disabilitas?

E5
Informasi yang ditampilkan 
pada situs/mobile app e-gov 
ini rinci dan sesuai 

Apakah informasi yang 
ditampilkan dalam situs/mobile 
app memiliki keterangan yang 
rinci dan sesuai dengan 
efisiensi? 
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1

4

3

2

1

4

T1 Penggunaan pasword dan 
username aman

Apakah keamanan 
penggunaan username dan 
password pada situs/mobile 

   

E6

Lama Informasi yang 
ditampilkan di situs e-gov 
setelah kejadian/peristiwa 
berlangsung

Seberapa lama informasi 
ditampilkan dari waktu kejadian  
berlangsung?

E7

Petunjuk dan/atau  
Informasi pengisian data 
dalam situs/mobile app e-
gov ini sudah memadai

Apakah petunjuk dan/atau 
informasi mengenai pengisian 
data dalam situs/mobile app ini 
sudah cukup 
memadai/informatif? 
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3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

T4

Data yang disediakan untuk 
e-service digunakan hanya 
untuk alasan yang 
dimaksudkan 

Apakah data pengguna yang 
disimpan dalam e-service ini 
hanya digunakan untuk alasan 
yg dimaksudkan oleh 
pengguna?

T2
Autentifikasi hanya 
menggunakan data yang 
diperlukan

Berapa jumlah item data 
pribadi pengguna yang harus 
dimasukkan untuk autentifikasi 
akses dalam situs/mobile app 
ini ? (Contoh data pribadi yang 
tidak perlu: Nomor Kartu 
Keluarga, NIK, nomor Kartu 
kredit, dlsb yang tidak 
diperlukan dalam akses situs )

Trust

   
username aman

  
   

password pada situs/mobile 
app ini terjamin? 

T3

Data yang diberikan oleh 
pengguna tersimpan dalam 
situs/mobile app dengan 
aman

Apakah data yang diberikankan 
pengguna dan tersimpan 
dalam sistem e-service ini 
aman?
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1

4

3

2

1

4

3

2

1

R1

Form dalam situs/mobile 
app e-service dapat 
diunduh/di-submit dengan 
cepat

Apakah form atau file dalam 
situs/mobile app ini dapat 
diunduh atau disubmit dengan 
cepat ?

R2
Situs/mobile app e-service 
dapat diakses dan tersedia 
kapan pun diperlukan

Apakah situs/mobile app ini 
dapat diakses kapan saja 
diperlukan?

    
   

   
 

    
    

    
   

Page 6



INDIKATOR eService_Jenis INFORM

4

3

2

1

4

3

2

1

R4
Situs/mobile app 
menyediakan layanan tepat 
waktu

Apakah layanan disediakan 
tepat waktu sesuai dengan 
kebutuhan?

R3
Situs/mobile app dapat 
beroperasi dengan baik 
sejak dibuka

Apakah situs/mobile app dapat 
beroperasi dengan baik dan 
responsif sejak dibuka?

Reliability
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

 

CS1

Staf e-service menunjukkan 
minat yang tulus dalam 
memecahkan masalah 
pengguna, staf yang 
dimasukan adalah adanya 
HELP DESK utk eService.

Apakah staf e-service 
memberikan layanan yang 
tulus dalam menjawab 
pertanyaan dan penyelesaiaan 
masalah?

R5
Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat dengan 
cepat

Apakah halaman situs/mobile 
app terunduh/termuat  dengan 
cepat?

R6
Situs e-service berjalan 
dengan baik menggunakan 
browser yang tersedia

Apakah semua browser  
umum/populer yang tersedia 
dapat digunakan untuk 
membuka situs ini?
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1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

CS4

Staf e-service memiliki 
kemampuan untuk 
menyampaikan 

  

Apakah kesan terpercaya 
terlihat pada staf e-service 
sehingga dapat meyakinkan 

CS3

Staf e-service memiliki 
pengetahuan untuk 
menjawab pertanyaan 
pengguna.

Apakah staf memiliki 
pengetahuan untuk menjawab 
pertanyaan pengguna secara 
memuaskan?

Citizen Support

   
    

  
   
   

   

   
   

   
   

CS2
Staff e-service memberikan 
balasan secepatnya ke 
pertanyaan pengguna.

Apakah respon admin cepat 
dalam menjawab pertanyaan 
pengguna?
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2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

U2
Interaksi dengan 
situs/mobile app eservice 
jelas dan mudah dimengerti

Apakah interaksi anda sebagai 
pengguna situs/mobile app 
jelas dan mudah untuk 
memahami/mengerti dengan 
tersedianya form interaksi 
dengan fitur-fitur berikut?

   
  

menyampaikan 
kepercayaan dan keyakinan

   
    

sehingga dapat meyakinkan 
pengguna?

U1 Mudah dipelajari untuk 
mengoperasikan

Apakah situs/mobile app dapat 
dengan mudah dipelajari dan 
dioperasikan saat 1 s/d 3 kali 
mengakses dengan dukungan 
fitur-fitur berikut?
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

4

3

2

1

4

3

2

1

U3 Navigasi situs/mobile app 
cukup jelas dan mudah

Apakah situs/mobile app 
mudah dinavigasikan dari 
menu ke menu, dari halaman 
ke halaman, dan dari konten ke 
konten nya?

U4 Situs/mobile app mudah 
digunakan

Apakah mudah dalam 
penggunaan situs/mobile app 
baik konten, menu, dan fitur 
lainnya ?
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4

3

2

1

4

3
2

U5 Tampilan situs/mobile app 
eservice menarik

Apakah tampilan situs/mobile 
app menarik sehingga anda 
nyaman, senang dan tidak 
bosan melihat situs lebih lama 
atau sering?

U6
Desain situs/mobile app 
eService layak dan sesuai 
dengan tipe situs

Apakah desain situs sesuai 
/relevan dengan 
jenis/kategori/konten yang 
dikandung/fungsi layanan nya?

Usability
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

1

4

3
2

1

U7
Situs/mobile app Eservice 
menimbulkan kesan 
kompeten/profesional

Apakah situs/mobile app 
nampak kompeten/profesional 
dalam penyampaian kontennya 
dan pengelolaannya?

   
    

  

    
  

  
g g  y  y
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

4

3
2

1

4

3

2

I1 Menyediakan informasi 
akurat

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs dengan 
bahasa Indonesia yang jelas, 
sistematis dan bermanfaat bagi 
pengguna?

U8

Situs/mobile app Eservice 
memberikan 
pengalaman/kesan positif 
bagi pengguna

Apakah Anda mendapatkan 
pengalaman/kesan positif saat 
mengakses dan menggunakan 
situs/mobile app ini?

Page 14



INDIKATOR eService_Jenis INFORM

1

4

3

2

1

4

3

  
   

   
   

    
     

  

   
    

    
    

I2 Menyediakan informasi yang 
terpercaya

Apakah Informasi yang 
ditampilkan dalam situs//mobile 
app disertai dengan daftar, 
deskripsi informasi serta dasar 
hukum dari pelayanan yang 
diberikan ?
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

2

1

4

3

2

1

Information

I3 Menyediakan informasi 
tepat dan sesuai waktu

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs/mobile 
app merupakan informasi yang 
ter up date  secara teratur ?

I4 Menyediakan informasi 
relevan

Apakah informasi yang 
disampaikan mempunyai 
penjelasan dengan integrasi 
informasi dari link lainnya ?
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4

3
2
1

4

3

2

1

I5 Menyediakan informasi yang 
mudah dimengerti

Apakah informasi yang 
ditampilkan dilengkapi dengan 
tutorial penggunaan layanan ?

I6
Menyediakan informasi 
dengan tingkat kerincian 
yang tepat

Apakah informasi yang 
ditampilkan dalam situs/mobile 
app memiliki keterangan yang 
lengkap mengenai: 
Author/Penulis, Tanggal 
Publikasi, Link sumber 
referensi , disertai dengan 
gambar/video/dokumen 
relevan, memiliki kategorisai & 
kata kunci yang sesuai dan 
memliki link/tautan dengan 
informasi lain yang sejenis 
dalam situs?
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4

3

2

1

4

3

2

I7 Menyediakan informasi  
dalam format yang layak

Apakah informasi disajikan 
dengan format yang sesuai, 
tepat dan cocok?

 

SI1 Memiliki reputasi yang baik Apakah situs memiliki reputasi 
yang baik?
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

SI3
Pengguna merasa aman 
terhadap informasi 
pribadinya

Apakah informasi pribadi 
pengguna terlindungi dengan 
baik ?

SI4 Menciptakan rasa 
personalisasi

Apakah Situs menyediakan 
kemudahan untuk mempunyai 
halaman pribadi dan 
kemudahan untuk mengubah 
atau meng-update-nya ?

SI2
Pengguna merasa aman 
dalam  menyelesaikan 
transaksi

Apakah situs memiliki  
keamanan untuk melakukan 
transaksi secara penuh?

Service Interaction
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

SI5 Menimbulkan rasa 
kebersamaan

Apakah pengguna merasakan 
komunitas yang menghargai 
keberadaannya dan 
kebersamaan sesama 
pengguna?

SI6 Memudahkan komunikasi 
dengan institusi

Apakah Situs memiliki fitur 
diskusi langsung (live) dan 
informasi kontak yang lengkap 
dan berfungsi baik? (Berfokus 
pada interaksi dari pengguna 
terhadap penyedia layanan 
bukan live chat)
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

4

3
2
1

SI7

Memberi keyakinan bahwa 
jasa akan tersampaikan 
dengan baik sesuai 
janji/aturan

Apakah Situs memberi 
keyakinan bahwa jasa akan 
tersampaikan dengan baik 
sesuai janji/aturan? 
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Breakdown Bobot
Menggunakan (1) nama/alamat mudah 
diingat dan ditelusuri, (2) berakhiran 
ekstensi go.id (untuk situs)/nama formal 
yang menunjukan nama daerah atau 
layanan spesifik (untuk mobile app), (3) 
tampilan antar muka nya menarik 
(komposisi Menu, Logo Lembaga, dan 
font (jenis dan ukuran) yang konsisten, 
(4) struktur  situs/mobile apps  berbentuk 
piramida i. Beranda; ii. Kategori; iv. 
Subkategori
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas 3

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas

Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app, mudah digunakan dan memberikan 
tampilan hasil yang mudah 
dibaca/pahami
Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app dan mudah digunakan
Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app

2
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Tidak ditemukan mesin pencari dalam 
situs/mobile app

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur, tidak memiliki halaman 
kosong dan tata letak (layout) konsisten, 
transisi/perpindahan antar 
halaman/windows situs/mobile app terasa 
halus dan lancar tanpa jeda/lag.

4

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur, tidak memiliki halaman 
kosong dan tata letak (layout) konsisten

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur dan tidak memiliki halaman 
kosong

Tidak memiliki atau hanya memiliki peta 
navigasi saja 

Memiliki  fitur  pilihan (1) multi bahasa, (2) 
fitur sumarisasi (frequently acces, top 
search, top question, FAQ) dan (3) fitur 
pengingat & pemberi saran serta (4) fitur 
ramah pengguna disabilitas (text to 
speech, speech to text, dlsb)
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
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Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas 1

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam satu halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam dua halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam tiga halaman situs/mobile app 2

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam lebihh dari tiga halaman 
situs/mobile app

Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 1-4 hari setelah kejadian 
berlangsung

4

Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 5-7 hari setelah kejadian 
berlangsung
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 8-14 hari setelah kejadian 
berlangsung
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Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang lebih dari 14 hari setelah 
kejadian berlangsung

Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field mudah dimengerti dan 
informatif disertai diagram dan contoh. 
Proses pengisian data hanya 
membutuhkan 1 halaman
Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field mudah dimengerti dan 
informatif disertai diagram dan contoh. 
Proses pengisian data hanya 
membutuhkan 2-3 halaman

Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field tidak mudah dimengerti dan 
kurang  informatif tanpa disertai diagram 
dan contoh. Proses pengisian data hanya 
membutuhkan lebih dari 3 halaman

Tidak ada petunjuk dan/atau informasi 
pengisian data pada masing-masing field 1

Terdapat fitur proteksi password: (1) 
autentifikasi, (2) enkripsi menggunakan 
basis/standar enkripsi tertentu 
(ditampilkan metode/merk nya), (3) 
notifikasi penggunaan password, (4) 
notifikasi penggantian password
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Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas  
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas  
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas  1

1 -  3 item data pribadi pengguna untuk 
autentifikasi
4 - 5 item data pribadi pengguna untuk 
autentifikasi
6 sampai 7 item data pribadi pengguna 
untuk autentifikasi

Lebih dari 7 data item data pribadi 
pengguna untuk autentifikasi 1

Keamanan data terjamin karena adanya: 
(1) komitmen/pernyataan tertulis dari 
organisasi pengelola/penanggung jawab 
situs/mobile app yang dapat 
dibaca/diketahui oleh pengguna dengan 
jelas (2) Terdapat jaminan sistem 
enkripsi, (3) autentifikasi menggunakan 
digital signature atau biometrik  (4) fitur 
notifikasi/restorasi user name & password  
dan (5) memiliki sistem pemblokiran

Situs/mobile app memiliki 4-5 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas 2

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas

Kriteria: (1) Terdapat pernyataan resmi 
dalam situs bahwa data tidak akan 
digunakan untuk keperluan lain. (2) 
Memiliki fitur menu privacy policy untuk 
data pribadi pengguna (3) Data dapat 
dikendalikan oleh pengguna (ubah, 
tampilkan, ditutup, dan fitur lainnya)

Situs/mobile app memiliki 2 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
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Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas 1

Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 
kurang dari 1 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 1 
sampai 5 menit

3

Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 5 
sampai 10 menit

Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 
lebih dari 10 menit

Situs/mobile app selalu aktif dan dapat 
digunakan 24 jam sehari

Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1- 3 bulan sekali 3

Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1 minggu – 1 bulan 
sekali

Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1-6 hari sekali
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Situs/mobile app ketika dievaluasi 
memiliki kriteria sebagai berikut: (1)  
waktu loading dan unduh cepat ke menu 
utama  (2) Situs/mobile app berjalan 
dengan baik di semua perangkat,(3) text 
mudah dibaca, (4) responsif

Situs/mobile app memilki 2-3 kriteria di 
atas 3

Situs/mobile app memilki 1 kriteria di atas

Situs/mobile app tidak memilki kriteria di 
atas

Kriteria evaluasi: (1) chat dan mail respon 
tidak lebih dari 24 jam (2) ada 
penyelesaian masalah/pertanyaan user 
(3) pengumuman yang masih dalam 
rentang waktunya (4) kerterbaruan 
berita/artikel
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas 1
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Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat   5-10 detik

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat  11 sampai 30 detik

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat  31 sampai 60 detik 2

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat lebih dari 60 detik

Semua browser dapat digunakan 
(minimal 4 jenis browser)

Hanya 3 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal 3

Hanya 2 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Hanya 1 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Kriteria kesan tulus staf sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, (1) 
kecepatan respon (2) isi respon (3) 
penyelesaian masalah (4) bahasa yang 
baik

Situs/mobile app memilki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memilki 1 kriteria di atas
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Situs/mobile app tidak memilki kriteria di 
atas 1

Respon terhadap pertanyaan pengguna 
dilakukan kurang dari 60 menit

Respon terhadap pertanyaan dilakukan 
dalam waktu 61 menit  sampai 5 jam

Respon terhadap pertanyaan dilakukan 
dalam 5 jam 1 menit sampai 24 jam

Respon terhadap pertanyaan pengguna 
dilakukan lebh dari 24 jam 1

Kriteria pengetahuan dan respon dari 
staff e-service terkait pertanyaan 
pengguna atas layanan: (1)  menjawab 
setiap pertanyaan pengguna sesuai 
konteksnya, (2) menjawab dengan cepat 
kurang dari 24 jam (3) menyelesaikan 
masalah/pertanyaan pengguna atau 
menjawab secara tepat (4) 
berkomunikasi dengan bahasa yang baik

Staff e-service memiliki 2-3 kriteria di atas

Staff e-service memiliki 1 kriteria di atas

Staff e-service tidak memiliki kriteria di 
atas 1

Kriteria penyampaian layanan dari staf e-
service: (1) dapat dipercaya dengan baik 
dan menjalankan tugasnya dengan (2) 
tanggung jawab,  (3) profesional dan (4) 
percaya diri

Staff e-service memiliki 2-3 kriteria di atas
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Staff e-service memiliki 1 kriteria di atas

Staff e-service tidak memiliki kriteria di 
atas 1

Situs/mobile app menyediakan: (1) 
manual penggunaan; (2) fitur Help, (3) 
Video tutorial, dan (4)  Fitur Customer 
Service online (live chat)
Tersedia manual penggunaan, fitur Help 
dan video tutorial

Tersedia manual penggunaan dan fitur 
Help

Tersedia manual penggunaan (pdf, 
diagram, dokumen lainnya) 1

Kriteria interaksi pengguna dengan e-
services: (1) Memiliki form interaksi; (2) 
Memiliki fitur Helpdesk/instant messaging 
dengan admin; (3) Informasi yang 
ditampilkan dalam situs dapat diakses 
per halaman per informasi; (4) memiliki 
fitur multibahasa

Interaksi hanya memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Interaksi hanya memiliki 1 kriteria di atas

Interaksi hanya tidak memiliki kriteria di 
atas 1
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Kriteria navigasi situs/mobile app: (1) 
Tersedia peta situs navigasi; (2) Jumlah 
link navigasi yang minimal (maksimal 7 
menu item); (3) Konsisten (posisi 
navigasi situs selalu sama di tiap 
halaman); (4) Logo me-Link ke halaman 
utama

4

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas

Kriteria kemudahan penggunaan 
situs/mobile app: (1) Dapat diakses oleh 
siapapun termasuk (2)disabilitas (tuna 
netra) atau (3) manula; (4) Kompatibel 
dengan perangkat mobile (smartphone, 
tablet, dll); (5) Memungkinkan membaca 
konten secara cepat (skims); (6) Memiliki 
fitur multibahasa; dan (7) perubahan 
layout (misal perubahan ukuran font)

Memiliki 4-6 kriteria diatas

Memiliki 1-3 kriteria diatas 2

Tidak memiliki kriteria diatas
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Kriteria tampilan situs/mobile app yang 
menarik: (1) Desain dengan komposisi 
padanan warna yang baik dan tidak 
berlebihan:  setidaknya memiliki 2 atau 3 
warna utama yang berpadu (maksimal 5 
warna); (2) teks mudah dibaca, biasanya 
teks warna hitam dengan latar warna 
puith/cerah & ukuran font 10-12 di tiap 
paragraf; (3) memiliki gambar yang 
relevan dengan konteks/konten dengan 
kualitas/resolusi yang baik dan jumlah 3-
4 gambar setiap halamannya (tidak 
lebih); (4) layout yang sederhan & 
ringkas (simple)  tidak banyak 
mengandung elemen pengalih fokus 
(misal animasi, gambar berkedip-
kedip/blink, dll)

Memiliki 2-3 kriteria di atas 3

Memiliki 1 kriteria di atas

Tidak memiliki  kriteria di atas

(1) Layout situs sederhana tidak 
berlebihan hanya menyampaikan konten 
yang relevan dengan informasi 
pemerintahan; (2) judul konten memiliki 
tema/label yang jelas dan isi dibagi 
menjadi paragraf kecil; (3) desain layout 
dan konten jelas, ringkas dan menarik; 
(4) kurang dari 10 detik pengunjung 
dapat mengetahui jenis situs dan isi 
konten yang disampaikan

Memiliki 2-3 kriteria di atas 3
Memiliki 1 kriteria di atas
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Tidak memiliki  kriteria di atas

Kriteria kesan kompeten/profesional dari 
situs/mobile app: (1) Tata letak/layout 
sederhana, ringkas, minim fitur pengalih 
topik ; (2) Minimal link navigasi dan scroll 
(menggulung layar) untuk setiap halaman 
dan informasi/konten ; (3) Konten 
diperbarui secara reguler/berkala; (4) 
Konten yang deskriptif, dan penggunaan 
bahasa sederhana dan standar atas 
konten situs/mobile app (yang ada 
seakan ditulis yang profesional, misal: 
editor/wartawan)

Memiliki 2-3 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas 2

Tidak memiliki  kriteria diatas
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 Kriteria standar pengalaman positif: (1) 
Layout situs sederhana & ringkas 
(simple), tampilan menarik dan 
pengelolaan yang baik; (2) Loading 
halaman cepat, situs memuat (loading) 
halaman 1- 20 detik; (3) Minimal link & 
scroll & layout, serta konsiten tiap 
halamannya; (4) Fokus pada hal yang 
penting/utama, (5) Menu selalu berada di 
bagian atas disetiap halaman (6) item 
menu dibatasi kurang dari 7 item (untuk 
tidak membuat orang berlama-lama 
dalam mencari satu informasi yang 
diinginkan), (6) Memiliki fitur/tombol 
Contact
Memiliki 4-5 kriteria diatas
Memiliki 1-3 kriteria diatas 2

Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria umum informasi akurat: (1) 
didukung oleh referensi atau dokumen 
fakta yang jelas serta sesuai dengan 
kebutuhan  pengguna. (2) informasi yang 
disampaikan dengan bahasa Indonesia 
yang jelas (tata bahasa, pengejaan, dan 
komposisi) (3)  menampilkan 
keterangan/info tentang penulis (4) 
Informasi dapat dibandingkan dengan 
situs lainnya dengan topik yang sama

Memiliki 2-3 kriteria diatas 3

Memiliki 1 kriteria diatas
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Tidak memiliki kriteria diatas

Tersedia daftar dan deskripsi informasi 
yang dilengkapi dengan  peraturan 
perundang-undangan/dasar hukum 
terkait pelayanan yang diberikan

Tersedia deskripsi informasi yang 
dilengkapi dengan peraturan perundang-
undangan/dasar hukum terkait pelayanan 
yang diberikan

Tersedia daftar informasi yang dilengkapi 
peraturan perundang-undangan/dasar 
hukum terkait pelayanan yang diberikan

Tidak tersedia daftar dan deskripsi 
informasi yang dilengkapi dengan 
peraturan perundang-undangan/dasar 
hukum terkait pelayanan yang diberikan 

1

Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 7 hari kerja dari berita 
/informasi terakhir

4

Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 8 hari kerja – 30 hari kerja 
dari berita /informasi terakhir
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Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 31 hari kerja – 90 hari kerja 
dari berita /informasi terakhir

Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala lebih dari  90 hari kerja dari berita 
/informasi terakhir

Terdapat integrasi informasi antara 
informasi pelayanan dengan link  
informasi lainnya yang saling terkait

4

Terdapat integrasi informasi, yang 
membutuhkan pencarian dari link yang 
lain

Terdapat integrasi informasi tanpa 
panduan link lainnya.

Tidak terdapat integrasi informasi
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Kriteria informasi yang mudah dimengerti, 
memiliki: (1) penggunaan bahasa yang 
baik dan benar, langsung/tidak bertele-
tele, tidak banyak terminologi tidak 
awam/asing; (2) audio visual, (3) tabel 
dan/atau grafik, (4) link atau dokumen 
Memiliki 2-3 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Tidak memiliki kriteria diatas 1

Kriteria tingkat kerincian informasi: (1) 
Author/Penulis; (2) Tanggal Publikasi, (3) 
Memiliki Gambar/Video/Dokumen dan 
tautan dengan informasi lain yang 
sejenis/relevan dalam situs/mobile app 
dan  yang relevan dan (4) Memiliki 
kategorisasi dan kata kunci yang sesuai
Situs/mobile app memiliki  2-3 kriteria di 
atas 3

Situs/mobile app memiliki  1 kriteria di 
atas

Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas
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Kriteria format penyajian informasi yang 
layak/pas: (1) Menggunakan bahasa 
yang umum, (2) mengandung penekanan 
(cetak tebal (bold), atau cetak miring 
(italic), pointer, tabel dan atau  yang 
sesungguhnya atau kontekstual (3) 
Mengandung  keyword (4) Menggunakan 
hyperlink yang aktif (dapat diklik 
langsung) (5) jumlah paragraf yang tidak 
banyak (maksimum tiga paragraf) dalam 
satu informasi
Situs/mobile app memiliki  3-4 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki  1-2 kriteria di 
atas 2

Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki (1) privacy 
policy, (2) contact information, (3) 
terdapat testimoni positif dari pengguna, 
(4) memiliki statistik jumlah pengunjung 
dan pengguna situs/mobile app yang 
meningkat

Situs/mobile app memiliki 2-3 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki 1 macam 
kriteria tersebut

2

Page 39



INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Situs/mobile app tidak memiliki  macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki mekanisme 
transaksi yang jelas dengan ditandai (1) 
tersedia petunjuk yang user friendly (2) 
fitur pengamanan transaksi (3) fasilitas 
pelacakan transaksi (4) riwayat transaksi

Situs/mobile app memiliki 2-3 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki 1 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app tidak memiliki  macam 
kriteria tersebut

1

Kriteria keamanan bagi pengguna: (1) 
Untuk akses ke akun pengguna 
dibutuhkan user id, Passwords, (2) kode 
autentifikasi  (3) pengguna memberikan 
hanya data yang dibutuhkan (4) Terdapat 
pernyataan resmi perlindungan data

Situs/app memiliki 2-3 macam 
perlindungan data pengguna diatas
Situs/app  memiliki 1 macam 
perlindungan data pengguna diatas
Situs/app tidak/ memiliki  macam 
perlindungan data pengguna diatas 1

Situs/app memiliki (1) halaman personal 
yang sesuai dengan karakteristik atau 
preferensi pengguna, (2) memiliki 
pengaman/passwords untuk masuk dan 
(3) memiliki kemudahan untuk mengubah 
atau mengupdate data personal.

Situs/app  memiliki 2 kriteria personalisasi 
pengguna diatas
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Situs/app memiliki 1 kriteria personalisasi 
pengguna diatas

Situs/app  tidak memiliki  kriteria 
personalisasi pengguna diatas 1

Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang berfungsi optimal 
sebagai tempat berdiskusi dan 
memberikan solusi yang dipertimbangkan 
oleh organisasi
Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang berfungsi dengan baik
Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang kadang-kadang 
digunakan
Situs/mobile app tidak memiliki 
forum/kanal pengguna atau memiliki tapi 
tidak digunakan

1

Situs memiliki fitur diskusi langsung (live) 
dan informasi kontak yang lengkap 
(alamat email, alamat fisik, nomor 
telepon) yang berfungsi dengan baik.
Situs memiliki informasi kontak yang 
lengkap (alamat email, alamat fisik, 
nomor telepon) yang berfungsi dengan 
baik.

3

Situs memiliki informasi kontak yang 
kurang lengkap yang kurang berfungsi 
dengan baik.

Situs tidak memiliki informasi kontak
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Kriteria yang dimaksud, situs/mobile app 
memiliki:  (1) FAQ dan atau petunjuk 
yang lengkap, (2) kontak/fasilitas 
diskusi/chat yang berfungsi untuk 
bertanya (3) terdapat testimoni pengguna  
yang baik, (4) memiliki alur 
kerja/transaksi transparan yang dapat 
dipantau pengguna.

Situs/app  memiliki 2-3 kriteria diatas
Situs/app  memiliki 1 kriteria diatas
Situs/app  tidak memiliki kriteria diatas 1
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Angkatan / Kelas : 19 (Sembilan belas) / AR1
Mata Kuliah : IT Audit

Evidence

https://www.kotaprabumulih.go.id/new

https://www.kotaprabumulih.go.id/new/?s=cpns
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Situs tidak memiliki fitur pilihan multi bahasa, fitur sumarisasi (frequently acces, top search, top question, FAQ) 
dan fitur pengingat & pemberi saran serta fitur ramah pengguna disabilitas (text to speech, speech to text)

https://www.kotaprabumulih.go.id/

https://www.kotaprabumulih.go.id/new/?s cpns
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Tidak terdapat URL dan screen shoot halaman login, hasil percobaan register, create username dan password, 
ganti username dan password

Tidak ada URL dan screenshot kolom isian pada situs.
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Tidak terdapat pernyataan resmi penggunaan data dalam situs dan menu privacy policy

URL dan screen shoot Kolom isian permintaan data saat register dan login 

               
ganti username dan password
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Situs tidak terdapat: (1) chat dan mail respon tidak lebih dari 24 jam (2) bukti penyelesaian masalah/pertanyaan 
user (3) bukti pengunggahan pengumuman (4) kerterbaruan berita
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Tidak terdapat bukti tentang (1) kecepatan respon (2) isi respon (3) penyelesaian masalah (4) standar bahasa 
yang baik

Berita acara percobaan membuka halaman situs  (halaman situs yang baik adalah situs yang tidak berat dan 
cepat dibuka)
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Tidak ada: (1) Bukti berita acara penilaian staf e-service (2) persepsi penilai terhadap jawaban atas pertanyaan 
user (disertasi bukti)

Tidak terdapat bukti berita acara penilaian staf e-service (2) persepsi penilai terhadap jawaban atas pertanyaan 
user (disertai bukti)

                
 

Tidak ada bukti sampel respon pada pertanyaan user
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Situs tidak memiliki format interaksi dengan admin.

                
user (disertasi bukti)

Situs tidak memiliki petunjuk penggunaan.
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Tidak terdapat informasi dasar hukum dan pelayanan yang diberikan pada situs.
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Tidak terdapat screen shoot  dan file penggunaan layanan dalam bentuk : (1) audiovisiual, (2) gambar ; (3) 
narasi di situs
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Situs tidak memiliki perlindungan data.

Situs tidak menyediakan halaman pribadi dan perubahannya.

Situs tidak memiliki fitur transaksi.
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Situs tidak memiliki forum atau kanal pengguna.
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Situs tidak memiliki kriteria tersebut.
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Pernyataan untuk end user

Situs memiliki mesin pencari yang agak 
sulit ditemukan dalam situs dengan 
menscroll bagian tengah situs dan 

i  i d h di k  d  
     

Situs mudah diingat dengan 
penggunaan nama kota dan 
berakhiran .go.id, tampilan yang 
standar dengan menggunakan tata 
layout yang rapi, penggunaan teks 
atau tulisan yang jelas dan terbaca.
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Situs tidak memiliki fitur penyesuaian 
pengguna seperti multi bahasa, 
frequently access, top search, FAQ, 
fitur pengingat & saran, dan fitur yang 
ramah pengguna disabilitas.

      
     

     
mesin pencari mudah digunakan dan 
memberikan hasil yang baik dan 
sesuai.

Situs memiliki tampilan awal yang 
berbentuk tampilan kotak. Berisi 
tentang navigasi situs ke website 
sub-domain website 
kotaprabumulih.go.id. Selain itu 
terdapat navigasi website (menu 
disebelah kiri) yang memiliki transisi 
animasi yang menarik.
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Tampilan sub-menu berita, informasi 
yang diperlukan untuk menampilkan 
Informasi pada situs/mobile app e-gov 
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Tidak ada proteksi password: 
autentifikasi, enkripsi, notifikasi 
penggunaan password  notifikasi 

 

Selang waktu berita dan kejadian yang 
dekat dengan publikasi berita/informasi 
di situs/mobile apps.

Tidak ada informasi atau petunjuk 
pengisian data isian situs.
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Keamanan data terjamin baik dari 
keamanan sistem maupun komitmen 
tertulis dari organisasi yang dapat 
dibaca oleh pengguna dengan jelas. 
Terdapat enkripsi dan autentifikasi 
menggunakan digital signature, dan 
enkripsi https pada situs.

Situs tidak menampilkan pernyataan 
resmi bahwa data tidak akan 
digunakan untuk keperluan lain dan 
memiliki fitur menu privacy policy untuk 
data pribadi pengguna yang dapat 
dikendalikan oleh pengguna (ubah, 
tampilkan, ditutup, dll)

Autentifikasi hanya menggunakan data 
yang diperlukan (data sesedikit 
mungkin)

    
   

penggunaan password, notifikasi 
penggantian password
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Situs dapat digunakan dalam 24 jam 
sehari dan terdapat akses situs down 
saat pengguna mengakses situs yang 
teralu padat.

Form atau file dokumen yang tersedia 
dalam situs dapat diunduh kurang dari 
3 menit
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Tidak terdapat informasi dan pelayanan 
disediakan tepat waktu dan up to date 
sesuai dengan kebutuhan pengguna 
situs.

Situs berjalan dengan baik di semua 
perangkat atau semua operating 
system , waktu loading  sedang, text 
mudah dibaca, responsif
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Tidak ada kesan tulus staf/admin 
sangat baik terlihat saat memberikan 
layanan, cepat  merespon, isi respon 
yang baik, dapat menyelesaikan 
masalah dan menggunakan bahasa 
yang baik

Halaman situs terunduh/terbuka 
dengan kurang dari 35 detik

Situs dapat beroperasi pada semua 
browser yang umum digunakan 
(Mozilla Firefox, Google Chrome, 
Huawei Browser)
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Tidak ada staf/admin e-service 
terkesan baik, bertanggungjawab 
merespon dengan cepat, memiliki 

    

Tidak terdapat respon terhadap 
pertanyaan pengguna

Tidak terdapat pengetahuan staff e-
service sangat baik, mengetahui dan 
memahami organisasi, seluruh proses 
bisnis terkait pelayanan dari awal 
sampai akhir yang sehingga dapat 
menjawab pertanyaan pengguna 
secara memuaskan
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Situs tidak memiliki petunjuk 
penggunaan, fitur Help, Video tutorial 
dan Fitur Customer Service online. 
Pengguna dapat menggunakan situs 
dengan melihat link yang terdapat 
dengan situs dengan mudah.

Situs tidak memiliki format interaksi 
dengan admin (messaging ), 
menyediakan informasi dalam satu 
halaman dan fitur multibahasa 
sehingga pengguna dapat 
berinteraksi dengan situs e-service 
secara jelas dan mudah dimengerti. 
Situs hanya terdapat informasi yang 
dapat diakses per halaman per 
informasi.

    
   

    
kemampuan yang mencukupi dan 
profesional
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Tersedia peta navigasi situs dengan 
tampilan yang bagus dan navigasi yang 
menarik serta kompatibel dengan 
berbagai browser sehingga pengguna 
mudah untuk menggunakan situs.

Situs mudah digunakan karena dapat 
diakses oleh manula dan 
memungkinkan membaca konten 
secara cepat, serta kompatibel dengan 
perangkat mobile
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Situs terlihat menarik dengan 
penggunaan teks berwarna hitam 
dengan warna latar putih, warna dan 
resolusi gambar yang baik, ukuran font 
dan jumlah baris kalimat yang ringkas 
sehingga mudah dibaca.

Situs memiliki desain yang sesuai 
dengan jenis layanannya mempunyai 
layout yang simpel, dan berisi informasi 
yang ringkas dan menarik serta mudah 
dipahami oleh pengguna
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Situs terlihat kompeten untuk 
penyampaian informasi dengan layout 
yang baik.

     
    

      
      

dipahami oleh pengguna
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Informasi yang ditampilkan oleh situs 
menggunakan bahasa Indonesia yang 
benar tanpa menggunakan banyak 
istilah serta didukung oleh dokumen 
yang tepat sesuai dengan kebutuhan 
pengguna

Situs memberikan kesan yang positif 
dengan adanya layout yang ringkas 
namun informatif, tersedia menu yang 
berisi item yang ringkas dan tepat.
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p gg

Informasi yang ditampilkan pada situs 
dilengkapi dengan penjelasan meliputi 
dasar hukum dan pelaksanaan 
kegiatan.
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Situs menyediakan informasi yang 
diperbaharui secara berkala dan up 
to date

Situs menyediakan integrasi informasi 
dengan penyediaan sumber atau link 
yang terkait untuk memperjelas 
informasi relevan yang dibutuhkan 
pengguna
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Situs tidak mtemberikan informasi yang 
jelas sesuai dengan kebutuhan 
pengguna dalam bentuk audiovisual, 
gambar dan narasi.

Situs menyediakan informasi 
mengenai gambar yang relevan 
dengan tulisan, kata kunci pencarian 
yang sesuai.
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Situs memiliki reputasi yang baik 
karena memiliki informasi jumlah 
pengunjung.

Situs menyediakan informasi yang 
sesuai dengan kebutuhan pengguna 
pada suatu berita dan informasi 
dengan menggunakan bahasa yang 
umum tetapi pada satu skema format 
yang digunakan baik paragraf, tidak 
terdapat keyword, penekanan cetak 
tebal atau bold, cetak miring, tidak 
sesuai dan tidak diterapakan pada 
informasi di situs.
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Situs tidak memiliki perlindungan data.

Situs tidak menyediakan halaman 
pribadi dan perubahannya.

     
    

Situs tidak memiliki fitur transaksi.
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Situs tidak memiliki forum atau kanal 
pengguna.

Situs menyediakan media komunikasi 
seperti informasi kontak, alamat email 
nomor telepon, fax yang dapat 
dihubungi yang memudahkan 
komunikasi dengan institusi
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Situs tidak memiliki kriteria tersebut.
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Dimensi Code Indikator Penilaian Pertanyaan N

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

E1
Struktur situs/mobile app e-
gov ini jelas dan mudah 
diikuti

Apakah situs/mobile app 
menggunakan alamat/nama 
mobile apps yang mudah 
diingat, berekstensi go.id 
(untuk situs)/nama formil (untuk 
mobile app), tampilan antar 
muka (interface ) menarik  dan 
mudah untuk diikuti /ditelusuri?

E2
Mesin pencari (fitur search) 
dalam situs/mobile app e-
gov ini efektif

Apakah situs/mobile app 
menyediakan fitur mesin 
pencari (search) yang mudah 
ditemukan posisinya, 
digunakan dan memberikan 
tampilan hasil yang mudah 
dibaca/dipahami?

E3 Peta situs/mobile app e-gov 
ini terorganisir dengan baik

Apakah situs/mobile app 
memiliki peta navigasi, tidak 
mengandung halaman kosong, 
tata letak (layout) halaman 
yang konsisten dan transisi 
antar halaman terasa halus 
(smooth) dan lancar? 
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

Efficiency E4

Situs/mobile app e-gov ini 
disesuaikan dengan 
kebutuhan khusus masing-
masing pengguna

Apakah situs/mobile app 
memiliki fitur penyesuaian 
terkait karakteristik dan pola 
kebutuhan khusus pengguna 
seperti multi bahasa, 
Sumarisasi (frequently acces, 
top search, FAQ, dlsb), fitur 
pengingat & saran, dan fitur 
yang ramah pengguna 
disabilitas?

E5
Informasi yang ditampilkan 
pada situs/mobile app e-gov 
ini rinci dan sesuai 

Apakah informasi yang 
ditampilkan dalam situs/mobile 
app memiliki keterangan yang 
rinci dan sesuai dengan 
efisiensi? 

E6

Lama Informasi yang 
ditampilkan di situs e-gov 
setelah kejadian/peristiwa 
berlangsung

Seberapa lama informasi 
ditampilkan dari waktu kejadian  
berlangsung?
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3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

E7

Petunjuk dan/atau  
Informasi pengisian data 
dalam situs/mobile app e-
govt ini sudah memadai

Apakah petunjuk dan/atau 
informasi mengenai pengisian 
data dalam situs/mobile app ini 
sudah cukup 
memadai/informatif? 

T1 Penggunaan pasword dan 
username aman

Apakah keamanan 
penggunaan username dan 
password pada situs/mobile 
app ini terjamin? 

T2
Autentifikasi hanya 
menggunakan data yang 
diperlukan

Berapa jumlah item data 
pribadi pengguna yang harus 
dimasukkan untuk autentifikasi 
akses dalam situs/mobile app 
ini ? (Contoh data pribadi yang 
tidak perlu: Nomor Kartu 
Keluarga, NIK, nomor Kartu 
kredit, dlsb yang tidak 
diperlukan dalam akses situs )
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

Trust

T3

Data yang diberikan oleh 
pengguna tersimpan dalam 
situs/mobile app dengan 
aman

Apakah data yang diberikankan 
pengguna dan tersimpan 
dalam sistem e-service ini 
aman?

T4

Data yang disediakan untuk 
e-service digunakan hanya 
untuk alasan yang 
dimaksudkan 

Apakah data pengguna yang 
disimpan dalam e-service ini 
hanya digunakan untuk alasan 
yg dimaksudkan oleh 
pengguna?

R1

Form dalam situs/mobile 
app e-service dapat 
diunduh/di-submit dengan 
cepat

Apakah form atau file dalam 
situs/mobile app ini dapat 
diunduh atau disubmit dengan 
cepat ?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

Reliability

R2
Situs/mobile app e-service 
dapat diakses dan tersedia 
kapan pun diperlukan

Apakah situs/mobile app ini 
dapat diakses kapan saja 
diperlukan?

R3
Situs/mobile app dapat 
beroperasi dengan baik 
sejak dibuka

Apakah situs/mobile app dapat 
beroperasi dengan baik dan 
responsif sejak dibuka?

R4
Situs/mobile app 
menyediakan layanan tepat 
waktu

Apakah layanan disediakan 
tepat waktu sesuai dengan 
kebutuhan?

R5
Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat dengan 

Apakah halaman situs/mobile 
app terunduh/termuat  dengan 
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2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

R5
   

terunduh/termuat dengan 
cepat

   
app terunduh/termuat  dengan 
cepat?

R6
Situs e-service berjalan 
dengan baik menggunakan 
browser yang tersedia

Apakah semua browser  
umum/populer yang tersedia 
dapat digunakan untuk 
membuka situs ini?

 

CS1

Staf e-service menunjukkan 
minat yang tulus dalam 
memecahkan masalah 
pengguna, staf yang 
dimasukan adalah adanya 
HELP DESK utk eService.

Apakah staf e-service 
memberikan layanan yang 
tulus dalam menjawab 
pertanyaan dan penyelesaiaan 
masalah?

CS2
Staff e-service memberikan 
balasan secepatnya ke 
pertanyaan pengguna.

Apakah respon admin cepat 
dalam menjawab pertanyaan 
pengguna?

Page 6



INDIKATOR eService_Jenis INFORM

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

Citizen Support

CS3

Staf e-service memiliki 
pengetahuan untuk 
menjawab pertanyaan 
pengguna.

Apakah staf memiliki 
pengetahuan untuk menjawab 
pertanyaan pengguna secara 
memuaskan?

CS4

Staf e-service memiliki 
kemampuan untuk 
menyampaikan 
kepercayaan dan keyakinan

Apakah kesan terpercaya 
terlihat pada staf e-service 
sehingga dapat meyakinkan 
pengguna?

U1 Mudah dipelajari untuk 
mengoperasikan

Apakah situs/mobile app dapat 
dengan mudah dipelajari dan 
dioperasikan saat 1 s/d 3 kali 
mengakses dengan dukungan 
fitur-fitur berikut?
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1

4

3

2

1

4

3

2

1

   

    
    

      
   

 

U2
Interaksi dengan 
situs/mobile app eservice 
jelas dan mudah dimengerti

Apakah interaksi anda sebagai 
pengguna situs/mobile app 
jelas dan mudah untuk 
memahami/mengerti dengan 
tersedianya form interaksi 
dengan fitur-fitur berikut?

U3 Navigasi situs/mobile app 
cukup jelas dan mudah

Apakah situs/mobile app 
mudah dinavigasikan dari 
menu ke menu, dari halaman 
ke halaman, dan dari konten ke 
konten nya?
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4

3

2

1

4

3

2

1

Usability

U4 Situs/mobile app mudah 
digunakan

Apakah mudah dalam 
penggunaan situs/mobile app 
baik konten, menu, dan fitur 
lainnya ?

U5 Tampilan situs/mobile app 
eservice menarik

Apakah tampilan situs/mobile 
app menarik sehingga anda 
nyaman, senang dan tidak 
bosan melihat situs lebih lama 
atau sering?
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4

3
2
1

4

3
2
1

4

3
2

U6
Desain situs/mobile app 
eService layak dan sesuai 
dengan tipe situs

Apakah desain situs sesuai 
/relevan dengan 
jenis/kategori/konten yang 
dikandung/fungsi layanan nya?

U7
Situs/mobile app Eservice 
menimbulkan kesan 
kompeten/profesional

Apakah situs/mobile app 
nampak kompeten/profesional 
dalam penyampaian kontennya 
dan pengelolaannya?

U8

Situs/mobile app Eservice 
memberikan 
pengalaman/kesan positif 
bagi pengguna

Apakah Anda mendapatkan 
pengalaman/kesan positif saat 
mengakses dan menggunakan 
situs/mobile app ini?
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1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

   
 

  
 

   
   

   
  

I1 Menyediakan informasi 
akurat

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs dengan 
bahasa Indonesia yang jelas, 
sistematis dan bermanfaat bagi 
pengguna?

I2 Menyediakan informasi yang 
terpercaya

Apakah Informasi yang 
ditampilkan dalam situs//mobile 
app disertai dengan daftar, 
deskripsi informasi serta dasar 
hukum dari pelayanan yang 
diberikan ?

Menyediakan informasi 
   

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs/mobile 
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2

1

4

3

2

1

4

3
2
1

4

3

2

1

I3 Menyediakan informasi 
tepat dan sesuai waktu

   
ditampilkan pada Situs/mobile 
app merupakan informasi yang 
ter up date  secara teratur ?

I4 Menyediakan informasi 
relevan

Apakah informasi yang 
disampaikan mempunyai 
penjelasan dengan integrasi 
informasi dari link lainnya ?

I6
Menyediakan informasi 
dengan tingkat kerincian 
yang tepat

Apakah informasi yang 
ditampilkan dalam situs/mobile 
app memiliki keterangan yang 
lengkap mengenai: 
Author/Penulis, Tanggal 
Publikasi, Link sumber 
referensi , disertai dengan 
gambar/video/dokumen 
relevan, memiliki kategorisai & 
kata kunci yang sesuai dan 
memliki link/tautan dengan 
informasi lain yang sejenis 
dalam situs?

I5 Menyediakan informasi yang 
mudah dimengerti

Apakah informasi yang 
ditampilkan dilengkapi dengan 
tutorial penggunaan layanan ?

Information
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

 

SI1 Memiliki reputasi yang baik Apakah situs memiliki reputasi 
yang baik?

I7 Menyediakan informasi  
dalam format yang layak

Apakah informasi disajikan 
dengan format yang sesuai, 
tepat dan cocok?

SI2
Pengguna merasa aman 
dalam  menyelesaikan 
transaksi

Apakah situs memiliki  
keamanan untuk melakukan 
transaksi secara penuh?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

Service Interaction SI4 Menciptakan rasa 
personalisasi

Apakah Situs menyediakan 
kemudahan untuk mempunyai 
halaman pribadi dan 
kemudahan untuk mengubah 
atau meng-update-nya ?

  
 

Apakah Situs memiliki fitur 
diskusi langsung (live) dan 

    
    

    
   

  

SI3
Pengguna merasa aman 
terhadap informasi 
pribadinya

Apakah informasi pribadi 
pengguna terlindungi dengan 
baik ?

SI5 Menimbulkan rasa 
kebersamaan

Apakah pengguna merasakan 
komunitas yang menghargai 
keberadaannya dan 
kebersamaan sesama 
pengguna?
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3

2

1

4

3
2

1

 

SI6 Memudahkan komunikasi 
dengan institusi

    
diskusi langsung (live) dan 
informasi kontak yang lengkap 
dan berfungsi baik? (Berfokus 
pada interaksi dari pengguna 
terhadap penyedia layanan 
bukan live chat)

SI7

Memberi keyakinan bahwa 
jasa akan tersampaikan 
dengan baik sesuai 
janji/aturan

Apakah Situs memberi 
keyakinan bahwa jasa akan 
tersampaikan dengan baik 
sesuai janji/aturan? 
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Breakdown Bobot Evidence
Menggunakan (1) nama/alamat mudah 
diingat dan ditelusuri, (2) berakhiran 
ekstensi go.id (untuk situs)/nama formal 
yang menunjukan nama daerah atau 
layanan spesifik (untuk mobile app), (3) 
tampilan antar muka nya menarik 
(komposisi Menu, Logo Lembaga, dan 
font (jenis dan ukuran) yang konsisten, 
(4) struktur  situs/mobile apps  berbentuk 
piramida i. Beranda; ii. Kategori; iv. 
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app, mudah digunakan dan memberikan 
tampilan hasil yang mudah 
dibaca/pahami
Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app dan mudah digunakan
Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app

Tidak ditemukan mesin pencari dalam 
situs/mobile app

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur, tidak memiliki halaman 
kosong dan tata letak (layout) konsisten, 
transisi/perpindahan antar 
halaman/windows situs/mobile app terasa 
halus dan lancar tanpa jeda/lag
Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur, tidak memiliki halaman 
kosong dan tata letak (layout) konsisten

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur dan tidak memiliki halaman 
kosong
Tidak memiliki atau hanya memiliki peta 
navigasi saja 

URL link dan screenshoot 
mengenai: nama 
situs/aplikasi, hasil 
pencarian situs pada 
browser, layout situs untuk 
menunjukkan struktur

URL link dan screenshoot 
mengenai: mesin pencari, 
fungsi dan tata letak

URL link dan screenshoot 
mengenai: Site Map
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Memiliki  fitur  pilihan (1) multi bahasa, (2) 
fitur sumarisasi (frequently acces, top 
search, top question, FAQ) dan (3) fitur 
pengingat & pemberi saran serta (4) fitur 
ramah pengguna disabilitas (text to 
speech, speech to text, dlsb)
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas

Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam satu halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam dua halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam tiga halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam lebihh dari tiga halaman 
situs/mobile app

Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 1-4 hari setelah kejadian 
berlangsung
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 5-7 hari setelah kejadian 
berlangsung
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 8-14 hari setelah kejadian 
berlangsung
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang lebih dari 14 hari setelah 
kejadian berlangsung

Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field mudah dimengerti dan 
informatif disertai diagram dan contoh. 
Proses pengisian data hanya 
membutuhkan 1 halaman

URL link dan screenshoot 
mengenai: fitur  pilihan multi 
bahasa, fitur sumarisasi 
(frequently acces, top 
search, top question, FAQ) 
dan fitur pengingat & 
pemberi saran serta fitur 
ramah pengguna disabilitas 
(text to speech, speech to 
text, dlsb)

Screen shoot  halaman 
(halaman) situs/mobile app

Jadwal update tersedia dan 
dilakukan dengan baik, 
dibuktikan dengan fisik situs 
terbarukan dapat berupa 
link url dan atau 
screenshoot
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Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field mudah dimengerti dan 
informatif disertai diagram dan contoh. 
Proses pengisian data hanya 
membutuhkan 2-3 halaman

Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field tidak mudah dimengerti dan 
kurang  informatif tanpa disertai diagram 
dan contoh. Proses pengisian data hanya 
membutuhkan lebih dari 3 halaman

Tidak ada petunjuk dan/atau informasi 
pengisian data pada masing-masing field

Terdapat fitur proteksi password: (1) 
autentifikasi, (2) enkripsi menggunakan 
basis/standar enkripsi tertentu 
(ditampilkan metode/merk nya), (3) 
notifikasi penggunaan password, (4) 
notifikasi penggantian password
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas  
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas  
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas  

1 -  3 item data pribadi pengguna untuk 
autentifikasi
4 - 5 item data pribadi pengguna untuk 
autentifikasi
6 sampai 7 item data pribadi pengguna 
untuk autentifikasi

Lebih dari 7 data item data pribadi 
pengguna untuk autentifikasi

URLdan screenshoot kolom 
isian pada situs

URL dan screen shoot 
halaman login, hasil 
percobaan register, create 
username dan password, 
ganti username dan 
password

URL dan screen shoot 
Kolom isian permintaan 
data saat register dan login 
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Keamanan data terjamin karena adanya: 
(1) komitmen/pernyataan tertulis dari 
organisasi pengelola/penanggung jawab 
situs/mobile app yang dapat 
dibaca/diketahui oleh pengguna dengan 
jelas (2) Terdapat jaminan sistem 
enkripsi, (3) autentifikasi menggunakan 
digital signature atau biometrik  (4) fitur 
notifikasi/restorasi user name & password  
dan (5) memiliki sistem pemblokiran

Situs/mobile app memiliki 4-5 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas

Kriteria: (1) Terdapat pernyataan resmi 
dalam situs bahwa data tidak akan 
digunakan untuk keperluan lain. (2) 
Memiliki fitur menu privacy policy untuk 
data pribadi pengguna (3) Data dapat 
dikendalikan oleh pengguna (ubah, 
tampilkan, ditutup, dan fitur lainnya)

Situs/mobile app memiliki 2 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 
kurang dari 1 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 1 
sampai 5 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 5 
sampai 10 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 
lebih dari 10 menit

(1). Screen shoot 
Pernyataan tentang 
kemanan data pengguna 
dalam situs dan bukti 
fiturlain, (2).  berita acara 
percobaan 

(1) Pernyataan resmi 
penggunaan data dalam 
situs (2) menu privacy 
policy

Berita acara pengunduhan 
form atau file dengan bukti 
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Situs/mobile app selalu aktif dan dapat 
digunakan 24 jam sehari

Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1- 3 bulan sekali
Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1 minggu – 1 bulan 
sekali
Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1-6 hari sekali

Situs/mobile app ketika dievaluasi 
memiliki kriteria sebagai berikut: (1)  
waktu loading dan unduh cepat ke menu 
utama  (2) Situs/mobile app berjalan 
dengan baik di semua perangkat,(3) text 
mudah dibaca, (4) responsif

Situs/mobile app memilki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memilki 1 kriteria di atas

Situs/mobile app tidak memilki kriteria di 
atas

Kriteria evaluasi: (1) chat dan mail respon 
tidak lebih dari 24 jam (2) ada 
penyelesaian masalah/pertanyaan user 
(3) pengumuman yang masih dalam 
rentang waktunya (4) kerterbaruan 
berita/artikel
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat   5-10 detik

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat  11 sampai 30 detik

Jadwal dan sop 
maintenance, lampiran up 
dan down sistem, screeshot 
akses/evaluasi situs pada 
waktu yang berbeda

Berita acara percobaan 
menjalankan situs

(1) chat dan mail respon 
tidak lebih dari 24 jam (2) 
bukti penyelesaian 
masalah/pertanyaan user 
(3) bukti pengunggahan 
pengumuman (4) 
kerterbaruan berita

Berita acara percobaan 
membuka halaman situs  
(halaman situs yang baik 
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Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat  31 sampai 60 detik

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat lebih dari 60 detik

Semua browser dapat digunakan 
(minimal 4 jenis browser)

Hanya 3 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Hanya 2 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Hanya 1 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Kriteria kesan tulus staf sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, (1) 
kecepatan respon (2) isi respon (3) 
penyelesaian masalah (4) bahasa yang 
baik

Situs/mobile app memilki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memilki 1 kriteria di atas

Situs/mobile app tidak memilki kriteria di 
atas

Respon terhadap pertanyaan pengguna 
dilakukan kurang dari 60 menit

Respon terhadap pertanyaan dilakukan 
dalam waktu 61 menit  sampai 5 jam

Respon terhadap pertanyaan dilakukan 
dalam 5 jam 1 menit sampai 24 jam

Respon terhadap pertanyaan pengguna 
dilakukan lebh dari 24 jam

   
    

(halaman situs yang baik 
adalah situs yang tidak 
berat dan cepat dibuka)

Berita acara percobaan  
dan screenshoot membuka 
situs dengan berbagai 
browser

Bukti tentang (1) kecepatan 
respon (2) isi respon (3) 
penyelesaian masalah (4) 
standar bahasa yang baik

Bukti sampel respon pada  
pertanyaan user
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Kriteria pengetahuan dan respon dari 
staff e-service terkait pertanyaan 
pengguna atas layanan: (1)  menjawab 
setiap pertanyaan pengguna sesuai 
konteksnya, (2) menjawab dengan cepat 
kurang dari 24 jam (3) menyelesaikan 
masalah/pertanyaan pengguna atau 
menjawab secara tepat (4) 
berkomunikasi dengan bahasa yang baik

Staff e-service memiliki 2-3 kriteria di atas

Staff e-service memiliki 1 kriteria di atas

Staff e-service tidak memiliki kriteria di 
atas

Kriteria penyampaian layanan dari staf e-
service: (1) dapat dipercaya dengan baik 
dan menjalankan tugasnya dengan (2) 
tanggung jawab,  (3) profesional dan (4) 
percaya diri

Staff e-service memiliki 2-3 kriteria di atas

Staff e-service memiliki 1 kriteria di atas

Staff e-service tidak memiliki kriteria di 
atas

Situs/mobile app menyediakan: (1) 
manual penggunaan; (2) fitur Help, (3) 
Video tutorial, dan (4)  Fitur Customer 
Service online (live chat)
Tersedia manual penggunaan, fitur Help 
dan video tutorial

Tersedia manual penggunaan dan fitur 
Help

(1) Bukti berita acara 
penilaian staf e-service (2) 
persepsi penilai terhadap 
jawaban atas pertanyaan 
user (disertai bukti)

(1) Bukti berita acara 
penilaian staf e-service (2) 
persepsi penilai terhadap 
jawaban atas pertanyaan 
user (disertasi bukti)

URL
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Tersedia manual penggunaan (pdf, 
diagram, dokumen lainnya)

Kriteria interaksi pengguna dengan e-
services: (1) Memiliki form interaksi; (2) 
Memiliki fitur Helpdesk/instant messaging 
dengan admin; (3) Informasi yang 
ditampilkan dalam situs dapat diakses 
per halaman per informasi; (4) memiliki 
fitur multibahasa

Interaksi hanya memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Interaksi hanya memiliki 1 kriteria di atas

Interaksi hanya tidak memiliki kriteria di 
atas

Kriteria navigasi situs/mobile app: (1) 
Tersedia peta situs navigasi; (2) Jumlah 
link navigasi yang minimal (maksimal 7 
menu item); (3) Konsisten (posisi 
navigasi situs selalu sama di tiap 
halaman); (4) Logo me-Link ke halaman 
utama

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas

URL

Berita acara percobaan dan 
URL
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Kriteria kemudahan penggunaan 
situs/mobile app: (1) Dapat diakses oleh 
siapapun termasuk (2)disabilitas (tuna 
netra) atau (3) manula; (4) Kompatibel 
dengan perangkat mobile (smartphone, 
tablet, dll); (5) Memungkinkan membaca 
konten secara cepat (skims); (6) Memiliki 
fitur multibahasa; dan (7) perubahan 
layout (misal perubahan ukuran font)

Memiliki 4-6 kriteria diatas

Memiliki 1-3 kriteria diatas

Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria tampilan situs/mobile app yang 
menarik: (1) Desain dengan komposisi 
padanan warna yang baik dan tidak 
berlebihan:  setidaknya memiliki 2 atau 3 
warna utama yang berpadu (maksimal 5 
warna); (2) teks mudah dibaca, biasanya 
teks warna hitam dengan latar warna 
puith/cerah & ukuran font 10-12 di tiap 
paragraf; (3) memiliki gambar yang 
relevan dengan konteks/konten dengan 
kualitas/resolusi yang baik dan jumlah 3-
4 gambar setiap halamannya (tidak 
lebih); (4) layout yang sederhan & 
ringkas (simple)  tidak banyak 
mengandung elemen pengalih fokus 
(misal animasi, gambar berkedip-
kedip/blink  dll)
Memiliki 2-3 kriteria di atas

Memiliki 1 kriteria di atas

Tidak memiliki  kriteria di atas

Berita acara percobaan dan 
URL
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(1) Layout situs sederhana tidak 
berlebihan hanya menyampaikan konten 
yang relevan dengan informasi 
pemerintahan; (2) judul konten memiliki 
tema/label yang jelas dan isi dibagi 
menjadi paragraf kecil; (3) desain layout 
dan konten jelas, ringkas dan menarik; 
(4) kurang dari 10 detik pengunjung 
dapat mengetahui jenis situs dan isi 
konten yang disampaikan

Memiliki 2-3 kriteria di atas
Memiliki 1 kriteria di atas
Tidak memiliki  kriteria di atas

Kriteria kesan kompeten/profesional dari 
situs/mobile app: (1) Tata letak/layout 
sederhana, ringkas, minim fitur pengalih 
topik ; (2) Minimal link navigasi dan scroll 
(menggulung layar) untuk setiap halaman 
dan informasi/konten ; (3) Konten 
diperbarui secara reguler/berkala; (4) 
Konten yang deskriptif, dan penggunaan 
bahasa sederhana dan standar atas 
konten situs/mobile app (yang ada 
seakan ditulis yang profesional, misal: 
editor/wartawan)
Memiliki 2-3 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Tidak memiliki  kriteria diatas

 Kriteria standar pengalaman positif: (1) 
Layout situs sederhana & ringkas 
(simple), tampilan menarik dan 
pengelolaan yang baik; (2) Loading 
halaman cepat, situs memuat (loading) 
halaman 1- 20 detik; (3) Minimal link & 
scroll & layout, serta konsiten tiap 
halamannya; (4) Fokus pada hal yang 
penting/utama, (5) Menu selalu berada di 
bagian atas disetiap halaman (6) item 
menu dibatasi kurang dari 7 item (untuk 
tidak membuat orang berlama-lama 
dalam mencari satu informasi yang 
diinginkan), (6) Memiliki fitur/tombol 
Memiliki 4-5 kriteria diatas
Memiliki 1-3 kriteria diatas
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Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria umum informasi akurat: (1) 
didukung oleh referensi atau dokumen 
fakta yang jelas serta sesuai dengan 
kebutuhan  pengguna. (2) informasi yang 
disampaikan dengan bahasa Indonesia 
yang jelas (tata bahasa, pengejaan, dan 
komposisi) (3)  menampilkan 
keterangan/info tentang penulis (4) 
Informasi dapat dibandingkan dengan 
situs lainnya dengan topik yang sama

Screen shoot : (1) informasi 
yang ditampilkan di Web, 
(2) bagan , (3) dokumen 
pendukung

Memiliki 2-3 kriteria diatas

Memiliki 1 kriteria diatas

Tidak memiliki kriteria diatas

Tersedia daftar dan deskripsi informasi 
yang dilengkapi dengan  peraturan 
perundang-undangan/dasar hukum 
terkait pelayanan yang diberikan
Tersedia deskripsi informasi yang 
dilengkapi dengan peraturan perundang-
undangan/dasar hukum terkait pelayanan 
yang diberikan

Tersedia daftar informasi yang dilengkapi 
peraturan perundang-undangan/dasar 
hukum terkait pelayanan yang diberikan

Tidak tersedia daftar dan deskripsi 
informasi yang dilengkapi dengan 
peraturan perundang-undangan/dasar 
hukum terkait pelayanan yang diberikan 

Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 7 hari kerja dari berita 
/informasi terakhir
Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 8 hari kerja – 30 hari kerja 
dari berita /informasi terakhir

Screen shoot :  (1) Daftar 
informasi ; (2) Deskripsi 
informasi ; (3) Peraturan 
hukum/dasar hukum 

Screen shoot : (1) Berita 
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Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 31 hari kerja – 90 hari kerja 
dari berita /informasi terakhir
Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala lebih dari  90 hari kerja dari berita 
/informasi terakhir

Terdapat integrasi informasi antara 
informasi pelayanan dengan link  
informasi lainnya yang saling terkait
Terdapat integrasi informasi, yang 
membutuhkan pencarian dari link yang 
lain
Terdapat integrasi informasi tanpa 
panduan link lainnya.
Tidak terdapat integrasi informasi

Kriteria informasi yang mudah dimengerti, 
memiliki: (1) penggunaan bahasa yang 
baik dan benar, langsung/tidak bertele-
tele, tidak banyak terminologi tidak 
awam/asing; (2) audio visual, (3) tabel 
dan/atau grafik, (4) link atau dokumen 
Memiliki 2-3 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria tingkat kerincian informasi: (1) 
Author/Penulis; (2) Tanggal Publikasi, (3) 
Memiliki Gambar/Video/Dokumen dan 
tautan dengan informasi lain yang 
sejenis/relevan dalam situs/mobile app 
dan  yang relevan dan (4) Memiliki 
kategorisasi dan kata kunci yang sesuai
Situs/mobile app memiliki  2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki  1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Screen shoot : (1) Berita 
yang terbaru 

Screen shoot : (1) 
penjelasan integrasi 
informasi (2) alamat link 
yang terkait

URL link dan screenshoot 
mengenai: Author; 
DD/MM/YYYY, Link Tautan 
dan 
Gambar/Video/Dokumen 
yang relevan dan Memiliki 
kategorisasi dan kata kunci 
yang sesuai serta Memiliki 
tautan dengan informasi 
lain yang sejenis/relevan 
dalam situs

Screen shoot  dan file 
penggunaan layanan dalam 
bentuk : (1) audiovisiual, (2) 
gambar ; (3) narasi 
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Kriteria format penyajian informasi yang 
layak/pas: (1) Menggunakan bahasa 
yang umum, (2) mengandung penekanan 
(cetak tebal (bold), atau cetak miring 
(italic), pointer, tabel dan atau  yang 
sesungguhnya atau kontekstual (3) 
Mengandung  keyword (4) Menggunakan 
hyperlink yang aktif (dapat diklik 
langsung) (5) jumlah paragraf yang tidak 
banyak (maksimum tiga paragraf) dalam 
satu informasi
Situs/mobile app memiliki  3-4 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki  1-2 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki (1) privacy 
policy, (2) contact information, (3) 
terdapat testimoni positif dari pengguna, 
(4) memiliki statistik jumlah pengunjung 
dan pengguna situs/mobile app yang 
meningkat

Situs/mobile app memiliki 2-3 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki 1 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app tidak memiliki  macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki mekanisme 
transaksi yang jelas dengan ditandai (1) 
tersedia petunjuk yang user friendly (2) 
fitur pengamanan transaksi (3) fasilitas 
pelacakan transaksi (4) riwayat transaksi

Situs/mobile app memiliki 2-3 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki 1 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app tidak memiliki  macam 
kriteria tersebut

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria

Screen shoot  skema yang 
menampilkan informasi 
kebutuhan pengguna pada 
satu skema (informasi 
dengan kategorisasi yang 
jelas sesuai fungsi dan 
organisasi)

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria
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Kriteria keamanan bagi pengguna: (1) 
Untuk akses ke akun pengguna 
dibutuhkan user id, Passwords, (2) kode 
autentifikasi  (3) pengguna memberikan 
hanya data yang dibutuhkan (4) Terdapat 
pernyataan resmi perlindungan data

Situs/app memiliki 2-3 macam 
perlindungan data pengguna diatas
Situs/app  memiliki 1 macam 
perlindungan data pengguna diatas
Situs/app tidak/ memiliki  macam 
perlindungan data pengguna diatas

Situs/app memiliki (1) halaman personal 
yang sesuai dengan karakteristik atau 
preferensi pengguna, (2) memiliki 
pengaman/passwords untuk masuk dan 
(3) memiliki kemudahan untuk mengubah 
atau mengupdate data personal.

Situs/app  memiliki 2 kriteria personalisasi 
pengguna diatas
Situs/app memiliki 1 kriteria personalisasi 
pengguna diatas

Situs/app  tidak memiliki  kriteria 
personalisasi pengguna diatas

Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang berfungsi optimal 
sebagai tempat berdiskusi dan 
memberikan solusi yang dipertimbangkan 
oleh organisasi
Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang berfungsi dengan baik
Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang kadang-kadang 
digunakan
Situs/mobile app tidak memiliki 
forum/kanal pengguna atau memiliki tapi 
tidak digunakan

Situs memiliki fitur diskusi langsung (live) 
dan informasi kontak yang lengkap 
(alamat email, alamat fisik, nomor 
telepon) yang berfungsi dengan baik.

URL dan Screenshoot 
ketiga kriteria

    
  

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria

URL dan Screenshoot 
forum pengguna
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Situs memiliki informasi kontak yang 
lengkap (alamat email, alamat fisik, 
nomor telepon) yang berfungsi dengan 
baik.
Situs memiliki informasi kontak yang 
kurang lengkap yang kurang berfungsi 
dengan baik.
Situs tidak memiliki informasi kontak

Kriteria yang dimaksud, situs/mobile app 
memiliki:  (1) FAQ dan atau petunjuk 
yang lengkap, (2) kontak/fasilitas 
diskusi/chat yang berfungsi untuk 
bertanya (3) terdapat testimoni pengguna  
yang baik, (4) memiliki alur 
kerja/transaksi transparan yang dapat 
dipantau pengguna.

Situs/app  memiliki 2-3 kriteria diatas
Situs/app  memiliki 1 kriteria diatas

Situs/app  tidak memiliki kriteria diatas

URL dan Screenshoot live 
chat dan contact

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria
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Pernyataan untuk end user

Situs mudah diingat, memiliki 
struktur yang jelas dan mudah 
diikuti, untuk model layanan 
berjenis INFORMASI piramida 
SESUAI struktur organisasi, dan 
untuk model layanan berjenis 
WORKFLOW piramida SESUAI 
layanan yang diberikan

Situs memiliki mesin pencari yang 
mudah ditemukan dalam situs, mudah 
digunakan dan memberikan hasil yang 
baik dan sesuai

Situs terorganisasi dengan baik, 
memiliki peta navigasi, tidak 
memiliki halaman kosong, tata letak 
(layout ) konsisten, 
transisi/perpindahan antar halaman 
situs terasa halus dan lancar.
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Situs memiliki fitur penyesuaian 
pengguna seperti multi bahasa, 
frequently acces, top search, FAQ, fitur 
pengingat & saran, dan fitur yang 
ramah pengguna disabilitas?

Jumlah halaman yang diperlukan untuk 
menampilkan Informasi pada 
situs/mobile app e-gov 

Selang waktu kejadian sesungguhnya 
dengan publikasi berita/informasi di 
situs/mobile apps
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Informasi atau petunjuk pengisian data 
pada masing-masing field mudah 
dimengerti dan informatif, disertai 
diagram dan contoh. Proses pengisian 
data hanya membutuhkan sedikit 
halaman petunjuk

Terdapat proteksi password: 
autentifikasi, enkripsi, notifikasi 
penggunaan password, notifikasi 
penggantian password

Autentifikasi hanya menggunakan data 
yang diperlukan (data sesedikit 
mungkin)
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Keamanan data terjamin baik dari 
keamanan sistem maupun komitmen 
tertulis dari organisasi yang dapat 
dibaca oleh pengguna dengan jelas. 
Terdapat enkripsi dan autentifikasi 
menggunakan digital signature, 
biometrik, notifikasi dan password.

Situs menampilkan pernyataan resmi 
bahwa data tidak akan digunakan 
untuk keperluan lain dan memiliki fitur 
menu privacy policy untuk data pribadi 
pengguna yang dapat dikendalikan 
oleh pengguna (ubah, tampilkan, 
ditutup, dll)

Form atau file dokumen yang tersedia 
dalam situs dapat diunduh dengan 
cepat, kurang dari 1 menit
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Situs dapat digunakan dalam 24 jam 
sehari

Situs berjalan dengan baik di semua 
perangkat atau semua operating 
system , waktu loading  cepat, text 
mudah dibaca, responsif

Informasi dan pelayanan disediakan 
tepat waktu dan up to date sesuai 
dengan kebutuhan pengguna

Halaman situs terunduh/terbuka 
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dengan cepat, kurang dari 2 detik

Situs dapat beroperasi pada semua 
browser yang umum digunakan 
masyarakat (MicIE, Mozilla, Google 
Chrome, Safari, Opera dll)

Kesan tulus staf/admin sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, 
cepat  merespon, isi respon yang baik, 
dapat menyelesaikan masalah dan 
menggunakan bahasa yang baik

Respon terhadap pertanyaan 
pengguna dilakukan kurang dari 1 jam
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Pengetahuan staff e-service sangat 
baik, mengetahui dan memahami 
organisasi, seluruh proses bisnis terkait 
pelayanan dari awal sampai akhir yang 
sehingga dapat menjawab pertanyaan 
pengguna secara memuaskan

Staf/admin e-service terkesan baik, 
bertanggungjawab merespon dengan 
cepat, memiliki kemampuan yang 
mencukupi dan profesional

Situs memiliki petunjuk penggunaan, 
fitur Help, Video tutorial dan Fitur 
Customer Service online sehingga 
memudahkan pengguna untuk 
menggunakan situs
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Situs memiliki format interaksi 
dengan admin (messaging ), 
menyediakan informasi dalam satu 
halaman dan  fitur multibahasa 
sehingga pengguna dapat 
berinteraksi dengan situs e-service 
secara jelas dan mudah dimengerti

Tersedia peta navigasi situs dengan 
tahapan yang tidak panjang serta 
kompatibel dengan berbagai browser 
sehingga pengguna mudah untuk 
menggunakan situs.
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Situs mudah digunakan karena dapat 
diakses oleh disabilitas, manula, dari 
smartphone, dan memiliki fitur 
multibahasa serta fitur perubahan 
layout/ukuran font

Situs terlihat menarik dengan 
penggunaan warna yang tidak 
berlebihan, teks berwarna hitam 
dengan warna latar putih, warna dan 
resolusi gambar yang baik, ukuran font 
dan jumlah baris kalimat yang ringkas 
sehingga mudah dibaca.
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Situs memiliki desain yang sesuai 
dengan jenis layanannya mempunyai 
layout yang simpel, dan berisi informasi 
yang ringkas dan menarik serta mudah 
dipahami oleh pengguna

Situs terlihat kompeten untuk 
penyampaian informasi dengan layout 
yang baik, mempunyai fasilitas scroll 
layar, pemilihan bahasa yang baku 
serta konten diperbaharui secara 
berkala

Situs memberikan kesan yang positif 
dengan adanya layout yang ringkas 
namun informatif, waktu loading yang 
cepat, pemberian penekanan pada hal 
penting, tersedia menu yang berisi item 
yang ringkas dan tepat.
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Informasi yang ditampilkan oleh situs 
menggunakan bahasa Indonesia yang 
benar, dengan mekanisme yang runtut, 
tanpa menggunakan banyak istilah 
serta didukung oleh dokumen yang 
tepat sesuai dengan kebutuhan 
pengguna

Informasi yang ditampilkan pada situs 
dilengkapi dengan penjelasan meliputi 
dasar hukum, pelaksanaan kegiatan 
dan gambar yang mendukung

Situs menyediakan informasi yang 
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diperbaharui secara berkala dan up 
to date

Situs menyediakan integrasi informasi 
dengan penyediaan sumber atau link 
yang terkait untuk memperjelas 
informasi relevan yang dibutuhkan 
pengguna

Situs memberikan informasi yang jelas 
sesuai dengan kebutuhan pengguna 
dalam bentuk audiovisual, gambar dan 
narasi.

Situs menyediakan informasi yang 
detail, lengkap dan relevan
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Keamanan dalam bertransaksi 
dirasakan pengguna dengan adanya 
mekanisme transaksi yang jelas, 
tersedia fitur pengamanan transaksi, 
fasilitas pelacakan transaksi dan 
riwayat transaksi

Situs menyediakan informasi yang 
sesuai dengan kebutuhan pengguna 
pada satu skema secara rinci dalam 
format yang baik

Situs memiliki reputasi yang baik 
karena memiliki privacy policy, contact 
informatian, testimoni dan informasi 
jumlah pengunjung.
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Sistem menyediakan halaman pribadi 
untuk pengguna dengan pengaman 
dan memiliki kemudahan untuk 
melakukan pembaharuan data pribadi 
dan memiliki kesan personalisasi 
pengguna

Situs menyediakan media komunikasi 
     
      

    
   

Sistem menyediakan perlindingan 
terhadap informasi pribadi dengan  
penggunaan user id, passwords, kode 
autentifikasi, pernyataan resmi 
perlindungan data sehingga pengguna 
merasa aman.

Situs memiliki forum pengguna dengan 
fasilitas interaksi antara anggotanya 
sehingga menimbulkan rasa 
kebersamaan
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seperti fasilitas live chat, informasi 
kontak, alamat emai dan nomer telepon 
yang dapat dihubungi yang 
memudahkan komunikasi dengan 
institusi

Sistem menyediakan fasilitas informasi 
untuk mengetahui alur atau tahapan 
kerja dan transaksi yang dilakukan oleh 
pengguna sehingga memberi 
keyakinan bahwa jasa akan 
tersampaikan dengan baik sesuai janji
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Dimensi Code Indikator Penilaian Pertanyaan N

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

      

E1
Struktur situs/mobile app e-
gov ini jelas dan mudah 
diikuti

Apakah situs/mobile app 
menggunakan alamat/nama 
mobile apps yang mudah 
diingat, berekstensi go.id 
(untuk situs)/nama formil (untuk 
mobile app), tampilan antar 
muka (interface ) menarik  dan 
mudah untuk diikuti /ditelusuri?

E2
Mesin pencari (fitur 
search) dalam situs/mobile 
app e-gov ini efektif

Apakah situs/mobile app 
menyediakan fitur mesin 
pencari (search) yang mudah 
ditemukan posisinya, 
digunakan dan memberikan 
tampilan hasil yang mudah 
dibaca/dipahami?

E3
Peta situs/mobile app e-
gov ini terorganisir dengan 
baik

Apakah situs/mobile app 
memiliki peta navigasi, tidak 
mengandung halaman kosong, 
tata letak (layout) halaman 
yang konsisten dan transisi 
antar halaman terasa halus 
(smooth) dan lancar? 
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1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

      Efficiency

   
    

   
    

   
    
    
    

   

E4

Situs/mobile app e-gov ini 
disesuaikan dengan 
kebutuhan khusus masing-
masing pengguna

Apakah situs/mobile app 
memiliki fitur penyesuaian 
terkait karakteristik dan pola 
kebutuhan khusus pengguna 
seperti multi bahasa, 
Sumarisasi (frequently acces, 
top search, FAQ, dlsb), fitur 
pengingat & saran, dan fitur 
yang ramah pengguna 
disabilitas?

E5
Informasi yang ditampilkan 
pada situs/mobile app e-
gov ini rinci dan sesuai 

Apakah informasi yang 
ditampilkan dalam situs/mobile 
app memiliki keterangan yang 
rinci dan sesuai dengan 
efisiensi? 

E6

Lama Informasi yang 
ditampilkan di situs e-gov 
setelah kejadian/peristiwa 
berlangsung

Seberapa lama informasi 
ditampilkan dari waktu kejadian  
berlangsung?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

      

E7

Petunjuk dan/atau  
Informasi pengisian data 
dalam situs/mobile app e-
govt ini sudah memadai

Apakah petunjuk dan/atau 
informasi mengenai pengisian 
data dalam situs/mobile app ini 
sudah cukup 
memadai/informatif? 

T1 Penggunaan pasword dan 
username aman

Apakah keamanan 
penggunaan username dan 
password pada situs/mobile 
app ini terjamin? 

T2
Autentifikasi hanya 
menggunakan data yang 
diperlukan

Berapa jumlah item data 
pribadi pengguna yang harus 
dimasukkan untuk autentifikasi 
akses dalam situs/mobile app 
ini ? (Contoh data pribadi yang 
tidak perlu: Nomor Kartu 
Keluarga, NIK, nomor Kartu 
kredit, dlsb yang tidak 
diperlukan dalam akses situs )
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

Trust

T3

Data yang diberikan oleh 
pengguna tersimpan 
dalam situs/mobile app 
dengan aman

Apakah data yang diberikankan 
pengguna dan tersimpan 
dalam sistem e-service ini 
aman?

T4

Data yang disediakan 
untuk e-service digunakan 
hanya untuk alasan yang 
dimaksudkan 

Apakah data pengguna yang 
disimpan dalam e-service ini 
hanya digunakan untuk alasan 
yg dimaksudkan oleh 
pengguna?

R1

Form dalam situs/mobile 
app e-service dapat 
diunduh/di-submit dengan 
cepat

Apakah form atau file dalam 
situs/mobile app ini dapat 
diunduh atau disubmit dengan 
cepat ?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

Reliability

R2
Situs/mobile app e-service 
dapat diakses dan tersedia 
kapan pun diperlukan

Apakah situs/mobile app ini 
dapat diakses kapan saja 
diperlukan?

R3
Situs/mobile app dapat 
beroperasi dengan baik 
sejak dibuka

Apakah situs/mobile app dapat 
beroperasi dengan baik dan 
responsif sejak dibuka?

R4
Situs/mobile app 
menyediakan layanan 
tepat waktu

Apakah layanan disediakan 
tepat waktu sesuai dengan 
kebutuhan?

R5
Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat dengan 

Apakah halaman situs/mobile 
app terunduh/termuat  dengan 
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2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

R5
   

terunduh/termuat dengan 
cepat

   
app terunduh/termuat  dengan 
cepat?

R6

Situs e-service berjalan 
dengan baik 
menggunakan browser 
yang tersedia

Apakah semua browser  
umum/populer yang tersedia 
dapat digunakan untuk 
membuka situs ini?

 

CS1

Staf e-service 
menunjukkan minat yang 
tulus dalam memecahkan 
masalah pengguna, staf 
yang dimasukan adalah 
adanya HELP DESK utk 
eService.

Apakah staf e-service 
memberikan layanan yang 
tulus dalam menjawab 
pertanyaan dan penyelesaiaan 
masalah?

CS2

Staff e-service 
memberikan balasan 
secepatnya ke pertanyaan 
pengguna.

Apakah respon admin cepat 
dalam menjawab pertanyaan 
pengguna?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

Citizen Support

CS3

Staf e-service memiliki 
pengetahuan untuk 
menjawab pertanyaan 
pengguna.

Apakah staf memiliki 
pengetahuan untuk menjawab 
pertanyaan pengguna secara 
memuaskan?

CS4

Staf e-service memiliki 
kemampuan untuk 
menyampaikan 
kepercayaan dan 
keyakinan

Apakah kesan terpercaya 
terlihat pada staf e-service 
sehingga dapat meyakinkan 
pengguna?

U1 Mudah dipelajari untuk 
mengoperasikan

Apakah situs/mobile app dapat 
dengan mudah dipelajari dan 
dioperasikan saat 1 s/d 3 kali 
mengakses dengan dukungan 
fitur-fitur berikut?
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1

4

3

2

1

4

3

2

1

   

    
    

      
   

 

U2

Interaksi dengan 
situs/mobile app eservice 
jelas dan mudah 
dimengerti

Apakah interaksi anda sebagai 
pengguna situs/mobile app 
jelas dan mudah untuk 
memahami/mengerti dengan 
tersedianya form interaksi 
dengan fitur-fitur berikut?

U3 Navigasi situs/mobile app 
cukup jelas dan mudah

Apakah situs/mobile app 
mudah dinavigasikan dari 
menu ke menu, dari halaman 
ke halaman, dan dari konten ke 
konten nya?
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4

3

2

1

4

3

2

1

Usability

U4 Situs/mobile app mudah 
digunakan

Apakah mudah dalam 
penggunaan situs/mobile app 
baik konten, menu, dan fitur 
lainnya ?

U5 Tampilan situs/mobile app 
eservice menarik

Apakah tampilan situs/mobile 
app menarik sehingga anda 
nyaman, senang dan tidak 
bosan melihat situs lebih lama 
atau sering?
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4

3
2
1

4

3
2
1

4

3
2

U6
Desain situs/mobile app 
eService layak dan sesuai 
dengan tipe situs

Apakah desain situs sesuai 
/relevan dengan 
jenis/kategori/konten yang 
dikandung/fungsi layanan nya?

U7
Situs/mobile app Eservice 
menimbulkan kesan 
kompeten/profesional

Apakah situs/mobile app 
nampak kompeten/profesional 
dalam penyampaian kontennya 
dan pengelolaannya?

U8

Situs/mobile app Eservice 
memberikan 
pengalaman/kesan positif 
bagi pengguna

Apakah Anda mendapatkan 
pengalaman/kesan positif saat 
mengakses dan menggunakan 
situs/mobile app ini?
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1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

   
 

  
 

   
   

   
  

I1 Menyediakan informasi 
akurat

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs dengan 
bahasa Indonesia yang jelas, 
sistematis dan bermanfaat bagi 
pengguna?

I2 Menyediakan informasi 
yang terpercaya

Apakah Informasi yang 
ditampilkan dalam situs//mobile 
app disertai dengan daftar, 
deskripsi informasi serta dasar 
hukum dari pelayanan yang 
diberikan ?

Menyediakan informasi 
   

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs/mobile 
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2

1

4

3

2

1

4

3
2
1

4

3

2

1

I3 Menyediakan informasi 
tepat dan sesuai waktu

   
ditampilkan pada Situs/mobile 
app merupakan informasi yang 
ter up date  secara teratur ?

I4 Menyediakan informasi 
relevan

Apakah informasi yang 
disampaikan mempunyai 
penjelasan dengan integrasi 
informasi dari link lainnya ?

I6
Menyediakan informasi 
dengan tingkat kerincian 
yang tepat

Apakah informasi yang 
ditampilkan dalam situs/mobile 
app memiliki keterangan yang 
lengkap mengenai: 
Author/Penulis, Tanggal 
Publikasi, Link sumber 
referensi , disertai dengan 
gambar/video/dokumen 
relevan, memiliki kategorisai & 
kata kunci yang sesuai dan 
memliki link/tautan dengan 
informasi lain yang sejenis 
dalam situs?

I5 Menyediakan informasi 
yang mudah dimengerti

Apakah informasi yang 
ditampilkan dilengkapi dengan 
tutorial penggunaan layanan ?

Information

Page 57



INDIKATOR eService_Jenis WORKFL

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

 

SI1 Memiliki reputasi yang baik Apakah situs memiliki reputasi 
yang baik?

I7 Menyediakan informasi  
dalam format yang layak

Apakah informasi disajikan 
dengan format yang sesuai, 
tepat dan cocok?

SI2
Pengguna merasa aman 
dalam  menyelesaikan 
transaksi

Apakah situs memiliki  
keamanan untuk melakukan 
transaksi secara penuh?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

Service Interaction SI4 Menciptakan rasa 
personalisasi

Apakah Situs menyediakan 
kemudahan untuk mempunyai 
halaman pribadi dan 
kemudahan untuk mengubah 
atau meng-update-nya ?

  
 

Apakah Situs memiliki fitur 
diskusi langsung (live) dan 

    
    

    
   

  

SI3
Pengguna merasa aman 
terhadap informasi 
pribadinya

Apakah informasi pribadi 
pengguna terlindungi dengan 
baik ?

SI5 Menimbulkan rasa 
kebersamaan

Apakah pengguna merasakan 
komunitas yang menghargai 
keberadaannya dan 
kebersamaan sesama 
pengguna?
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3

2

1

4

3
2
1

 

SI6 Memudahkan komunikasi 
dengan institusi

    
diskusi langsung (live) dan 
informasi kontak yang lengkap 
dan berfungsi baik? (Berfokus 
pada interaksi dari pengguna 
terhadap penyedia layanan 
bukan live chat)

SI7

Memberi keyakinan bahwa 
jasa akan tersampaikan 
dengan baik sesuai 
janji/aturan

Apakah Situs memberi 
keyakinan bahwa jasa akan 
tersampaikan dengan baik 
sesuai janji/aturan? 
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Breakdown Bobot
Menggunakan (1) nama/alamat mudah 
diingat dan ditelusuri, (2) berakhiran 
ekstensi go.id (untuk situs)/nama formal 
yang menunjukan nama daerah atau 
layanan spesifik (untuk mobile app), (3) 
tampilan antar muka nya menarik 
(komposisi Menu, Logo Lembaga, dan 
font (jenis dan ukuran) yang konsisten, 
(4) struktur  situs/mobile apps  berbentuk 
piramida i. Beranda; ii. Kategori; iv. 
Subkategori

4

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app, mudah digunakan dan memberikan 
tampilan hasil yang mudah 
dibaca/pahami
Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app dan mudah digunakan
Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app

Tidak ditemukan mesin pencari dalam 
situs/mobile app 1

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur, tidak memiliki halaman 
kosong dan tata letak (layout) konsisten, 
transisi/perpindahan antar 
halaman/windows situs/mobile app terasa 
halus dan lancar tanpa jeda/lag.
Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur, tidak memiliki halaman 
kosong dan tata letak (layout) konsisten

3

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur dan tidak memiliki halaman 
kosong
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Tidak memiliki atau hanya memiliki peta 
navigasi saja 

Memiliki  fitur  pilihan (1) multi bahasa, (2) 
fitur sumarisasi (frequently acces, top 
search, top question, FAQ) dan (3) fitur 
pengingat & pemberi saran serta (4) fitur 
ramah pengguna disabilitas (text to 
speech, speech to text, dlsb)

-

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas -

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas -

Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas -

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam satu halaman situs/mobile app 4

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam dua halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam tiga halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam lebihh dari tiga halaman 
situs/mobile app

Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 1-4 hari setelah kejadian 
berlangsung

4

Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 5-7 hari setelah kejadian 
berlangsung
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 8-14 hari setelah kejadian 
berlangsung
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang lebih dari 14 hari setelah 
kejadian berlangsung
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Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field mudah dimengerti dan 
informatif disertai diagram dan contoh. 
Proses pengisian data hanya 
membutuhkan 1 halaman
Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field mudah dimengerti dan 
informatif disertai diagram dan contoh. 
Proses pengisian data hanya 
membutuhkan 2-3 halaman

Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field tidak mudah dimengerti dan 
kurang  informatif tanpa disertai diagram 
dan contoh. Proses pengisian data hanya 
membutuhkan lebih dari 3 halaman

Tidak ada petunjuk dan/atau informasi 
pengisian data pada masing-masing field 1

Terdapat fitur proteksi password: (1) 
autentifikasi, (2) enkripsi menggunakan 
basis/standar enkripsi tertentu 
(ditampilkan metode/merk nya), (3) 
notifikasi penggunaan password, (4) 
notifikasi penggantian password
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas  
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas  
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas  1

1 -  3 item data pribadi pengguna untuk 
autentifikasi
4 - 5 item data pribadi pengguna untuk 
autentifikasi
6 sampai 7 item data pribadi pengguna 
untuk autentifikasi

Lebih dari 7 data item data pribadi 
pengguna untuk autentifikasi
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Keamanan data terjamin karena adanya: 
(1) komitmen/pernyataan tertulis dari 
organisasi pengelola/penanggung jawab 
situs/mobile app yang dapat 
dibaca/diketahui oleh pengguna dengan 
jelas (2) Terdapat jaminan sistem 
enkripsi, (3) autentifikasi menggunakan 
digital signature atau biometrik  (4) fitur 
notifikasi/restorasi user name & password  
dan (5) memiliki sistem pemblokiran

Situs/mobile app memiliki 4-5 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas

Kriteria: (1) Terdapat pernyataan resmi 
dalam situs bahwa data tidak akan 
digunakan untuk keperluan lain. (2) 
Memiliki fitur menu privacy policy untuk 
data pribadi pengguna (3) Data dapat 
dikendalikan oleh pengguna (ubah, 
tampilkan, ditutup, dan fitur lainnya)

Situs/mobile app memiliki 2 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 
kurang dari 1 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 1 
sampai 5 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 5 
sampai 10 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 
lebih dari 10 menit
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Situs/mobile app selalu aktif dan dapat 
digunakan 24 jam sehari

Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1- 3 bulan sekali 2

Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1 minggu – 1 bulan 
sekali
Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1-6 hari sekali

Situs/mobile app ketika dievaluasi 
memiliki kriteria sebagai berikut: (1)  
waktu loading dan unduh cepat ke menu 
utama  (2) Situs/mobile app berjalan 
dengan baik di semua perangkat,(3) text 
mudah dibaca, (4) responsif

Situs/mobile app memilki 2-3 kriteria di 
atas 3

Situs/mobile app memilki 1 kriteria di atas

Situs/mobile app tidak memilki kriteria di 
atas

Kriteria evaluasi: (1) chat dan mail respon 
tidak lebih dari 24 jam (2) ada 
penyelesaian masalah/pertanyaan user 
(3) pengumuman yang masih dalam 
rentang waktunya (4) kerterbaruan 
berita/artikel
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas 1

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat   5-10 detik

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat  11 sampai 30 detik 3
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Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat  31 sampai 60 detik

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat lebih dari 60 detik

Semua browser dapat digunakan 
(minimal 4 jenis browser) 4

Hanya 3 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Hanya 2 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Hanya 1 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Kriteria kesan tulus staf sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, (1) 
kecepatan respon (2) isi respon (3) 
penyelesaian masalah (4) bahasa yang 
baik

Situs/mobile app memilki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memilki 1 kriteria di atas

Situs/mobile app tidak memilki kriteria di 
atas 1

Respon terhadap pertanyaan pengguna 
dilakukan kurang dari 60 menit

Respon terhadap pertanyaan dilakukan 
dalam waktu 61 menit  sampai 5 jam

Respon terhadap pertanyaan dilakukan 
dalam 5 jam 1 menit sampai 24 jam

Respon terhadap pertanyaan pengguna 
dilakukan lebh dari 24 jam 1
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Kriteria pengetahuan dan respon dari 
staff e-service terkait pertanyaan 
pengguna atas layanan: (1)  menjawab 
setiap pertanyaan pengguna sesuai 
konteksnya, (2) menjawab dengan cepat 
kurang dari 24 jam (3) menyelesaikan 
masalah/pertanyaan pengguna atau 
menjawab secara tepat (4) 
berkomunikasi dengan bahasa yang baik

Staff e-service memiliki 2-3 kriteria di atas

Staff e-service memiliki 1 kriteria di atas

Staff e-service tidak memiliki kriteria di 
atas 1

Kriteria penyampaian layanan dari staf e-
service: (1) dapat dipercaya dengan baik 
dan menjalankan tugasnya dengan (2) 
tanggung jawab,  (3) profesional dan (4) 
percaya diri

Staff e-service memiliki 2-3 kriteria di atas

Staff e-service memiliki 1 kriteria di atas

Staff e-service tidak memiliki kriteria di 
atas 1

Situs/mobile app menyediakan: (1) 
manual penggunaan; (2) fitur Help, (3) 
Video tutorial, dan (4)  Fitur Customer 
Service online (live chat)
Tersedia manual penggunaan, fitur Help 
dan video tutorial

Tersedia manual penggunaan dan fitur 
Help
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Tersedia manual penggunaan (pdf, 
diagram, dokumen lainnya) 1

Kriteria interaksi pengguna dengan e-
services: (1) Memiliki form interaksi; (2) 
Memiliki fitur Helpdesk/instant messaging 
dengan admin; (3) Informasi yang 
ditampilkan dalam situs dapat diakses 
per halaman per informasi; (4) memiliki 
fitur multibahasa

Interaksi hanya memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Interaksi hanya memiliki 1 kriteria di atas

Interaksi hanya tidak memiliki kriteria di 
atas 1

Kriteria navigasi situs/mobile app: (1) 
Tersedia peta situs navigasi; (2) Jumlah 
link navigasi yang minimal (maksimal 7 
menu item); (3) Konsisten (posisi 
navigasi situs selalu sama di tiap 
halaman); (4) Logo me-Link ke halaman 
utama

4

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas
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Kriteria kemudahan penggunaan 
situs/mobile app: (1) Dapat diakses oleh 
siapapun termasuk (2)disabilitas (tuna 
netra) atau (3) manula; (4) Kompatibel 
dengan perangkat mobile (smartphone, 
tablet, dll); (5) Memungkinkan membaca 
konten secara cepat (skims); (6) Memiliki 
fitur multibahasa; dan (7) perubahan 
layout (misal perubahan ukuran font)

Memiliki 4-6 kriteria diatas 3

Memiliki 1-3 kriteria diatas

Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria tampilan situs/mobile app yang 
menarik: (1) Desain dengan komposisi 
padanan warna yang baik dan tidak 
berlebihan:  setidaknya memiliki 2 atau 3 
warna utama yang berpadu (maksimal 5 
warna); (2) teks mudah dibaca, biasanya 
teks warna hitam dengan latar warna 
puith/cerah & ukuran font 10-12 di tiap 
paragraf; (3) memiliki gambar yang 
relevan dengan konteks/konten dengan 
kualitas/resolusi yang baik dan jumlah 3-
4 gambar setiap halamannya (tidak 
lebih); (4) layout yang sederhan & 
ringkas (simple)  tidak banyak 
mengandung elemen pengalih fokus 
(misal animasi, gambar berkedip-
kedip/blink  dll)

4

Memiliki 2-3 kriteria di atas

Memiliki 1 kriteria di atas

Tidak memiliki  kriteria di atas
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(1) Layout situs sederhana tidak 
berlebihan hanya menyampaikan konten 
yang relevan dengan informasi 
pemerintahan; (2) judul konten memiliki 
tema/label yang jelas dan isi dibagi 
menjadi paragraf kecil; (3) desain layout 
dan konten jelas, ringkas dan menarik; 
(4) kurang dari 10 detik pengunjung 
dapat mengetahui jenis situs dan isi 
konten yang disampaikan

4

Memiliki 2-3 kriteria di atas
Memiliki 1 kriteria di atas
Tidak memiliki  kriteria di atas

Kriteria kesan kompeten/profesional dari 
situs/mobile app: (1) Tata letak/layout 
sederhana, ringkas, minim fitur pengalih 
topik ; (2) Minimal link navigasi dan scroll 
(menggulung layar) untuk setiap halaman 
dan informasi/konten ; (3) Konten 
diperbarui secara reguler/berkala; (4) 
Konten yang deskriptif, dan penggunaan 
bahasa sederhana dan standar atas 
konten situs/mobile app (yang ada 
seakan ditulis yang profesional, misal: 
editor/wartawan)
Memiliki 2-3 kriteria diatas 2
Memiliki 1 kriteria diatas
Tidak memiliki  kriteria diatas

 Kriteria standar pengalaman positif: (1) 
Layout situs sederhana & ringkas 
(simple), tampilan menarik dan 
pengelolaan yang baik; (2) Loading 
halaman cepat, situs memuat (loading) 
halaman 1- 20 detik; (3) Minimal link & 
scroll & layout, serta konsiten tiap 
halamannya; (4) Fokus pada hal yang 
penting/utama, (5) Menu selalu berada di 
bagian atas disetiap halaman (6) item 
menu dibatasi kurang dari 7 item (untuk 
tidak membuat orang berlama-lama 
dalam mencari satu informasi yang 
diinginkan), (6) Memiliki fitur/tombol 
Memiliki 4-5 kriteria diatas
Memiliki 1-3 kriteria diatas 2
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Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria umum informasi akurat: (1) 
didukung oleh referensi atau dokumen 
fakta yang jelas serta sesuai dengan 
kebutuhan  pengguna. (2) informasi yang 
disampaikan dengan bahasa Indonesia 
yang jelas (tata bahasa, pengejaan, dan 
komposisi) (3)  menampilkan 
keterangan/info tentang penulis (4) 
Informasi dapat dibandingkan dengan 
situs lainnya dengan topik yang sama

Memiliki 2-3 kriteria diatas

Memiliki 1 kriteria diatas 2

Tidak memiliki kriteria diatas

Tersedia daftar dan deskripsi informasi 
yang dilengkapi dengan  peraturan 
perundang-undangan/dasar hukum 
terkait pelayanan yang diberikan
Tersedia deskripsi informasi yang 
dilengkapi dengan peraturan perundang-
undangan/dasar hukum terkait pelayanan 
yang diberikan

Tersedia daftar informasi yang dilengkapi 
peraturan perundang-undangan/dasar 
hukum terkait pelayanan yang diberikan

Tidak tersedia daftar dan deskripsi 
informasi yang dilengkapi dengan 
peraturan perundang-undangan/dasar 
hukum terkait pelayanan yang diberikan 

Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 7 hari kerja dari berita 
/informasi terakhir

4

Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 8 hari kerja – 30 hari kerja 
dari berita /informasi terakhir
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Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 31 hari kerja – 90 hari kerja 
dari berita /informasi terakhir
Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala lebih dari  90 hari kerja dari berita 
/informasi terakhir

Terdapat integrasi informasi antara 
informasi pelayanan dengan link  
informasi lainnya yang saling terkait
Terdapat integrasi informasi, yang 
membutuhkan pencarian dari link yang 
lain
Terdapat integrasi informasi tanpa 
panduan link lainnya.
Tidak terdapat integrasi informasi 1

Kriteria informasi yang mudah dimengerti, 
memiliki: (1) penggunaan bahasa yang 
baik dan benar, langsung/tidak bertele-
tele, tidak banyak terminologi tidak 
awam/asing; (2) audio visual, (3) tabel 
dan/atau grafik, (4) link atau dokumen 
Memiliki 2-3 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria tingkat kerincian informasi: (1) 
Author/Penulis; (2) Tanggal Publikasi, (3) 
Memiliki Gambar/Video/Dokumen dan 
tautan dengan informasi lain yang 
sejenis/relevan dalam situs/mobile app 
dan  yang relevan dan (4) Memiliki 
kategorisasi dan kata kunci yang sesuai
Situs/mobile app memiliki  2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki  1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas
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Kriteria format penyajian informasi yang 
layak/pas: (1) Menggunakan bahasa 
yang umum, (2) mengandung penekanan 
(cetak tebal (bold), atau cetak miring 
(italic), pointer, tabel dan atau  yang 
sesungguhnya atau kontekstual (3) 
Mengandung  keyword (4) Menggunakan 
hyperlink yang aktif (dapat diklik 
langsung) (5) jumlah paragraf yang tidak 
banyak (maksimum tiga paragraf) dalam 
satu informasi
Situs/mobile app memiliki  3-4 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki  1-2 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki (1) privacy 
policy, (2) contact information, (3) 
terdapat testimoni positif dari pengguna, 
(4) memiliki statistik jumlah pengunjung 
dan pengguna situs/mobile app yang 
meningkat

Situs/mobile app memiliki 2-3 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki 1 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app tidak memiliki  macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki mekanisme 
transaksi yang jelas dengan ditandai (1) 
tersedia petunjuk yang user friendly (2) 
fitur pengamanan transaksi (3) fasilitas 
pelacakan transaksi (4) riwayat transaksi

Situs/mobile app memiliki 2-3 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki 1 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app tidak memiliki  macam 
kriteria tersebut
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Kriteria keamanan bagi pengguna: (1) 
Untuk akses ke akun pengguna 
dibutuhkan user id, Passwords, (2) kode 
autentifikasi  (3) pengguna memberikan 
hanya data yang dibutuhkan (4) Terdapat 
pernyataan resmi perlindungan data

Situs/app memiliki 2-3 macam 
perlindungan data pengguna diatas
Situs/app  memiliki 1 macam 
perlindungan data pengguna diatas
Situs/app tidak/ memiliki  macam 
perlindungan data pengguna diatas

Situs/app memiliki (1) halaman personal 
yang sesuai dengan karakteristik atau 
preferensi pengguna, (2) memiliki 
pengaman/passwords untuk masuk dan 
(3) memiliki kemudahan untuk mengubah 
atau mengupdate data personal.

Situs/app  memiliki 2 kriteria personalisasi 
pengguna diatas
Situs/app memiliki 1 kriteria personalisasi 
pengguna diatas

Situs/app  tidak memiliki  kriteria 
personalisasi pengguna diatas

Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang berfungsi optimal 
sebagai tempat berdiskusi dan 
memberikan solusi yang dipertimbangkan 
oleh organisasi
Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang berfungsi dengan baik
Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang kadang-kadang 
digunakan
Situs/mobile app tidak memiliki 
forum/kanal pengguna atau memiliki tapi 
tidak digunakan

Situs memiliki fitur diskusi langsung (live) 
dan informasi kontak yang lengkap 
(alamat email, alamat fisik, nomor 
telepon) yang berfungsi dengan baik.
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Situs memiliki informasi kontak yang 
lengkap (alamat email, alamat fisik, 
nomor telepon) yang berfungsi dengan 
baik.
Situs memiliki informasi kontak yang 
kurang lengkap yang kurang berfungsi 
dengan baik.
Situs tidak memiliki informasi kontak

Kriteria yang dimaksud, situs/mobile app 
memiliki:  (1) FAQ dan atau petunjuk 
yang lengkap, (2) kontak/fasilitas 
diskusi/chat yang berfungsi untuk 
bertanya (3) terdapat testimoni pengguna  
yang baik, (4) memiliki alur 
kerja/transaksi transparan yang dapat 
dipantau pengguna.

Situs/app  memiliki 2-3 kriteria diatas
Situs/app  memiliki 1 kriteria diatas
Situs/app  tidak memiliki kriteria diatas
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Evidence

URL link dan screenshoot mengenai: nama situs/aplikasi, hasil pencarian 
situs pada browser, layout situs untuk menunjukkan struktur

http://www.okutimurkab.go.id/

http://www.okutimurkab.go.id/

URL link dan screenshoot mengenai: mesin pencari, fungsi dan tata letak

URL link dan screenshoot mengenai: Site Map
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http://www.okutimurkab.go.id/

http://www.okutimurkab.go.id/

http://www.okutimurkab.go.id/sosialisasi-sp4n.html

      

Tidak terdapat kesesuaiana dalam kriteria di atas.

Screen shoot  halaman (halaman) situs/mobile app

Jadwal update tersedia dan dilakukan dengan baik, dibuktikan dengan fisik 
situs terbarukan dapat berupa link url dan atau screenshoot
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tidak ada fasilitas untuk isian data.

dalam website okutimur.go.id tidak dapat form untuk user name dan 
password

tidak ada kesesuaian dalam penggunaan autentifiksi dalam website
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tidak ada fasilitas untuk mode penyimpanan data

privacy policy tidak tersedia, sehingga kriteri tersebut tidak di sebutkan

Fasilitas download tidak tersedia
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update penberitahuan kurang up to date

Berita acara percobaan menjalankan situs

(1) chat dan mail respon tidak lebih dari 24 jam (2) bukti penyelesaian 
masalah/pertanyaan user (3) bukti pengunggahan pengumuman (4) 
kerterbaruan berita

Berita acara percobaan membuka halaman situs  (halaman situs yang baik 
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adalah situs yang tidak berat dan cepat dibuka)

Berita acara percobaan  dan screenshoot membuka situs dengan berbagai 
browser

Bukti tentang (1) kecepatan respon (2) isi respon (3) penyelesaian 
masalah (4) standar bahasa yang baik

Bukti sampel respon pada  pertanyaan user
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(1) Bukti berita acara penilaian staf e-service (2) persepsi penilai terhadap 
jawaban atas pertanyaan user (disertai bukti)

(1) Bukti berita acara penilaian staf e-service (2) persepsi penilai terhadap 
jawaban atas pertanyaan user (disertasi bukti)

URL
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URL

Berita acara percobaan dan URL
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Berita acara percobaan dan URL
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Screen shoot : (1) informasi yang ditampilkan di Web, (2) bagan , (3) 
dokumen pendukung

Screen shoot :  (1) Daftar informasi ; (2) Deskripsi informasi ; (3) Peraturan 
hukum/dasar hukum 

       

Page 86



INDIKATOR eService_Jenis WORKFL

Screen shoot : (1) Berita yang terbaru 

Screen shoot : (1) penjelasan integrasi informasi (2) alamat link yang 
terkait

URL link dan screenshoot mengenai: Author; DD/MM/YYYY, Link Tautan 
dan Gambar/Video/Dokumen yang relevan dan Memiliki kategorisasi dan 
kata kunci yang sesuai serta Memiliki tautan dengan informasi lain yang 
sejenis/relevan dalam situs

Screen shoot  dan file penggunaan layanan dalam bentuk : (1) 
audiovisiual, (2) gambar ; (3) narasi 
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URL dan Screenshoot keempat kriteria

Screen shoot  skema yang menampilkan informasi kebutuhan pengguna 
pada satu skema (informasi dengan kategorisasi yang jelas sesuai fungsi 
dan organisasi)

URL dan Screenshoot keempat kriteria
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URL dan Screenshoot ketiga kriteria

      

URL dan Screenshoot keempat kriteria

URL dan Screenshoot forum pengguna
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URL dan Screenshoot live chat dan contact

URL dan Screenshoot keempat kriteria
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Pernyataan untuk end user

Situs mudah diingat, memiliki 
struktur yang jelas dan mudah 
diikuti, untuk model layanan 
berjenis INFORMASI piramida 
SESUAI struktur organisasi, dan 
untuk model layanan berjenis 
WORKFLOW piramida SESUAI 
layanan yang diberikan

Situs memiliki mesin pencari yang 
mudah ditemukan dalam situs, mudah 
digunakan dan memberikan hasil yang 
baik dan sesuai

Situs terorganisasi dengan baik, 
memiliki peta navigasi, tidak 
memiliki halaman kosong, tata 
letak (layout ) konsisten, 
transisi/perpindahan antar 
halaman situs terasa halus dan 
lancar.
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Situs memiliki fitur penyesuaian 
pengguna seperti multi bahasa, 
frequently acces, top search, FAQ, 
fitur pengingat & saran, dan fitur yang 
ramah pengguna disabilitas?

Jumlah halaman yang diperlukan 
untuk menampilkan Informasi pada 
situs/mobile app e-gov 

Selang waktu kejadian sesungguhnya 
dengan publikasi berita/informasi di 
situs/mobile apps
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Informasi atau petunjuk pengisian data 
pada masing-masing field mudah 
dimengerti dan informatif, disertai 
diagram dan contoh. Proses pengisian 
data hanya membutuhkan sedikit 
halaman petunjuk

Terdapat proteksi password: 
autentifikasi, enkripsi, notifikasi 
penggunaan password, notifikasi 
penggantian password

Autentifikasi hanya menggunakan 
data yang diperlukan (data sesedikit 
mungkin)
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Keamanan data terjamin baik dari 
keamanan sistem maupun komitmen 
tertulis dari organisasi yang dapat 
dibaca oleh pengguna dengan jelas. 
Terdapat enkripsi dan autentifikasi 
menggunakan digital signature, 
biometrik, notifikasi dan password.

Situs menampilkan pernyataan resmi 
bahwa data tidak akan digunakan 
untuk keperluan lain dan memiliki fitur 
menu privacy policy untuk data pribadi 
pengguna yang dapat dikendalikan 
oleh pengguna (ubah, tampilkan, 
ditutup, dll)

Form atau file dokumen yang tersedia 
dalam situs dapat diunduh dengan 
cepat, kurang dari 1 menit
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Situs dapat digunakan dalam 24 jam 
sehari

Situs berjalan dengan baik di 
semua perangkat atau semua 
operating system , waktu loading 
cepat, text mudah dibaca, 
responsif

Informasi dan pelayanan disediakan 
tepat waktu dan up to date sesuai 
dengan kebutuhan pengguna

Halaman situs terunduh/terbuka 
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dengan cepat, kurang dari 2 detik

Situs dapat beroperasi pada semua 
browser yang umum digunakan 
masyarakat (MicIE, Mozilla, Google 
Chrome, Safari, Opera dll)

Kesan tulus staf/admin sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, 
cepat  merespon, isi respon yang baik, 
dapat menyelesaikan masalah dan 
menggunakan bahasa yang baik

Respon terhadap pertanyaan 
pengguna dilakukan kurang dari 1 jam

Page 96



INDIKATOR eService_Jenis WORKFL

Pengetahuan staff e-service sangat 
baik, mengetahui dan memahami 
organisasi, seluruh proses bisnis 
terkait pelayanan dari awal sampai 
akhir yang sehingga dapat menjawab 
pertanyaan pengguna secara 
memuaskan

Staf/admin e-service terkesan baik, 
bertanggungjawab merespon dengan 
cepat, memiliki kemampuan yang 
mencukupi dan profesional

Situs memiliki petunjuk penggunaan, 
fitur Help, Video tutorial dan Fitur 
Customer Service online sehingga 
memudahkan pengguna untuk 
menggunakan situs

Page 97



INDIKATOR eService_Jenis WORKFL
    

      
    

   
 

Situs memiliki format interaksi 
dengan admin (messaging ), 
menyediakan informasi dalam satu 
halaman dan  fitur multibahasa 
sehingga pengguna dapat 
berinteraksi dengan situs e-service 
secara jelas dan mudah dimengerti

Tersedia peta navigasi situs dengan 
tahapan yang tidak panjang serta 
kompatibel dengan berbagai browser 
sehingga pengguna mudah untuk 
menggunakan situs.
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Situs mudah digunakan karena dapat 
diakses oleh disabilitas, manula, dari 
smartphone, dan memiliki fitur 
multibahasa serta fitur perubahan 
layout/ukuran font

Situs terlihat menarik dengan 
penggunaan warna yang tidak 
berlebihan, teks berwarna hitam 
dengan warna latar putih, warna dan 
resolusi gambar yang baik, ukuran 
font dan jumlah baris kalimat yang 
ringkas sehingga mudah dibaca.
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Situs memiliki desain yang sesuai 
dengan jenis layanannya mempunyai 
layout yang simpel, dan berisi 
informasi yang ringkas dan menarik 
serta mudah dipahami oleh pengguna

Situs terlihat kompeten untuk 
penyampaian informasi dengan layout 
yang baik, mempunyai fasilitas scroll 
layar, pemilihan bahasa yang baku 
serta konten diperbaharui secara 
berkala

Situs memberikan kesan yang positif 
dengan adanya layout yang ringkas 
namun informatif, waktu loading yang 
cepat, pemberian penekanan pada hal 
penting, tersedia menu yang berisi 
item yang ringkas dan tepat.
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Informasi yang ditampilkan oleh situs 
menggunakan bahasa Indonesia yang 
benar, dengan mekanisme yang 
runtut, tanpa menggunakan banyak 
istilah serta didukung oleh dokumen 
yang tepat sesuai dengan kebutuhan 
pengguna

Informasi yang ditampilkan pada situs 
dilengkapi dengan penjelasan meliputi 
dasar hukum, pelaksanaan kegiatan 
dan gambar yang mendukung

Situs menyediakan informasi yang 
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diperbaharui secara berkala dan up 
to date

Situs menyediakan integrasi informasi 
dengan penyediaan sumber atau link 
yang terkait untuk memperjelas 
informasi relevan yang dibutuhkan 
pengguna

Situs memberikan informasi yang jelas 
sesuai dengan kebutuhan pengguna 
dalam bentuk audiovisual, gambar 
dan narasi.

Situs menyediakan informasi yang 
detail, lengkap dan relevan
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Keamanan dalam bertransaksi 
dirasakan pengguna dengan adanya 
mekanisme transaksi yang jelas, 
tersedia fitur pengamanan transaksi, 
fasilitas pelacakan transaksi dan 
riwayat transaksi

Situs menyediakan informasi yang 
sesuai dengan kebutuhan pengguna 
pada satu skema secara rinci dalam 
format yang baik

Situs memiliki reputasi yang baik 
karena memiliki privacy policy, contact 
informatian, testimoni dan informasi 
jumlah pengunjung.
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Sistem menyediakan halaman pribadi 
untuk pengguna dengan pengaman 
dan memiliki kemudahan untuk 
melakukan pembaharuan data pribadi 
dan memiliki kesan personalisasi 
pengguna

Situs menyediakan media komunikasi 
     
     
     

   

Sistem menyediakan perlindingan 
terhadap informasi pribadi dengan  
penggunaan user id, passwords, kode 
autentifikasi, pernyataan resmi 
perlindungan data sehingga pengguna 
merasa aman.

Situs memiliki forum pengguna 
dengan fasilitas interaksi antara 
anggotanya sehingga menimbulkan 
rasa kebersamaan
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seperti fasilitas live chat, informasi 
kontak, alamat emai dan nomer 
telepon yang dapat dihubungi yang 
memudahkan komunikasi dengan 
institusi

Sistem menyediakan fasilitas informasi 
untuk mengetahui alur atau tahapan 
kerja dan transaksi yang dilakukan 
oleh pengguna sehingga memberi 
keyakinan bahwa jasa akan 
tersampaikan dengan baik sesuai janji
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Dimensi Code Indikator Penilaian Pertanyaan N

4

3

2

1

4

3

2

1

4

E1
Struktur situs/mobile app e-
gov ini jelas dan mudah 
diikuti

Apakah situs/mobile app 
menggunakan alamat/nama 
mobile apps yang mudah 
diingat, berekstensi go.id 
(untuk situs)/nama formil (untuk 
mobile app), tampilan antar 
muka (interface ) menarik  dan 
mudah untuk diikuti /ditelusuri?

E2
Mesin pencari (fitur search) 
dalam situs/mobile app e-
gov ini efektif

Apakah situs/mobile app 
menyediakan fitur mesin 
pencari (search) yang mudah 
ditemukan posisinya, 
digunakan dan memberikan 
tampilan hasil yang mudah 
dibaca/dipahami?

    
   

Apakah situs/mobile app 
memiliki peta navigasi, tidak 
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3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

Efficiency

E3 Peta situs/mobile app e-gov 
ini terorganisir dengan baik

   
 p  g ,  

mengandung halaman kosong, 
tata letak (layout) halaman 
yang konsisten dan transisi 
antar halaman terasa halus 
(smooth) dan lancar? 

E4

Situs/mobile app e-gov ini 
disesuaikan dengan 
kebutuhan khusus masing-
masing pengguna

Apakah situs/mobile app 
memiliki fitur penyesuaian 
terkait karakteristik dan pola 
kebutuhan khusus pengguna 
seperti multi bahasa, 
Sumarisasi (frequently acces, 
top search, FAQ, dlsb), fitur 
pengingat & saran, dan fitur 
yang ramah pengguna 
disabilitas?

E5
Informasi yang ditampilkan 
pada situs/mobile app e-gov 
ini rinci dan sesuai 

Apakah informasi yang 
ditampilkan dalam situs/mobile 
app memiliki keterangan yang 
rinci dan sesuai dengan 
efisiensi? 

E6

Lama Informasi yang 
ditampilkan di situs e-gov 
setelah kejadian/peristiwa 
berlangsung

Seberapa lama informasi 
ditampilkan dari waktu kejadian  
berlangsung?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

E7

Petunjuk dan/atau  
Informasi pengisian data 
dalam situs/mobile app e-
govt ini sudah memadai

Apakah petunjuk dan/atau 
informasi mengenai pengisian 
data dalam situs/mobile app ini 
sudah cukup 
memadai/informatif? 

T1 Penggunaan pasword dan 
username aman

Apakah keamanan 
penggunaan username dan 
password pada situs/mobile 
app ini terjamin? 

T2
Autentifikasi hanya 
menggunakan data yang 
diperlukan

Berapa jumlah item data 
pribadi pengguna yang harus 
dimasukkan untuk autentifikasi 
akses dalam situs/mobile app 
ini ? (Contoh data pribadi yang 
tidak perlu: Nomor Kartu 
Keluarga, NIK, nomor Kartu 
kredit, dlsb yang tidak 
diperlukan dalam akses situs )
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

Trust

T3

Data yang diberikan oleh 
pengguna tersimpan dalam 
situs/mobile app dengan 
aman

Apakah data yang diberikankan 
pengguna dan tersimpan 
dalam sistem e-service ini 
aman?

T4

Data yang disediakan untuk 
e-service digunakan hanya 
untuk alasan yang 
dimaksudkan 

Apakah data pengguna yang 
disimpan dalam e-service ini 
hanya digunakan untuk alasan 
yg dimaksudkan oleh 
pengguna?

R1

Form dalam situs/mobile 
app e-service dapat 
diunduh/di-submit dengan 
cepat

Apakah form atau file dalam 
situs/mobile app ini dapat 
diunduh atau disubmit dengan 
cepat ?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

Reliability

R2
Situs/mobile app e-service 
dapat diakses dan tersedia 
kapan pun diperlukan

Apakah situs/mobile app ini 
dapat diakses kapan saja 
diperlukan?

R3
Situs/mobile app dapat 
beroperasi dengan baik 
sejak dibuka

Apakah situs/mobile app dapat 
beroperasi dengan baik dan 
responsif sejak dibuka?

R4
Situs/mobile app 
menyediakan layanan tepat 
waktu

Apakah layanan disediakan 
tepat waktu sesuai dengan 
kebutuhan?

R5
Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat dengan 

Apakah halaman situs/mobile 
app terunduh/termuat  dengan 
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2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

R5
   

terunduh/termuat dengan 
cepat

   
app terunduh/termuat  dengan 
cepat?

R6
Situs e-service berjalan 
dengan baik menggunakan 
browser yang tersedia

Apakah semua browser  
umum/populer yang tersedia 
dapat digunakan untuk 
membuka situs ini?

 

CS1

Staf e-service menunjukkan 
minat yang tulus dalam 
memecahkan masalah 
pengguna, staf yang 
dimasukan adalah adanya 
HELP DESK utk eService.

Apakah staf e-service 
memberikan layanan yang 
tulus dalam menjawab 
pertanyaan dan penyelesaiaan 
masalah?

CS2
Staff e-service memberikan 
balasan secepatnya ke 
pertanyaan pengguna.

Apakah respon admin cepat 
dalam menjawab pertanyaan 
pengguna?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

Citizen Support

CS3

Staf e-service memiliki 
pengetahuan untuk 
menjawab pertanyaan 
pengguna.

Apakah staf memiliki 
pengetahuan untuk menjawab 
pertanyaan pengguna secara 
memuaskan?

CS4

Staf e-service memiliki 
kemampuan untuk 
menyampaikan 
kepercayaan dan keyakinan

Apakah kesan terpercaya 
terlihat pada staf e-service 
sehingga dapat meyakinkan 
pengguna?

U1 Mudah dipelajari untuk 
mengoperasikan

Apakah situs/mobile app dapat 
dengan mudah dipelajari dan 
dioperasikan saat 1 s/d 3 kali 
mengakses dengan dukungan 
fitur-fitur berikut?
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1

4

3

2

1

4

3

2

1

   

    
    

      
   

 

U2
Interaksi dengan 
situs/mobile app eservice 
jelas dan mudah dimengerti

Apakah interaksi anda sebagai 
pengguna situs/mobile app 
jelas dan mudah untuk 
memahami/mengerti dengan 
tersedianya form interaksi 
dengan fitur-fitur berikut?

U3 Navigasi situs/mobile app 
cukup jelas dan mudah

Apakah situs/mobile app 
mudah dinavigasikan dari 
menu ke menu, dari halaman 
ke halaman, dan dari konten ke 
konten nya?
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4

3

2

1

4

3

2

1

Usability

U4 Situs/mobile app mudah 
digunakan

Apakah mudah dalam 
penggunaan situs/mobile app 
baik konten, menu, dan fitur 
lainnya ?

U5 Tampilan situs/mobile app 
eservice menarik

Apakah tampilan situs/mobile 
app menarik sehingga anda 
nyaman, senang dan tidak 
bosan melihat situs lebih lama 
atau sering?
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4

3
2
1

4

3
2
1

4

3
2

U6
Desain situs/mobile app 
eService layak dan sesuai 
dengan tipe situs

Apakah desain situs sesuai 
/relevan dengan 
jenis/kategori/konten yang 
dikandung/fungsi layanan nya?

U7
Situs/mobile app Eservice 
menimbulkan kesan 
kompeten/profesional

Apakah situs/mobile app 
nampak kompeten/profesional 
dalam penyampaian kontennya 
dan pengelolaannya?

U8

Situs/mobile app Eservice 
memberikan 
pengalaman/kesan positif 
bagi pengguna

Apakah Anda mendapatkan 
pengalaman/kesan positif saat 
mengakses dan menggunakan 
situs/mobile app ini?
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1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

   
 

  
 

   
   

   
  

I1 Menyediakan informasi 
akurat

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs dengan 
bahasa Indonesia yang jelas, 
sistematis dan bermanfaat bagi 
pengguna?

I2 Menyediakan informasi yang 
terpercaya

Apakah Informasi yang 
ditampilkan dalam situs//mobile 
app disertai dengan daftar, 
deskripsi informasi serta dasar 
hukum dari pelayanan yang 
diberikan ?

Menyediakan informasi 
   

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs/mobile 
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2

1

4

3

2

1

4

3
2
1

4

3

2

1

I3 Menyediakan informasi 
tepat dan sesuai waktu

   
ditampilkan pada Situs/mobile 
app merupakan informasi yang 
ter up date  secara teratur ?

I4 Menyediakan informasi 
relevan

Apakah informasi yang 
disampaikan mempunyai 
penjelasan dengan integrasi 
informasi dari link lainnya ?

I6
Menyediakan informasi 
dengan tingkat kerincian 
yang tepat

Apakah informasi yang 
ditampilkan dalam situs/mobile 
app memiliki keterangan yang 
lengkap mengenai: 
Author/Penulis, Tanggal 
Publikasi, Link sumber 
referensi , disertai dengan 
gambar/video/dokumen 
relevan, memiliki kategorisai & 
kata kunci yang sesuai dan 
memliki link/tautan dengan 
informasi lain yang sejenis 
dalam situs?

I5 Menyediakan informasi yang 
mudah dimengerti

Apakah informasi yang 
ditampilkan dilengkapi dengan 
tutorial penggunaan layanan ?

Information
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

 

SI1 Memiliki reputasi yang baik Apakah situs memiliki reputasi 
yang baik?

I7 Menyediakan informasi  
dalam format yang layak

Apakah informasi disajikan 
dengan format yang sesuai, 
tepat dan cocok?

SI2
Pengguna merasa aman 
dalam  menyelesaikan 
transaksi

Apakah situs memiliki  
keamanan untuk melakukan 
transaksi secara penuh?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

Service Interaction SI4 Menciptakan rasa 
personalisasi

Apakah Situs menyediakan 
kemudahan untuk mempunyai 
halaman pribadi dan 
kemudahan untuk mengubah 
atau meng-update-nya ?

  
 

Apakah Situs memiliki fitur 
diskusi langsung (live) dan 

    
    

    
   

  

SI3
Pengguna merasa aman 
terhadap informasi 
pribadinya

Apakah informasi pribadi 
pengguna terlindungi dengan 
baik ?

SI5 Menimbulkan rasa 
kebersamaan

Apakah pengguna merasakan 
komunitas yang menghargai 
keberadaannya dan 
kebersamaan sesama 
pengguna?
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3

2

1

4

3
2
1

 

SI6 Memudahkan komunikasi 
dengan institusi

    
diskusi langsung (live) dan 
informasi kontak yang lengkap 
dan berfungsi baik? (Berfokus 
pada interaksi dari pengguna 
terhadap penyedia layanan 
bukan live chat)

SI7

Memberi keyakinan bahwa 
jasa akan tersampaikan 
dengan baik sesuai 
janji/aturan

Apakah Situs memberi 
keyakinan bahwa jasa akan 
tersampaikan dengan baik 
sesuai janji/aturan? 
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Breakdown Bobot Evidence

Menggunakan (1) nama/alamat mudah 
diingat dan ditelusuri, (2) berakhiran 
ekstensi go.id (untuk situs)/nama formal 
yang menunjukan nama daerah atau 
layanan spesifik (untuk mobile app), (3) 
tampilan antar muka nya menarik 
(komposisi Menu, Logo Lembaga, dan 
font (jenis dan ukuran) yang konsisten, 
(4) struktur  situs/mobile apps  berbentuk 
piramida i. Beranda; ii. Kategori; iv. 
Subkategori

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas

Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app, mudah digunakan dan memberikan 
tampilan hasil yang mudah 
dibaca/pahami
Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app dan mudah digunakan
Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app

Tidak ditemukan mesin pencari dalam 
situs/mobile app

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur, tidak memiliki halaman 
kosong dan tata letak (layout) konsisten, 
transisi/perpindahan antar 
halaman/windows situs/mobile app terasa 
halus dan lancar tanpa jeda/lag

URL link dan screenshoot 
mengenai: nama 
situs/aplikasi, hasil 
pencarian situs pada 
browser, layout situs untuk 
menunjukkan struktur

URL link dan screenshoot 
mengenai: mesin pencari, 
fungsi dan tata letak
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Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur, tidak memiliki halaman 
kosong dan tata letak (layout) konsisten

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur dan tidak memiliki halaman 
kosong
Tidak memiliki atau hanya memiliki peta 
navigasi saja 

Memiliki  fitur  pilihan (1) multi bahasa, (2) 
fitur sumarisasi (frequently acces, top 
search, top question, FAQ) dan (3) fitur 
pengingat & pemberi saran serta (4) fitur 
ramah pengguna disabilitas (text to 
speech, speech to text, dlsb)
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas

Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam satu halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam dua halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam tiga halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam lebihh dari tiga halaman 
situs/mobile app

Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 1-4 hari setelah kejadian 
berlangsung
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 5-7 hari setelah kejadian 
berlangsung
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 8-14 hari setelah kejadian 
berlangsung
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang lebih dari 14 hari setelah 
kejadian berlangsung

URL link dan screenshoot 
mengenai: Site Map

URL link dan screenshoot 
mengenai: fitur  pilihan multi 
bahasa, fitur sumarisasi 
(frequently acces, top 
search, top question, FAQ) 
dan fitur pengingat & 
pemberi saran serta fitur 
ramah pengguna disabilitas 
(text to speech, speech to 
text, dlsb)

Screen shoot  halaman 
(halaman) situs/mobile app

Jadwal update tersedia dan 
dilakukan dengan baik, 
dibuktikan dengan fisik situs 
terbarukan dapat berupa 
link url dan atau 
screenshoot
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Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field mudah dimengerti dan 
informatif disertai diagram dan contoh. 
Proses pengisian data hanya 
membutuhkan 1 halaman
Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field mudah dimengerti dan 
informatif disertai diagram dan contoh. 
Proses pengisian data hanya 
membutuhkan 2-3 halaman

Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field tidak mudah dimengerti dan 
kurang  informatif tanpa disertai diagram 
dan contoh. Proses pengisian data hanya 
membutuhkan lebih dari 3 halaman

Tidak ada petunjuk dan/atau informasi 
pengisian data pada masing-masing field

Terdapat fitur proteksi password: (1) 
autentifikasi, (2) enkripsi menggunakan 
basis/standar enkripsi tertentu 
(ditampilkan metode/merk nya), (3) 
notifikasi penggunaan password, (4) 
notifikasi penggantian password
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas  
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas  
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas  

1 -  3 item data pribadi pengguna untuk 
autentifikasi
4 - 5 item data pribadi pengguna untuk 
autentifikasi
6 sampai 7 item data pribadi pengguna 
untuk autentifikasi

Lebih dari 7 data item data pribadi 
pengguna untuk autentifikasi

URLdan screenshoot kolom 
isian pada situs

URL dan screen shoot 
halaman login, hasil 
percobaan register, create 
username dan password, 
ganti username dan 
password

URL dan screen shoot 
Kolom isian permintaan 
data saat register dan login 
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Keamanan data terjamin karena adanya: 
(1) komitmen/pernyataan tertulis dari 
organisasi pengelola/penanggung jawab 
situs/mobile app yang dapat 
dibaca/diketahui oleh pengguna dengan 
jelas (2) Terdapat jaminan sistem 
enkripsi, (3) autentifikasi menggunakan 
digital signature atau biometrik  (4) fitur 
notifikasi/restorasi user name & password  
dan (5) memiliki sistem pemblokiran

Situs/mobile app memiliki 4-5 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas

Kriteria: (1) Terdapat pernyataan resmi 
dalam situs bahwa data tidak akan 
digunakan untuk keperluan lain. (2) 
Memiliki fitur menu privacy policy untuk 
data pribadi pengguna (3) Data dapat 
dikendalikan oleh pengguna (ubah, 
tampilkan, ditutup, dan fitur lainnya)

Situs/mobile app memiliki 2 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 
kurang dari 1 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 1 
sampai 5 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 5 
sampai 10 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 
lebih dari 10 menit

(1). Screen shoot 
Pernyataan tentang 
kemanan data pengguna 
dalam situs dan bukti 
fiturlain, (2).  berita acara 
percobaan 

(1) Pernyataan resmi 
penggunaan data dalam 
situs (2) menu privacy 
policy

Berita acara pengunduhan 
form atau file dengan bukti 
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Situs/mobile app selalu aktif dan dapat 
digunakan 24 jam sehari

Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1- 3 bulan sekali
Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1 minggu – 1 bulan 
sekali
Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1-6 hari sekali

Situs/mobile app ketika dievaluasi 
memiliki kriteria sebagai berikut: (1)  
waktu loading dan unduh cepat ke menu 
utama  (2) Situs/mobile app berjalan 
dengan baik di semua perangkat,(3) text 
mudah dibaca, (4) responsif

Situs/mobile app memilki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memilki 1 kriteria di atas

Situs/mobile app tidak memilki kriteria di 
atas

Kriteria evaluasi: (1) chat dan mail respon 
tidak lebih dari 24 jam (2) ada 
penyelesaian masalah/pertanyaan user 
(3) pengumuman yang masih dalam 
rentang waktunya (4) kerterbaruan 
berita/artikel
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat   5-10 detik

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat  11 sampai 30 detik

Jadwal dan sop 
maintenance, lampiran up 
dan down sistem, screeshot 
akses/evaluasi situs pada 
waktu yang berbeda

Berita acara percobaan 
menjalankan situs

(1) chat dan mail respon 
tidak lebih dari 24 jam (2) 
bukti penyelesaian 
masalah/pertanyaan user 
(3) bukti pengunggahan 
pengumuman (4) 
kerterbaruan berita

Berita acara percobaan 
membuka halaman situs  
(halaman situs yang baik 
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Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat  31 sampai 60 detik

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat lebih dari 60 detik

Semua browser dapat digunakan 
(minimal 4 jenis browser)

Hanya 3 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Hanya 2 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Hanya 1 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Kriteria kesan tulus staf sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, (1) 
kecepatan respon (2) isi respon (3) 
penyelesaian masalah (4) bahasa yang 
baik

Situs/mobile app memilki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memilki 1 kriteria di atas

Situs/mobile app tidak memilki kriteria di 
atas

Respon terhadap pertanyaan pengguna 
dilakukan kurang dari 60 menit

Respon terhadap pertanyaan dilakukan 
dalam waktu 61 menit  sampai 5 jam

Respon terhadap pertanyaan dilakukan 
dalam 5 jam 1 menit sampai 24 jam

Respon terhadap pertanyaan pengguna 
dilakukan lebh dari 24 jam

   
    

(halaman situs yang baik 
adalah situs yang tidak 
berat dan cepat dibuka)

Berita acara percobaan  
dan screenshoot membuka 
situs dengan berbagai 
browser

Bukti tentang (1) kecepatan 
respon (2) isi respon (3) 
penyelesaian masalah (4) 
standar bahasa yang baik

Bukti sampel respon pada  
pertanyaan user
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Kriteria pengetahuan dan respon dari 
staff e-service terkait pertanyaan 
pengguna atas layanan: (1)  menjawab 
setiap pertanyaan pengguna sesuai 
konteksnya, (2) menjawab dengan cepat 
kurang dari 24 jam (3) menyelesaikan 
masalah/pertanyaan pengguna atau 
menjawab secara tepat (4) 
berkomunikasi dengan bahasa yang baik

Staff e-service memiliki 2-3 kriteria di atas

Staff e-service memiliki 1 kriteria di atas

Staff e-service tidak memiliki kriteria di 
atas

Kriteria penyampaian layanan dari staf e-
service: (1) dapat dipercaya dengan baik 
dan menjalankan tugasnya dengan (2) 
tanggung jawab,  (3) profesional dan (4) 
percaya diri

Staff e-service memiliki 2-3 kriteria di atas

Staff e-service memiliki 1 kriteria di atas

Staff e-service tidak memiliki kriteria di 
atas

Situs/mobile app menyediakan: (1) 
manual penggunaan; (2) fitur Help, (3) 
Video tutorial, dan (4)  Fitur Customer 
Service online (live chat)
Tersedia manual penggunaan, fitur Help 
dan video tutorial

Tersedia manual penggunaan dan fitur 
Help

(1) Bukti berita acara 
penilaian staf e-service (2) 
persepsi penilai terhadap 
jawaban atas pertanyaan 
user (disertai bukti)

(1) Bukti berita acara 
penilaian staf e-service (2) 
persepsi penilai terhadap 
jawaban atas pertanyaan 
user (disertasi bukti)

URL
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Tersedia manual penggunaan (pdf, 
diagram, dokumen lainnya)

Kriteria interaksi pengguna dengan e-
services: (1) Memiliki form interaksi; (2) 
Memiliki fitur Helpdesk/instant messaging 
dengan admin; (3) Informasi yang 
ditampilkan dalam situs dapat diakses 
per halaman per informasi; (4) memiliki 
fitur multibahasa

Interaksi hanya memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Interaksi hanya memiliki 1 kriteria di atas

Interaksi hanya tidak memiliki kriteria di 
atas

Kriteria navigasi situs/mobile app: (1) 
Tersedia peta situs navigasi; (2) Jumlah 
link navigasi yang minimal (maksimal 7 
menu item); (3) Konsisten (posisi 
navigasi situs selalu sama di tiap 
halaman); (4) Logo me-Link ke halaman 
utama

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas

URL

Berita acara percobaan dan 
URL
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Kriteria kemudahan penggunaan 
situs/mobile app: (1) Dapat diakses oleh 
siapapun termasuk (2)disabilitas (tuna 
netra) atau (3) manula; (4) Kompatibel 
dengan perangkat mobile (smartphone, 
tablet, dll); (5) Memungkinkan membaca 
konten secara cepat (skims); (6) Memiliki 
fitur multibahasa; dan (7) perubahan 
layout (misal perubahan ukuran font)

Memiliki 4-6 kriteria diatas

Memiliki 1-3 kriteria diatas

Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria tampilan situs/mobile app yang 
menarik: (1) Desain dengan komposisi 
padanan warna yang baik dan tidak 
berlebihan:  setidaknya memiliki 2 atau 3 
warna utama yang berpadu (maksimal 5 
warna); (2) teks mudah dibaca, biasanya 
teks warna hitam dengan latar warna 
puith/cerah & ukuran font 10-12 di tiap 
paragraf; (3) memiliki gambar yang 
relevan dengan konteks/konten dengan 
kualitas/resolusi yang baik dan jumlah 3-
4 gambar setiap halamannya (tidak 
lebih); (4) layout yang sederhan & 
ringkas (simple)  tidak banyak 
mengandung elemen pengalih fokus 
(misal animasi, gambar berkedip-
kedip/blink  dll)
Memiliki 2-3 kriteria di atas

Memiliki 1 kriteria di atas

Tidak memiliki  kriteria di atas

Berita acara percobaan dan 
URL
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(1) Layout situs sederhana tidak 
berlebihan hanya menyampaikan konten 
yang relevan dengan informasi 
pemerintahan; (2) judul konten memiliki 
tema/label yang jelas dan isi dibagi 
menjadi paragraf kecil; (3) desain layout 
dan konten jelas, ringkas dan menarik; 
(4) kurang dari 10 detik pengunjung 
dapat mengetahui jenis situs dan isi 
konten yang disampaikan

Memiliki 2-3 kriteria di atas
Memiliki 1 kriteria di atas
Tidak memiliki  kriteria di atas

Kriteria kesan kompeten/profesional dari 
situs/mobile app: (1) Tata letak/layout 
sederhana, ringkas, minim fitur pengalih 
topik ; (2) Minimal link navigasi dan scroll 
(menggulung layar) untuk setiap halaman 
dan informasi/konten ; (3) Konten 
diperbarui secara reguler/berkala; (4) 
Konten yang deskriptif, dan penggunaan 
bahasa sederhana dan standar atas 
konten situs/mobile app (yang ada 
seakan ditulis yang profesional, misal: 
editor/wartawan)
Memiliki 2-3 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Tidak memiliki  kriteria diatas

 Kriteria standar pengalaman positif: (1) 
Layout situs sederhana & ringkas 
(simple), tampilan menarik dan 
pengelolaan yang baik; (2) Loading 
halaman cepat, situs memuat (loading) 
halaman 1- 20 detik; (3) Minimal link & 
scroll & layout, serta konsiten tiap 
halamannya; (4) Fokus pada hal yang 
penting/utama, (5) Menu selalu berada di 
bagian atas disetiap halaman (6) item 
menu dibatasi kurang dari 7 item (untuk 
tidak membuat orang berlama-lama 
dalam mencari satu informasi yang 
diinginkan), (6) Memiliki fitur/tombol 
Memiliki 4-5 kriteria diatas
Memiliki 1-3 kriteria diatas
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Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria umum informasi akurat: (1) 
didukung oleh referensi atau dokumen 
fakta yang jelas serta sesuai dengan 
kebutuhan  pengguna. (2) informasi yang 
disampaikan dengan bahasa Indonesia 
yang jelas (tata bahasa, pengejaan, dan 
komposisi) (3)  menampilkan 
keterangan/info tentang penulis (4) 
Informasi dapat dibandingkan dengan 
situs lainnya dengan topik yang sama

Screen shoot : (1) informasi 
yang ditampilkan di Web, 
(2) bagan , (3) dokumen 
pendukung

Memiliki 2-3 kriteria diatas

Memiliki 1 kriteria diatas

Tidak memiliki kriteria diatas

Tersedia daftar dan deskripsi informasi 
yang dilengkapi dengan  peraturan 
perundang-undangan/dasar hukum 
terkait pelayanan yang diberikan
Tersedia deskripsi informasi yang 
dilengkapi dengan peraturan perundang-
undangan/dasar hukum terkait pelayanan 
yang diberikan

Tersedia daftar informasi yang dilengkapi 
peraturan perundang-undangan/dasar 
hukum terkait pelayanan yang diberikan

Tidak tersedia daftar dan deskripsi 
informasi yang dilengkapi dengan 
peraturan perundang-undangan/dasar 
hukum terkait pelayanan yang diberikan 

Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 7 hari kerja dari berita 
/informasi terakhir
Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 8 hari kerja – 30 hari kerja 
dari berita /informasi terakhir

Screen shoot :  (1) Daftar 
informasi ; (2) Deskripsi 
informasi ; (3) Peraturan 
hukum/dasar hukum 

Screen shoot : (1) Berita 
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Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 31 hari kerja – 90 hari kerja 
dari berita /informasi terakhir
Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala lebih dari  90 hari kerja dari berita 
/informasi terakhir

Terdapat integrasi informasi antara 
informasi pelayanan dengan link  
informasi lainnya yang saling terkait
Terdapat integrasi informasi, yang 
membutuhkan pencarian dari link yang 
lain
Terdapat integrasi informasi tanpa 
panduan link lainnya.
Tidak terdapat integrasi informasi

Kriteria informasi yang mudah dimengerti, 
memiliki: (1) penggunaan bahasa yang 
baik dan benar, langsung/tidak bertele-
tele, tidak banyak terminologi tidak 
awam/asing; (2) audio visual, (3) tabel 
dan/atau grafik, (4) link atau dokumen 
Memiliki 2-3 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria tingkat kerincian informasi: (1) 
Author/Penulis; (2) Tanggal Publikasi, (3) 
Memiliki Gambar/Video/Dokumen dan 
tautan dengan informasi lain yang 
sejenis/relevan dalam situs/mobile app 
dan  yang relevan dan (4) Memiliki 
kategorisasi dan kata kunci yang sesuai
Situs/mobile app memiliki  2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki  1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Screen shoot : (1) Berita 
yang terbaru 

Screen shoot : (1) 
penjelasan integrasi 
informasi (2) alamat link 
yang terkait

URL link dan screenshoot 
mengenai: Author; 
DD/MM/YYYY, Link Tautan 
dan 
Gambar/Video/Dokumen 
yang relevan dan Memiliki 
kategorisasi dan kata kunci 
yang sesuai serta Memiliki 
tautan dengan informasi 
lain yang sejenis/relevan 
dalam situs

Screen shoot  dan file 
penggunaan layanan dalam 
bentuk : (1) audiovisiual, (2) 
gambar ; (3) narasi 
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Kriteria format penyajian informasi yang 
layak/pas: (1) Menggunakan bahasa 
yang umum, (2) mengandung penekanan 
(cetak tebal (bold), atau cetak miring 
(italic), pointer, tabel dan atau  yang 
sesungguhnya atau kontekstual (3) 
Mengandung  keyword (4) Menggunakan 
hyperlink yang aktif (dapat diklik 
langsung) (5) jumlah paragraf yang tidak 
banyak (maksimum tiga paragraf) dalam 
satu informasi
Situs/mobile app memiliki  3-4 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki  1-2 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki (1) privacy 
policy, (2) contact information, (3) 
terdapat testimoni positif dari pengguna, 
(4) memiliki statistik jumlah pengunjung 
dan pengguna situs/mobile app yang 
meningkat

Situs/mobile app memiliki 2-3 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki 1 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app tidak memiliki  macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki mekanisme 
transaksi yang jelas dengan ditandai (1) 
tersedia petunjuk yang user friendly (2) 
fitur pengamanan transaksi (3) fasilitas 
pelacakan transaksi (4) riwayat transaksi

Situs/mobile app memiliki 2-3 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki 1 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app tidak memiliki  macam 
kriteria tersebut

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria

Screen shoot  skema yang 
menampilkan informasi 
kebutuhan pengguna pada 
satu skema (informasi 
dengan kategorisasi yang 
jelas sesuai fungsi dan 
organisasi)

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria
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Kriteria keamanan bagi pengguna: (1) 
Untuk akses ke akun pengguna 
dibutuhkan user id, Passwords, (2) kode 
autentifikasi  (3) pengguna memberikan 
hanya data yang dibutuhkan (4) Terdapat 
pernyataan resmi perlindungan data

Situs/app memiliki 2-3 macam 
perlindungan data pengguna diatas
Situs/app  memiliki 1 macam 
perlindungan data pengguna diatas
Situs/app tidak/ memiliki  macam 
perlindungan data pengguna diatas

Situs/app memiliki (1) halaman personal 
yang sesuai dengan karakteristik atau 
preferensi pengguna, (2) memiliki 
pengaman/passwords untuk masuk dan 
(3) memiliki kemudahan untuk mengubah 
atau mengupdate data personal.

Situs/app  memiliki 2 kriteria personalisasi 
pengguna diatas
Situs/app memiliki 1 kriteria personalisasi 
pengguna diatas

Situs/app  tidak memiliki  kriteria 
personalisasi pengguna diatas

Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang berfungsi optimal 
sebagai tempat berdiskusi dan 
memberikan solusi yang dipertimbangkan 
oleh organisasi
Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang berfungsi dengan baik
Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang kadang-kadang 
digunakan
Situs/mobile app tidak memiliki 
forum/kanal pengguna atau memiliki tapi 
tidak digunakan

Situs memiliki fitur diskusi langsung (live) 
dan informasi kontak yang lengkap 
(alamat email, alamat fisik, nomor 
telepon) yang berfungsi dengan baik.

URL dan Screenshoot 
ketiga kriteria

    
  

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria

URL dan Screenshoot 
forum pengguna
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Situs memiliki informasi kontak yang 
lengkap (alamat email, alamat fisik, 
nomor telepon) yang berfungsi dengan 
baik.
Situs memiliki informasi kontak yang 
kurang lengkap yang kurang berfungsi 
dengan baik.
Situs tidak memiliki informasi kontak

Kriteria yang dimaksud, situs/mobile app 
memiliki:  (1) FAQ dan atau petunjuk 
yang lengkap, (2) kontak/fasilitas 
diskusi/chat yang berfungsi untuk 
bertanya (3) terdapat testimoni pengguna  
yang baik, (4) memiliki alur 
kerja/transaksi transparan yang dapat 
dipantau pengguna.

Situs/app  memiliki 2-3 kriteria diatas
Situs/app  memiliki 1 kriteria diatas
Situs/app  tidak memiliki kriteria diatas

URL dan Screenshoot live 
chat dan contact

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria
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Pernyataan untuk end user

Situs mudah diingat, memiliki 
struktur yang jelas dan mudah 
diikuti, untuk model layanan 
berjenis INFORMASI piramida 
SESUAI struktur organisasi, dan 
untuk model layanan berjenis 
WORKFLOW piramida SESUAI 
layanan yang diberikan

Situs memiliki mesin pencari yang 
mudah ditemukan dalam situs, mudah 
digunakan dan memberikan hasil yang 
baik dan sesuai

Situs terorganisasi dengan baik, 
memiliki peta navigasi  tidak 

     
  

   
    

Page 31



INDIKATOR eService_Jenis INFORM

    
memiliki peta navigasi, tidak 
memiliki halaman kosong, tata letak 
(layout ) konsisten, 
transisi/perpindahan antar halaman 
situs terasa halus dan lancar.

Situs memiliki fitur penyesuaian 
pengguna seperti multi bahasa, 
frequently acces, top search, FAQ, fitur 
pengingat & saran, dan fitur yang 
ramah pengguna disabilitas?

Jumlah halaman yang diperlukan untuk 
menampilkan Informasi pada 
situs/mobile app e-gov 

Selang waktu kejadian sesungguhnya 
dengan publikasi berita/informasi di 
situs/mobile apps
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Informasi atau petunjuk pengisian data 
pada masing-masing field mudah 
dimengerti dan informatif, disertai 
diagram dan contoh. Proses pengisian 
data hanya membutuhkan sedikit 
halaman petunjuk

Terdapat proteksi password: 
autentifikasi, enkripsi, notifikasi 
penggunaan password, notifikasi 
penggantian password

Autentifikasi hanya menggunakan data 
yang diperlukan (data sesedikit 
mungkin)
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Keamanan data terjamin baik dari 
keamanan sistem maupun komitmen 
tertulis dari organisasi yang dapat 
dibaca oleh pengguna dengan jelas. 
Terdapat enkripsi dan autentifikasi 
menggunakan digital signature, 
biometrik, notifikasi dan password.

Situs menampilkan pernyataan resmi 
bahwa data tidak akan digunakan 
untuk keperluan lain dan memiliki fitur 
menu privacy policy untuk data pribadi 
pengguna yang dapat dikendalikan 
oleh pengguna (ubah, tampilkan, 
ditutup, dll)

Form atau file dokumen yang tersedia 
dalam situs dapat diunduh dengan 
cepat, kurang dari 1 menit
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Situs dapat digunakan dalam 24 jam 
sehari

Situs berjalan dengan baik di semua 
perangkat atau semua operating 
system , waktu loading  cepat, text 
mudah dibaca, responsif

Informasi dan pelayanan disediakan 
tepat waktu dan up to date sesuai 
dengan kebutuhan pengguna

Halaman situs terunduh/terbuka 
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dengan cepat, kurang dari 2 detik

Situs dapat beroperasi pada semua 
browser yang umum digunakan 
masyarakat (MicIE, Mozilla, Google 
Chrome, Safari, Opera dll)

Kesan tulus staf/admin sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, 
cepat  merespon, isi respon yang baik, 
dapat menyelesaikan masalah dan 
menggunakan bahasa yang baik

Respon terhadap pertanyaan 
pengguna dilakukan kurang dari 1 jam
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Pengetahuan staff e-service sangat 
baik, mengetahui dan memahami 
organisasi, seluruh proses bisnis terkait 
pelayanan dari awal sampai akhir yang 
sehingga dapat menjawab pertanyaan 
pengguna secara memuaskan

Staf/admin e-service terkesan baik, 
bertanggungjawab merespon dengan 
cepat, memiliki kemampuan yang 
mencukupi dan profesional

Situs memiliki petunjuk penggunaan, 
fitur Help, Video tutorial dan Fitur 
Customer Service online sehingga 
memudahkan pengguna untuk 
menggunakan situs
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Situs memiliki format interaksi 
dengan admin (messaging ), 
menyediakan informasi dalam satu 
halaman dan  fitur multibahasa 
sehingga pengguna dapat 
berinteraksi dengan situs e-service 
secara jelas dan mudah dimengerti

Tersedia peta navigasi situs dengan 
tahapan yang tidak panjang serta 
kompatibel dengan berbagai browser 
sehingga pengguna mudah untuk 
menggunakan situs.
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Situs mudah digunakan karena dapat 
diakses oleh disabilitas, manula, dari 
smartphone, dan memiliki fitur 
multibahasa serta fitur perubahan 
layout/ukuran font

Situs terlihat menarik dengan 
penggunaan warna yang tidak 
berlebihan, teks berwarna hitam 
dengan warna latar putih, warna dan 
resolusi gambar yang baik, ukuran font 
dan jumlah baris kalimat yang ringkas 
sehingga mudah dibaca.
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Situs memiliki desain yang sesuai 
dengan jenis layanannya mempunyai 
layout yang simpel, dan berisi informasi 
yang ringkas dan menarik serta mudah 
dipahami oleh pengguna

Situs terlihat kompeten untuk 
penyampaian informasi dengan layout 
yang baik, mempunyai fasilitas scroll 
layar, pemilihan bahasa yang baku 
serta konten diperbaharui secara 
berkala

Situs memberikan kesan yang positif 
dengan adanya layout yang ringkas 
namun informatif, waktu loading yang 
cepat, pemberian penekanan pada hal 
penting, tersedia menu yang berisi item 
yang ringkas dan tepat.
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Informasi yang ditampilkan oleh situs 
menggunakan bahasa Indonesia yang 
benar, dengan mekanisme yang runtut, 
tanpa menggunakan banyak istilah 
serta didukung oleh dokumen yang 
tepat sesuai dengan kebutuhan 
pengguna

Informasi yang ditampilkan pada situs 
dilengkapi dengan penjelasan meliputi 
dasar hukum, pelaksanaan kegiatan 
dan gambar yang mendukung

Situs menyediakan informasi yang 
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diperbaharui secara berkala dan up 
to date

Situs menyediakan integrasi informasi 
dengan penyediaan sumber atau link 
yang terkait untuk memperjelas 
informasi relevan yang dibutuhkan 
pengguna

Situs memberikan informasi yang jelas 
sesuai dengan kebutuhan pengguna 
dalam bentuk audiovisual, gambar dan 
narasi.

Situs menyediakan informasi yang 
detail, lengkap dan relevan
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Keamanan dalam bertransaksi 
dirasakan pengguna dengan adanya 
mekanisme transaksi yang jelas, 
tersedia fitur pengamanan transaksi, 
fasilitas pelacakan transaksi dan 
riwayat transaksi

Situs menyediakan informasi yang 
sesuai dengan kebutuhan pengguna 
pada satu skema secara rinci dalam 
format yang baik

Situs memiliki reputasi yang baik 
karena memiliki privacy policy, contact 
informatian, testimoni dan informasi 
jumlah pengunjung.
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Sistem menyediakan halaman pribadi 
untuk pengguna dengan pengaman 
dan memiliki kemudahan untuk 
melakukan pembaharuan data pribadi 
dan memiliki kesan personalisasi 
pengguna

Situs menyediakan media komunikasi 
     
      

    
   

Sistem menyediakan perlindingan 
terhadap informasi pribadi dengan  
penggunaan user id, passwords, kode 
autentifikasi, pernyataan resmi 
perlindungan data sehingga pengguna 
merasa aman.

Situs memiliki forum pengguna dengan 
fasilitas interaksi antara anggotanya 
sehingga menimbulkan rasa 
kebersamaan
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seperti fasilitas live chat, informasi 
kontak, alamat emai dan nomer telepon 
yang dapat dihubungi yang 
memudahkan komunikasi dengan 
institusi

Sistem menyediakan fasilitas informasi 
untuk mengetahui alur atau tahapan 
kerja dan transaksi yang dilakukan oleh 
pengguna sehingga memberi 
keyakinan bahwa jasa akan 
tersampaikan dengan baik sesuai janji
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DIMENSI Code Indikator Penilaian Pertanyaan N

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

      

E1
Struktur situs/mobile app e-
gov ini jelas dan mudah 
diikuti

Apakah situs/mobile app 
menggunakan alamat/nama 
mobile apps yang mudah 
diingat, berekstensi go.id 
(untuk situs)/nama formil (untuk 
mobile app), tampilan antar 
muka (interface ) menarik  dan 
mudah untuk diikuti /ditelusuri?

E2
Mesin pencari (fitur 
search) dalam situs/mobile 
app e-gov ini efektif

Apakah situs/mobile app 
menyediakan fitur mesin 
pencari (search) yang mudah 
ditemukan posisinya, 
digunakan dan memberikan 
tampilan hasil yang mudah 
dibaca/dipahami?

E3
Peta situs/mobile app e-
gov ini terorganisir dengan 
baik

Apakah situs/mobile app 
memiliki peta navigasi, tidak 
mengandung halaman kosong, 
tata letak (layout) halaman 
yang konsisten dan transisi 
antar halaman terasa halus 
(smooth) dan lancar? 
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1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

      Efficiency

   
    

   
    

   
    
    
    

   

E4

Situs/mobile app e-gov ini 
disesuaikan dengan 
kebutuhan khusus masing-
masing pengguna

Apakah situs/mobile app 
memiliki fitur penyesuaian 
terkait karakteristik dan pola 
kebutuhan khusus pengguna 
seperti multi bahasa, 
Sumarisasi (frequently acces, 
top search, FAQ, dlsb), fitur 
pengingat & saran, dan fitur 
yang ramah pengguna 
disabilitas?

E5
Informasi yang ditampilkan 
pada situs/mobile app e-
gov ini rinci dan sesuai 

Apakah informasi yang 
ditampilkan dalam situs/mobile 
app memiliki keterangan yang 
rinci dan sesuai dengan 
efisiensi? 

E6

Lama Informasi yang 
ditampilkan di situs e-gov 
setelah kejadian/peristiwa 
berlangsung

Seberapa lama informasi 
ditampilkan dari waktu kejadian  
berlangsung?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

      

E7

Petunjuk dan/atau  
Informasi pengisian data 
dalam situs/mobile app e-
govt ini sudah memadai

Apakah petunjuk dan/atau 
informasi mengenai pengisian 
data dalam situs/mobile app ini 
sudah cukup 
memadai/informatif? 

T1 Penggunaan pasword dan 
username aman

Apakah keamanan 
penggunaan username dan 
password pada situs/mobile 
app ini terjamin? 

T2
Autentifikasi hanya 
menggunakan data yang 
diperlukan

Berapa jumlah item data 
pribadi pengguna yang harus 
dimasukkan untuk autentifikasi 
akses dalam situs/mobile app 
ini ? (Contoh data pribadi yang 
tidak perlu: Nomor Kartu 
Keluarga, NIK, nomor Kartu 
kredit, dlsb yang tidak 
diperlukan dalam akses situs )
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

Trust

T3

Data yang diberikan oleh 
pengguna tersimpan 
dalam situs/mobile app 
dengan aman

Apakah data yang diberikankan 
pengguna dan tersimpan 
dalam sistem e-service ini 
aman?

T4

Data yang disediakan 
untuk e-service digunakan 
hanya untuk alasan yang 
dimaksudkan 

Apakah data pengguna yang 
disimpan dalam e-service ini 
hanya digunakan untuk alasan 
yg dimaksudkan oleh 
pengguna?

R1

Form dalam situs/mobile 
app e-service dapat 
diunduh/di-submit dengan 
cepat

Apakah form atau file dalam 
situs/mobile app ini dapat 
diunduh atau disubmit dengan 
cepat ?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

Reliability

R2
Situs/mobile app e-service 
dapat diakses dan tersedia 
kapan pun diperlukan

Apakah situs/mobile app ini 
dapat diakses kapan saja 
diperlukan?

R3
Situs/mobile app dapat 
beroperasi dengan baik 
sejak dibuka

Apakah situs/mobile app dapat 
beroperasi dengan baik dan 
responsif sejak dibuka?

R4
Situs/mobile app 
menyediakan layanan 
tepat waktu

Apakah layanan disediakan 
tepat waktu sesuai dengan 
kebutuhan?

R5
Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat dengan 

Apakah halaman situs/mobile 
app terunduh/termuat  dengan 
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2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

R5
   

terunduh/termuat dengan 
cepat

   
app terunduh/termuat  dengan 
cepat?

R6

Situs e-service berjalan 
dengan baik 
menggunakan browser 
yang tersedia

Apakah semua browser  
umum/populer yang tersedia 
dapat digunakan untuk 
membuka situs ini?

 

CS1

Staf e-service 
menunjukkan minat yang 
tulus dalam memecahkan 
masalah pengguna, staf 
yang dimasukan adalah 
adanya HELP DESK utk 
eService.

Apakah staf e-service 
memberikan layanan yang 
tulus dalam menjawab 
pertanyaan dan penyelesaiaan 
masalah?

CS2

Staff e-service 
memberikan balasan 
secepatnya ke pertanyaan 
pengguna.

Apakah respon admin cepat 
dalam menjawab pertanyaan 
pengguna?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

Citizen Support

CS3

Staf e-service memiliki 
pengetahuan untuk 
menjawab pertanyaan 
pengguna.

Apakah staf memiliki 
pengetahuan untuk menjawab 
pertanyaan pengguna secara 
memuaskan?

CS4

Staf e-service memiliki 
kemampuan untuk 
menyampaikan 
kepercayaan dan 
keyakinan

Apakah kesan terpercaya 
terlihat pada staf e-service 
sehingga dapat meyakinkan 
pengguna?

U1 Mudah dipelajari untuk 
mengoperasikan

Apakah situs/mobile app dapat 
dengan mudah dipelajari dan 
dioperasikan saat 1 s/d 3 kali 
mengakses dengan dukungan 
fitur-fitur berikut?
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1

4

3

2

1

4

3

2

1

   

    
    

      
   

 

U2

Interaksi dengan 
situs/mobile app eservice 
jelas dan mudah 
dimengerti

Apakah interaksi anda sebagai 
pengguna situs/mobile app 
jelas dan mudah untuk 
memahami/mengerti dengan 
tersedianya form interaksi 
dengan fitur-fitur berikut?

U3 Navigasi situs/mobile app 
cukup jelas dan mudah

Apakah situs/mobile app 
mudah dinavigasikan dari 
menu ke menu, dari halaman 
ke halaman, dan dari konten ke 
konten nya?
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4

3

2

1

4

3

2

1

Usability

U4 Situs/mobile app mudah 
digunakan

Apakah mudah dalam 
penggunaan situs/mobile app 
baik konten, menu, dan fitur 
lainnya ?

U5 Tampilan situs/mobile app 
eservice menarik

Apakah tampilan situs/mobile 
app menarik sehingga anda 
nyaman, senang dan tidak 
bosan melihat situs lebih lama 
atau sering?
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4

3
2

1

4

3
2
1

U6
Desain situs/mobile app 
eService layak dan sesuai 
dengan tipe situs

Apakah desain situs sesuai 
/relevan dengan 
jenis/kategori/konten yang 
dikandung/fungsi layanan nya?

U7
Situs/mobile app Eservice 
menimbulkan kesan 
kompeten/profesional

Apakah situs/mobile app 
nampak kompeten/profesional 
dalam penyampaian kontennya 
dan pengelolaannya?
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4

3
2
1

4

3

2

1

4

3

U8

Situs/mobile app Eservice 
memberikan 
pengalaman/kesan positif 
bagi pengguna

Apakah Anda mendapatkan 
pengalaman/kesan positif saat 
mengakses dan menggunakan 
situs/mobile app ini?

I1 Menyediakan informasi 
akurat

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs dengan 
bahasa Indonesia yang jelas, 
sistematis dan bermanfaat bagi 
pengguna?

Menyediakan informasi 
 

Apakah Informasi yang 
ditampilkan dalam situs//mobile 
app disertai dengan daftar  
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2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

I2 Menyediakan informasi 
yang terpercaya

   
   

app disertai dengan daftar, 
deskripsi informasi serta dasar 
hukum dari pelayanan yang 
diberikan ?

I3 Menyediakan informasi 
tepat dan sesuai waktu

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs/mobile 
app merupakan informasi yang 
ter up date  secara teratur ?

I4 Menyediakan informasi 
relevan

Apakah informasi yang 
disampaikan mempunyai 
penjelasan dengan integrasi 
informasi dari link lainnya ?

I5 Menyediakan informasi 
yang mudah dimengerti

Apakah informasi yang 
ditampilkan dilengkapi dengan 
tutorial penggunaan layanan ?

Information
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3
2
1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

I6
Menyediakan informasi 
dengan tingkat kerincian 
yang tepat

Apakah informasi yang 
ditampilkan dalam situs/mobile 
app memiliki keterangan yang 
lengkap mengenai: 
Author/Penulis, Tanggal 
Publikasi, Link sumber 
referensi , disertai dengan 
gambar/video/dokumen 
relevan, memiliki kategorisai & 
kata kunci yang sesuai dan 
memliki link/tautan dengan 
informasi lain yang sejenis 
dalam situs?

 

SI1 Memiliki reputasi yang baik Apakah situs memiliki reputasi 
yang baik?

  
  

   
   

 p gg  y  

I7 Menyediakan informasi  
dalam format yang layak

Apakah informasi disajikan 
dengan format yang sesuai, 
tepat dan cocok?
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1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

Service Interaction

       
 

SI4 Menciptakan rasa 
personalisasi

Apakah Situs menyediakan 
kemudahan untuk mempunyai 
halaman pribadi dan 
kemudahan untuk mengubah 
atau meng-update-nya ?

SI2
Pengguna merasa aman 
dalam  menyelesaikan 
transaksi

Apakah situs memiliki  
keamanan untuk melakukan 
transaksi secara penuh?

SI3
Pengguna merasa aman 
terhadap informasi 
pribadinya

Apakah informasi pribadi 
pengguna terlindungi dengan 
baik ?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3
2
1

 

SI6 Memudahkan komunikasi 
dengan institusi

Apakah Situs memiliki fitur 
diskusi langsung (live) dan 
informasi kontak yang lengkap 
dan berfungsi baik? (Berfokus 
pada interaksi dari pengguna 
terhadap penyedia layanan 
bukan live chat)

SI7

Memberi keyakinan bahwa 
jasa akan tersampaikan 
dengan baik sesuai 
janji/aturan

Apakah Situs memberi 
keyakinan bahwa jasa akan 
tersampaikan dengan baik 
sesuai janji/aturan? 

SI5 Menimbulkan rasa 
kebersamaan

Apakah pengguna merasakan 
komunitas yang menghargai 
keberadaannya dan 
kebersamaan sesama 
pengguna?
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Breakdown Bobot Evidence

Menggunakan (1) nama/alamat mudah 
diingat dan ditelusuri, (2) berakhiran 
ekstensi go.id (untuk situs)/nama formal 
yang menunjukan nama daerah atau 
layanan spesifik (untuk mobile app), (3) 
tampilan antar muka nya menarik 
(komposisi Menu, Logo Lembaga, dan 
font (jenis dan ukuran) yang konsisten, 
(4) struktur  situs/mobile apps  berbentuk 
piramida i. Beranda; ii. Kategori; iv. 
Subkategori

4

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas
Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app, mudah digunakan dan memberikan 
tampilan hasil yang mudah 
dibaca/pahami

4

Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app dan mudah digunakan
Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app

Tidak ditemukan mesin pencari dalam 
situs/mobile app

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur, tidak memiliki halaman 
kosong dan tata letak (layout) konsisten, 
transisi/perpindahan antar 
halaman/windows situs/mobile app terasa 
halus dan lancar tanpa jeda/lag.

4

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur, tidak memiliki halaman 
kosong dan tata letak (layout) konsisten

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur dan tidak memiliki halaman 
kosong

URL : 
www.palembang.go.id

URL : 
www.palembang.go.id/new/
beranda

URL link : 
www.palembang.go.id/new/
beranda
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Tidak memiliki atau hanya memiliki peta 
navigasi saja 

Memiliki  fitur  pilihan (1) multi bahasa, (2) 
fitur sumarisasi (frequently acces, top 
search, top question, FAQ) dan (3) fitur 
pengingat & pemberi saran serta (4) fitur 
ramah pengguna disabilitas (text to 
speech, speech to text, dlsb)
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas

Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas 1

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam satu halaman situs/mobile app 4

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam dua halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam tiga halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam lebihh dari tiga halaman 
situs/mobile app

Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 1-4 hari setelah kejadian 
berlangsung

4

Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 5-7 hari setelah kejadian 
berlangsung
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 8-14 hari setelah kejadian 
berlangsung
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang lebih dari 14 hari setelah 
kejadian berlangsung

   

URL link : 
www.palembang.go.id/new/
beranda (situs tidak 
memiliki fitur (1) multi 
bahasa, (2) fitur sumarisasi 
(frequently acces, top 
search, top question, FAQ) 
dan (3) fitur pengingat & 
pemberi saran serta (4) fitur 
ramah pengguna disabilitas 
(text to speech, speech to 
text, dlsb)

link : 
palembang.go.id/new/berita

/read/944

selang waktu sekitar 4 hari 
contoh berita terbaru tgl 12 
nov 2019 sementara hari ini 
tgl 16 nov 2019
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Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field mudah dimengerti dan 
informatif disertai diagram dan contoh. 
Proses pengisian data hanya 
membutuhkan 1 halaman
Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field mudah dimengerti dan 
informatif disertai diagram dan contoh. 
Proses pengisian data hanya 
membutuhkan 2-3 halaman

Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field tidak mudah dimengerti dan 
kurang  informatif tanpa disertai diagram 
dan contoh. Proses pengisian data hanya 
membutuhkan lebih dari 3 halaman

Tidak ada petunjuk dan/atau informasi 
pengisian data pada masing-masing field 1

Terdapat fitur proteksi password: (1) 
autentifikasi, (2) enkripsi menggunakan 
basis/standar enkripsi tertentu 
(ditampilkan metode/merk nya), (3) 
notifikasi penggunaan password, (4) 
notifikasi penggantian password
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas  
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas  
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas  1

1 -  3 item data pribadi pengguna untuk 
autentifikasi
4 - 5 item data pribadi pengguna untuk 
autentifikasi
6 sampai 7 item data pribadi pengguna 
untuk autentifikasi

Lebih dari 7 data item data pribadi 
pengguna untuk autentifikasi 1

tidak terdapat pengisian 
data input

situs tidak bisa dilihat sisi 
keamanan dari user situs

tidak terdapat pengisian 
data pribadi, situs 
digunakan hanya sebagai 
sistem informasi/ berita saja
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Keamanan data terjamin karena adanya: 
(1) komitmen/pernyataan tertulis dari 
organisasi pengelola/penanggung jawab 
situs/mobile app yang dapat 
dibaca/diketahui oleh pengguna dengan 
jelas (2) Terdapat jaminan sistem 
enkripsi, (3) autentifikasi menggunakan 
digital signature atau biometrik  (4) fitur 
notifikasi/restorasi user name & password  
dan (5) memiliki sistem pemblokiran

Situs/mobile app memiliki 4-5 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas 1

Kriteria: (1) Terdapat pernyataan resmi 
dalam situs bahwa data tidak akan 
digunakan untuk keperluan lain. (2) 
Memiliki fitur menu privacy policy untuk 
data pribadi pengguna (3) Data dapat 
dikendalikan oleh pengguna (ubah, 
tampilkan, ditutup, dan fitur lainnya)

Situs/mobile app memiliki 2 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas 1

Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 
kurang dari 1 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 1 
sampai 5 menit

3

Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 5 
sampai 10 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 
lebih dari 10 menit

Situs tidak memiliki e - 
service dan hanya memiliki 
kontak telp untuk dihubungi 
dan juga email

Situs tidak memiliki e - 
service dan hanya memiliki 
kontak telp untuk dihubungi 
dan juga email

form dan file bisa diunduh 
dengan cepat terbukti dari 
pendownload an file dan 
gambar "selamat datang di 
kota palembang" di 
beranda dengan jelas dan 
cepat
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Situs/mobile app selalu aktif dan dapat 
digunakan 24 jam sehari 4

Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1- 3 bulan sekali
Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1 minggu – 1 bulan 
sekali
Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1-6 hari sekali

Situs/mobile app ketika dievaluasi 
memiliki kriteria sebagai berikut: (1)  
waktu loading dan unduh cepat ke menu 
utama  (2) Situs/mobile app berjalan 
dengan baik di semua perangkat,(3) text 
mudah dibaca, (4) responsif

4

Situs/mobile app memilki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memilki 1 kriteria di atas

Situs/mobile app tidak memilki kriteria di 
atas

Kriteria evaluasi: (1) chat dan mail respon 
tidak lebih dari 24 jam (2) ada 
penyelesaian masalah/pertanyaan user 
(3) pengumuman yang masih dalam 
rentang waktunya (4) kerterbaruan 
berita/artikel
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas 1

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat   5-10 detik 4

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat  11 sampai 30 detik

tidak ada keterangan 
secara detail akan tetapi 
Situs sudah dicoba dan 
dapat digunakan dalam 24 
jam sehari

situs sudah dicoba dan 
hasilnya waktu loading 
unduh cepat ke menu 
utama, berjalan dengan 
baik di semua perangkat, 
teks mudah dibaca dan 
responsif

tidak terdapat layanan 
untuk pengguna

Halaman situs 
terunduh/terbuka dengan 
cepat  kurang dari 2 detik  
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Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat  31 sampai 60 detik

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat lebih dari 60 detik

Semua browser dapat digunakan 
(minimal 4 jenis browser)

Hanya 3 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Hanya 2 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal 2

Hanya 1 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Kriteria kesan tulus staf sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, (1) 
kecepatan respon (2) isi respon (3) 
penyelesaian masalah (4) bahasa yang 
baik

Situs/mobile app memilki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memilki 1 kriteria di atas

Situs/mobile app tidak memilki kriteria di 
atas 1

Respon terhadap pertanyaan pengguna 
dilakukan kurang dari 60 menit

Respon terhadap pertanyaan dilakukan 
dalam waktu 61 menit  sampai 5 jam

Respon terhadap pertanyaan dilakukan 
dalam 5 jam 1 menit sampai 24 jam

Respon terhadap pertanyaan pengguna 
dilakukan lebh dari 24 jam 1

  
  

cepat, kurang dari 2 detik, 
situs tidak berat dan mudah 
dibuka

Browse yang bisa 
digunakan dengan optimal : 
mozilla dan google chrome

Situs tidak menyediakan 
helpdesk IT untuk 
memberikan layanan dan 
hanya memiliki kontak 
person seperti no telp dan 
alamat email Dinas 
Komunikasi dan Informatika 
Kota Palembang

Situs tidak memiliki e - 
service dan hanya memiliki 
kontak telp untuk dihubungi 
dan juga email
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Kriteria pengetahuan dan respon dari 
staff e-service terkait pertanyaan 
pengguna atas layanan: (1)  menjawab 
setiap pertanyaan pengguna sesuai 
konteksnya, (2) menjawab dengan cepat 
kurang dari 24 jam (3) menyelesaikan 
masalah/pertanyaan pengguna atau 
menjawab secara tepat (4) 
berkomunikasi dengan bahasa yang baik

Staff e-service memiliki 2-3 kriteria di atas

Staff e-service memiliki 1 kriteria di atas

Staff e-service tidak memiliki kriteria di 
atas 1

Kriteria penyampaian layanan dari staf e-
service: (1) dapat dipercaya dengan baik 
dan menjalankan tugasnya dengan (2) 
tanggung jawab,  (3) profesional dan (4) 
percaya diri

Staff e-service memiliki 2-3 kriteria di atas

Staff e-service memiliki 1 kriteria di atas

Staff e-service tidak memiliki kriteria di 
atas 1

Situs/mobile app menyediakan: (1) 
manual penggunaan; (2) fitur Help, (3) 
Video tutorial, dan (4)  Fitur Customer 
Service online (live chat)
Tersedia manual penggunaan, fitur Help 
dan video tutorial

Tersedia manual penggunaan dan fitur 
Help

Situs tidak memiliki e - 
service dan hanya memiliki 
kontak telp untuk dihubungi 
dan juga email

Situs tidak memiliki e - 
service dan hanya memiliki 
kontak telp untuk dihubungi 
dan juga email

Situs tidak memiliki e - 
service dan hanya memiliki 
kontak telp untuk dihubungi 
dan juga email
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Tersedia manual penggunaan (pdf, 
diagram, dokumen lainnya) 0

Kriteria interaksi pengguna dengan e-
services: (1) Memiliki form interaksi; (2) 
Memiliki fitur Helpdesk/instant messaging 
dengan admin; (3) Informasi yang 
ditampilkan dalam situs dapat diakses 
per halaman per informasi; (4) memiliki 
fitur multibahasa

Interaksi hanya memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Interaksi hanya memiliki 1 kriteria di atas 2

Interaksi hanya tidak memiliki kriteria di 
atas

Kriteria navigasi situs/mobile app: (1) 
Tersedia peta situs navigasi; (2) Jumlah 
link navigasi yang minimal (maksimal 7 
menu item); (3) Konsisten (posisi 
navigasi situs selalu sama di tiap 
halaman); (4) Logo me-Link ke halaman 
utama

4

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas

     
    
    

  

situs hanya memiliki nomor 
3 (Informasi yang 

ditampilkan dalam situs 
dapat diakses per halaman 

per informasi)

situs/mobile app memilika 
(1) peta situs navigasi; (2) 
Jumlah link navigasi yang 
minimal (maksimal 7 menu 
item); (3) Konsisten (posisi 
navigasi situs selalu sama 
di tiap halaman); (4) Logo 
me-Link ke halaman utama
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Kriteria kemudahan penggunaan 
situs/mobile app: (1) Dapat diakses oleh 
siapapun termasuk (2)disabilitas (tuna 
netra) atau (3) manula; (4) Kompatibel 
dengan perangkat mobile (smartphone, 
tablet, dll); (5) Memungkinkan membaca 
konten secara cepat (skims); (6) Memiliki 
fitur multibahasa; dan (7) perubahan 
layout (misal perubahan ukuran font)

Memiliki 4-6 kriteria diatas

Memiliki 1-3 kriteria diatas 2

Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria tampilan situs/mobile app yang 
menarik: (1) Desain dengan komposisi 
padanan warna yang baik dan tidak 
berlebihan:  setidaknya memiliki 2 atau 3 
warna utama yang berpadu (maksimal 5 
warna); (2) teks mudah dibaca, biasanya 
teks warna hitam dengan latar warna 
puith/cerah & ukuran font 10-12 di tiap 
paragraf; (3) memiliki gambar yang 
relevan dengan konteks/konten dengan 
kualitas/resolusi yang baik dan jumlah 3-
4 gambar setiap halamannya (tidak 
lebih); (4) layout yang sederhan & 
ringkas (simple)  tidak banyak 
mengandung elemen pengalih fokus 
(misal animasi, gambar berkedip-
kedip/blink  dll)

4

Memiliki 2-3 kriteria di atas

Memiliki 1 kriteria di atas

Tidak memiliki  kriteria di atas

bisa di akses di smartphone 
secara kompatibel

situs mengandung semua 
kriteria yang menarik
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(1) Layout situs sederhana tidak 
berlebihan hanya menyampaikan konten 
yang relevan dengan informasi 
pemerintahan; (2) judul konten memiliki 
tema/label yang jelas dan isi dibagi 
menjadi paragraf kecil; (3) desain layout 
dan konten jelas, ringkas dan menarik; 
(4) kurang dari 10 detik pengunjung 
dapat mengetahui jenis situs dan isi 
konten yang disampaikan

4

Memiliki 2-3 kriteria di atas
Memiliki 1 kriteria di atas

Tidak memiliki  kriteria di atas

Kriteria kesan kompeten/profesional dari 
situs/mobile app: (1) Tata letak/layout 
sederhana, ringkas, minim fitur pengalih 
topik ; (2) Minimal link navigasi dan scroll 
(menggulung layar) untuk setiap halaman 
dan informasi/konten ; (3) Konten 
diperbarui secara reguler/berkala; (4) 
Konten yang deskriptif, dan penggunaan 
bahasa sederhana dan standar atas 
konten situs/mobile app (yang ada 
seakan ditulis yang profesional, misal: 
editor/wartawan)

4

Memiliki 2-3 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Tidak memiliki  kriteria diatas

(1) Layout situs sederhana 
tidak berlebihan hanya 
menyampaikan konten 
yang relevan dengan 

informasi pemerintahan; (2) 
judul konten memiliki 

tema/label yang jelas dan 
isi dibagi menjadi paragraf 
kecil; (3) desain layout dan 
konten jelas, ringkas dan 

menarik; (4) kurang dari 10 
detik pengunjung dapat 

mengetahui jenis situs dan 
isi konten yang 
disampaikan

situs nampak 
kompeten/proffesional 

dalam penyampaian konten 
dan pengelolaannya
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 Kriteria standar pengalaman positif: (1) 
Layout situs sederhana & ringkas 
(simple), tampilan menarik dan 
pengelolaan yang baik; (2) Loading 
halaman cepat, situs memuat (loading) 
halaman 1- 20 detik; (3) Minimal link & 
scroll & layout, serta konsiten tiap 
halamannya; (4) Fokus pada hal yang 
penting/utama, (5) Menu selalu berada di 
bagian atas disetiap halaman (6) item 
menu dibatasi kurang dari 7 item (untuk 
tidak membuat orang berlama-lama 
dalam mencari satu informasi yang 
diinginkan), (6) Memiliki fitur/tombol 
Contact
Memiliki 4-5 kriteria diatas 3
Memiliki 1-3 kriteria diatas
Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria umum informasi akurat: (1) 
didukung oleh referensi atau dokumen 
fakta yang jelas serta sesuai dengan 
kebutuhan  pengguna. (2) informasi yang 
disampaikan dengan bahasa Indonesia 
yang jelas (tata bahasa, pengejaan, dan 
komposisi) (3)  menampilkan 
keterangan/info tentang penulis (4) 
Informasi dapat dibandingkan dengan 
situs lainnya dengan topik yang sama

Memiliki 2-3 kriteria diatas 3

Memiliki 1 kriteria diatas

Tidak memiliki kriteria diatas

Tersedia daftar dan deskripsi informasi 
yang dilengkapi dengan  peraturan 
perundang-undangan/dasar hukum 
terkait pelayanan yang diberikan
Tersedia deskripsi informasi yang 
dilengkapi dengan peraturan perundang-
undangan/dasar hukum terkait pelayanan 
yang diberikan

situs hanya tidak memiliki 
fitur/tombol contact

Page 71



INDIKATOR eService_Jenis WORKFL

Tersedia daftar informasi yang dilengkapi 
peraturan perundang-undangan/dasar 
hukum terkait pelayanan yang diberikan

Tidak tersedia daftar dan deskripsi 
informasi yang dilengkapi dengan 
peraturan perundang-undangan/dasar 
hukum terkait pelayanan yang diberikan 

1

Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 7 hari kerja dari berita 
/informasi terakhir

4

Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 8 hari kerja – 30 hari kerja 
dari berita /informasi terakhir

Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 31 hari kerja – 90 hari kerja 
dari berita /informasi terakhir
Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala lebih dari  90 hari kerja dari berita 
/informasi terakhir

Terdapat integrasi informasi antara 
informasi pelayanan dengan link  
informasi lainnya yang saling terkait
Terdapat integrasi informasi, yang 
membutuhkan pencarian dari link yang 
lain
Terdapat integrasi informasi tanpa 
panduan link lainnya.
Tidak terdapat integrasi informasi 1

Kriteria informasi yang mudah dimengerti, 
memiliki: (1) penggunaan bahasa yang 
baik dan benar, langsung/tidak bertele-
tele, tidak banyak terminologi tidak 
awam/asing; (2) audio visual, (3) tabel 
dan/atau grafik, (4) link atau dokumen 

tidak terdapat link yang 
terkait
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Memiliki 2-3 kriteria diatas 3
Memiliki 1 kriteria diatas
Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria tingkat kerincian informasi: (1) 
Author/Penulis; (2) Tanggal Publikasi, (3) 
Memiliki Gambar/Video/Dokumen dan 
tautan dengan informasi lain yang 
sejenis/relevan dalam situs/mobile app 
dan  yang relevan dan (4) Memiliki 
kategorisasi dan kata kunci yang sesuai
Situs/mobile app memiliki  2-3 kriteria di 
atas 3

Situs/mobile app memiliki  1 kriteria di 
atas

Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Kriteria format penyajian informasi yang 
layak/pas: (1) Menggunakan bahasa 
yang umum, (2) mengandung penekanan 
(cetak tebal (bold), atau cetak miring 
(italic), pointer, tabel dan atau  yang 
sesungguhnya atau kontekstual (3) 
Mengandung  keyword (4) Menggunakan 
hyperlink yang aktif (dapat diklik 
langsung) (5) jumlah paragraf yang tidak 
banyak (maksimum tiga paragraf) dalam 
satu informasi
Situs/mobile app memiliki  3-4 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki  1-2 kriteria di 
atas 2

Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki (1) privacy 
policy, (2) contact information, (3) 
terdapat testimoni positif dari pengguna, 
(4) memiliki statistik jumlah pengunjung 
dan pengguna situs/mobile app yang 
meningkat

Situs/mobile app memiliki 2-3 macam 
kriteria tersebut

3

Situs/mobile app memiliki 1 macam 
kriteria tersebut

URL link : 
www.palembang.go.id/new/
berita/read/944
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Situs/mobile app tidak memiliki  macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki mekanisme 
transaksi yang jelas dengan ditandai (1) 
tersedia petunjuk yang user friendly (2) 
fitur pengamanan transaksi (3) fasilitas 
pelacakan transaksi (4) riwayat transaksi

Situs/mobile app memiliki 2-3 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki 1 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app tidak memiliki  macam 
kriteria tersebut

1

Kriteria keamanan bagi pengguna: (1) 
Untuk akses ke akun pengguna 
dibutuhkan user id, Passwords, (2) kode 
autentifikasi  (3) pengguna memberikan 
hanya data yang dibutuhkan (4) Terdapat 
pernyataan resmi perlindungan data

Situs/app memiliki 2-3 macam 
perlindungan data pengguna diatas
Situs/app  memiliki 1 macam 
perlindungan data pengguna diatas
Situs/app tidak/ memiliki  macam 
perlindungan data pengguna diatas 1

Situs/app memiliki (1) halaman personal 
yang sesuai dengan karakteristik atau 
preferensi pengguna, (2) memiliki 
pengaman/passwords untuk masuk dan 
(3) memiliki kemudahan untuk mengubah 
atau mengupdate data personal.

Situs/app  memiliki 2 kriteria personalisasi 
pengguna diatas
Situs/app memiliki 1 kriteria personalisasi 
pengguna diatas

Situs/app  tidak memiliki  kriteria 
personalisasi pengguna diatas 1
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Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang berfungsi optimal 
sebagai tempat berdiskusi dan 
memberikan solusi yang dipertimbangkan 
oleh organisasi
Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang berfungsi dengan baik
Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang kadang-kadang 
digunakan
Situs/mobile app tidak memiliki 
forum/kanal pengguna atau memiliki tapi 
tidak digunakan

1

Situs memiliki fitur diskusi langsung (live) 
dan informasi kontak yang lengkap 
(alamat email, alamat fisik, nomor 
telepon) yang berfungsi dengan baik.
Situs memiliki informasi kontak yang 
lengkap (alamat email, alamat fisik, 
nomor telepon) yang berfungsi dengan 
baik.

3

Situs memiliki informasi kontak yang 
kurang lengkap yang kurang berfungsi 
dengan baik.
Situs tidak memiliki informasi kontak

Kriteria yang dimaksud, situs/mobile app 
memiliki:  (1) FAQ dan atau petunjuk 
yang lengkap, (2) kontak/fasilitas 
diskusi/chat yang berfungsi untuk 
bertanya (3) terdapat testimoni pengguna  
yang baik, (4) memiliki alur 
kerja/transaksi transparan yang dapat 
dipantau pengguna.

Situs/app  memiliki 2-3 kriteria diatas
Situs/app  memiliki 1 kriteria diatas
Situs/app  tidak memiliki kriteria diatas 1
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Screen Shoot REKOMENDASI
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Situs menyediakan informasi yang diperbaharui secara 
berkala dan up to date

Situs menyediakan integrasi informasi dengan penyediaan sumber 
atau link yang terkait untuk memperjelas informasi relevan yang 
dibutuhkan pengguna

Situs memberikan informasi yang jelas sesuai dengan kebutuhan 
pengguna dalam bentuk audiovisual, gambar dan narasi.
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Situs menyediakan informasi yang detail, lengkap dan relevan

Situs menyediakan informasi yang sesuai dengan kebutuhan 
pengguna pada satu skema secara rinci dalam format yang baik

Situs memiliki reputasi yang baik karena memiliki privacy policy, 
contact informatian, testimoni dan informasi jumlah pengunjung.
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Keamanan dalam bertransaksi dirasakan pengguna dengan 
adanya mekanisme transaksi yang jelas, tersedia fitur 
pengamanan transaksi, fasilitas pelacakan transaksi dan riwayat 
transaksi

Sistem menyediakan halaman pribadi untuk pengguna dengan 
pengaman dan memiliki kemudahan untuk melakukan 
pembaharuan data pribadi dan memiliki kesan personalisasi 
pengguna

         
      

Sistem menyediakan perlindingan terhadap informasi pribadi 
dengan  penggunaan user id, passwords, kode autentifikasi, 
pernyataan resmi perlindungan data sehingga pengguna merasa 
aman.
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Situs menyediakan media komunikasi seperti fasilitas live chat, 
informasi kontak, alamat emai dan nomer telepon yang dapat 
dihubungi yang memudahkan komunikasi dengan institusi

Sistem menyediakan fasilitas informasi untuk mengetahui alur atau 
tahapan kerja dan transaksi yang dilakukan oleh pengguna 
sehingga memberi keyakinan bahwa jasa akan tersampaikan 
dengan baik sesuai janji

Situs memiliki forum pengguna dengan fasilitas interaksi antara 
anggotanya sehingga menimbulkan rasa kebersamaan
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Dimensi Code Indikator Penilaian Pertanyaan N

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

E3 Peta situs/mobile app e-gov 
ini terorganisir dengan baik

Apakah situs/mobile app 
memiliki peta navigasi, tidak 
mengandung halaman kosong, 
tata letak (layout) halaman 
yang konsisten dan transisi 
antar halaman terasa halus 
(smooth) dan lancar? 

E1
Struktur situs/mobile app e-
gov ini jelas dan mudah 
diikuti

Apakah situs/mobile app 
menggunakan alamat/nama 
mobile apps yang mudah 
diingat, berekstensi go.id 
(untuk situs)/nama formil (untuk 
mobile app), tampilan antar 
muka (interface ) menarik  dan 
mudah untuk diikuti /ditelusuri?

E2
Mesin pencari (fitur search) 
dalam situs/mobile app e-
gov ini efektif

Apakah situs/mobile app 
menyediakan fitur mesin 
pencari (search) yang mudah 
ditemukan posisinya, 
digunakan dan memberikan 
tampilan hasil yang mudah 
dibaca/dipahami?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

E6

Lama Informasi yang 
ditampilkan di situs e-gov 
setelah kejadian/peristiwa 
berlangsung

Seberapa lama informasi 
ditampilkan dari waktu kejadian  
berlangsung?

   
   

   
   

   
   

     
  

 

E4

Situs/mobile app e-gov ini 
disesuaikan dengan 
kebutuhan khusus masing-
masing pengguna

Apakah situs/mobile app 
memiliki fitur penyesuaian 
terkait karakteristik dan pola 
kebutuhan khusus pengguna 
seperti multi bahasa, 
Sumarisasi (frequently acces, 
top search, FAQ, dlsb), fitur 
pengingat & saran, dan fitur 
yang ramah pengguna 
disabilitas?

E5
Informasi yang ditampilkan 
pada situs/mobile app e-gov 
ini rinci dan sesuai 

Apakah informasi yang 
ditampilkan dalam situs/mobile 
app memiliki keterangan yang 
rinci dan sesuai dengan 
efisiensi? 

Efficiency
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

T2
Autentifikasi hanya 
menggunakan data yang 
diperlukan

Berapa jumlah item data 
pribadi pengguna yang harus 
dimasukkan untuk autentifikasi 
akses dalam situs/mobile app 
ini ? (Contoh data pribadi yang 
tidak perlu: Nomor Kartu 
Keluarga, NIK, nomor Kartu 
kredit, dlsb yang tidak 
diperlukan dalam akses situs )

T1 Penggunaan pasword dan 
username aman

Apakah keamanan 
penggunaan username dan 
password pada situs/mobile 
app ini terjamin? 

E7

Petunjuk dan/atau  
Informasi pengisian data 
dalam situs/mobile app e-
govt ini sudah memadai

Apakah petunjuk dan/atau 
informasi mengenai pengisian 
data dalam situs/mobile app ini 
sudah cukup 
memadai/informatif? 
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

R1

Form dalam situs/mobile 
app e-service dapat 
diunduh/di-submit dengan 
cepat

Apakah form atau file dalam 
situs/mobile app ini dapat 
diunduh atau disubmit dengan 
cepat ?

T4

Data yang disediakan untuk 
e-service digunakan hanya 
untuk alasan yang 
dimaksudkan 

Apakah data pengguna yang 
disimpan dalam e-service ini 
hanya digunakan untuk alasan 
yg dimaksudkan oleh 
pengguna?

Trust

T3

Data yang diberikan oleh 
pengguna tersimpan dalam 
situs/mobile app dengan 
aman

Apakah data yang diberikankan 
pengguna dan tersimpan 
dalam sistem e-service ini 
aman?
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3
R5

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat dengan 

Apakah halaman situs/mobile 
app terunduh/termuat  dengan 

R4
Situs/mobile app 
menyediakan layanan tepat 
waktu

Apakah layanan disediakan 
tepat waktu sesuai dengan 
kebutuhan?

R3
Situs/mobile app dapat 
beroperasi dengan baik 
sejak dibuka

Apakah situs/mobile app dapat 
beroperasi dengan baik dan 
responsif sejak dibuka?

Reliability

R2
Situs/mobile app e-service 
dapat diakses dan tersedia 
kapan pun diperlukan

Apakah situs/mobile app ini 
dapat diakses kapan saja 
diperlukan?
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

 

CS1

Staf e-service menunjukkan 
minat yang tulus dalam 
memecahkan masalah 
pengguna, staf yang 
dimasukan adalah adanya 
HELP DESK utk eService.

Apakah staf e-service 
memberikan layanan yang 
tulus dalam menjawab 
pertanyaan dan penyelesaiaan 
masalah?

CS2
Staff e-service memberikan 
balasan secepatnya ke 
pertanyaan pengguna.

Apakah respon admin cepat 
dalam menjawab pertanyaan 
pengguna?

R5
   

terunduh/termuat dengan 
cepat

   
app terunduh/termuat  dengan 
cepat?

R6
Situs e-service berjalan 
dengan baik menggunakan 
browser yang tersedia

Apakah semua browser  
umum/populer yang tersedia 
dapat digunakan untuk 
membuka situs ini?
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

CS4

Staf e-service memiliki 
kemampuan untuk 
menyampaikan 
kepercayaan dan keyakinan

Apakah kesan terpercaya 
terlihat pada staf e-service 
sehingga dapat meyakinkan 
pengguna?

U1 Mudah dipelajari untuk 
mengoperasikan

Apakah situs/mobile app dapat 
dengan mudah dipelajari dan 
dioperasikan saat 1 s/d 3 kali 
mengakses dengan dukungan 
fitur-fitur berikut?

CS3

Staf e-service memiliki 
pengetahuan untuk 
menjawab pertanyaan 
pengguna.

Apakah staf memiliki 
pengetahuan untuk menjawab 
pertanyaan pengguna secara 
memuaskan?

Citizen Support
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

1

4

3

2

1

4

3

2

1

U3 Navigasi situs/mobile app 
cukup jelas dan mudah

Apakah situs/mobile app 
mudah dinavigasikan dari 
menu ke menu, dari halaman 
ke halaman, dan dari konten ke 
konten nya?

U2
Interaksi dengan 
situs/mobile app eservice 
jelas dan mudah dimengerti

Apakah interaksi anda sebagai 
pengguna situs/mobile app 
jelas dan mudah untuk 
memahami/mengerti dengan 
tersedianya form interaksi 
dengan fitur-fitur berikut?
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

4

3

2

1

4

3

2

1

U5 Tampilan situs/mobile app 
eservice menarik

Apakah tampilan situs/mobile 
app menarik sehingga anda 
nyaman, senang dan tidak 
bosan melihat situs lebih lama 
atau sering?

U4 Situs/mobile app mudah 
digunakan

Apakah mudah dalam 
penggunaan situs/mobile app 
baik konten, menu, dan fitur 
lainnya ?

Usability
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

4

3
2
1

4

3
2
1

4

3
2

U7
Situs/mobile app Eservice 
menimbulkan kesan 
kompeten/profesional

Apakah situs/mobile app 
nampak kompeten/profesional 
dalam penyampaian kontennya 
dan pengelolaannya?

U8

Situs/mobile app Eservice 
memberikan 
pengalaman/kesan positif 
bagi pengguna

Apakah Anda mendapatkan 
pengalaman/kesan positif saat 
mengakses dan menggunakan 
situs/mobile app ini?

U6
Desain situs/mobile app 
eService layak dan sesuai 
dengan tipe situs

Apakah desain situs sesuai 
/relevan dengan 
jenis/kategori/konten yang 
dikandung/fungsi layanan nya?
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

Menyediakan informasi 
   

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs/mobile 

    
     

I1 Menyediakan informasi 
akurat

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs dengan 
bahasa Indonesia yang jelas, 
sistematis dan bermanfaat bagi 
pengguna?

I2 Menyediakan informasi yang 
terpercaya

Apakah Informasi yang 
ditampilkan dalam situs//mobile 
app disertai dengan daftar, 
deskripsi informasi serta dasar 
hukum dari pelayanan yang 
diberikan ?
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

2

1

4

3

2

1

4

3
2
1

4

3

2

1

I5 Menyediakan informasi yang 
mudah dimengerti

Apakah informasi yang 
ditampilkan dilengkapi dengan 
tutorial penggunaan layanan ?

Information

I6
Menyediakan informasi 
dengan tingkat kerincian 
yang tepat

Apakah informasi yang 
ditampilkan dalam situs/mobile 
app memiliki keterangan yang 
lengkap mengenai: 
Author/Penulis, Tanggal 
Publikasi, Link sumber 
referensi , disertai dengan 
gambar/video/dokumen 
relevan, memiliki kategorisai & 
kata kunci yang sesuai dan 
memliki link/tautan dengan 
informasi lain yang sejenis 
dalam situs?

I3 Menyediakan informasi 
tepat dan sesuai waktu

   
ditampilkan pada Situs/mobile 
app merupakan informasi yang 
ter up date  secara teratur ?

I4 Menyediakan informasi 
relevan

Apakah informasi yang 
disampaikan mempunyai 
penjelasan dengan integrasi 
informasi dari link lainnya ?
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

SI2
Pengguna merasa aman 
dalam  menyelesaikan 
transaksi

Apakah situs memiliki  
keamanan untuk melakukan 
transaksi secara penuh?

I7 Menyediakan informasi  
dalam format yang layak

Apakah informasi disajikan 
dengan format yang sesuai, 
tepat dan cocok?

 

SI1 Memiliki reputasi yang baik Apakah situs memiliki reputasi 
yang baik?
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

SI5 Menimbulkan rasa 
kebersamaan

Apakah pengguna merasakan 
komunitas yang menghargai 
keberadaannya dan 
kebersamaan sesama 
pengguna?

  
 

Apakah Situs memiliki fitur 
diskusi langsung (live) dan 

    
    

    
   

  

SI3
Pengguna merasa aman 
terhadap informasi 
pribadinya

Apakah informasi pribadi 
pengguna terlindungi dengan 
baik ?

SI4 Menciptakan rasa 
personalisasi

Apakah Situs menyediakan 
kemudahan untuk mempunyai 
halaman pribadi dan 
kemudahan untuk mengubah 
atau meng-update-nya ?

Service Interaction
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

3

2

1

4

3
2
1

SI7

Memberi keyakinan bahwa 
jasa akan tersampaikan 
dengan baik sesuai 
janji/aturan

Apakah Situs memberi 
keyakinan bahwa jasa akan 
tersampaikan dengan baik 
sesuai janji/aturan? 

SI6 Memudahkan komunikasi 
dengan institusi

    
diskusi langsung (live) dan 
informasi kontak yang lengkap 
dan berfungsi baik? (Berfokus 
pada interaksi dari pengguna 
terhadap penyedia layanan 
bukan live chat)

 

Page 15



INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Breakdown Bobot Evidence
Menggunakan (1) nama/alamat mudah 
diingat dan ditelusuri, (2) berakhiran 
ekstensi go.id (untuk situs)/nama formal 
yang menunjukan nama daerah atau 
layanan spesifik (untuk mobile app), (3) 
tampilan antar muka nya menarik 
(komposisi Menu, Logo Lembaga, dan 
font (jenis dan ukuran) yang konsisten, 
(4) struktur  situs/mobile apps  berbentuk 
piramida i. Beranda; ii. Kategori; iv. 
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app, mudah digunakan dan memberikan 
tampilan hasil yang mudah 
dibaca/pahami
Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app dan mudah digunakan
Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app

Tidak ditemukan mesin pencari dalam 
situs/mobile app

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur, tidak memiliki halaman 
kosong dan tata letak (layout) konsisten, 
transisi/perpindahan antar 
halaman/windows situs/mobile app terasa 
halus dan lancar tanpa jeda/lag
Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur, tidak memiliki halaman 
kosong dan tata letak (layout) konsisten

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur dan tidak memiliki halaman 
kosong
Tidak memiliki atau hanya memiliki peta 
navigasi saja 

URL link dan screenshoot 
mengenai: Site Map

URL link dan screenshoot 
mengenai: nama 
situs/aplikasi, hasil 
pencarian situs pada 
browser, layout situs untuk 
menunjukkan struktur

URL link dan screenshoot 
mengenai: mesin pencari, 
fungsi dan tata letak
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Memiliki  fitur  pilihan (1) multi bahasa, (2) 
fitur sumarisasi (frequently acces, top 
search, top question, FAQ) dan (3) fitur 
pengingat & pemberi saran serta (4) fitur 
ramah pengguna disabilitas (text to 
speech, speech to text, dlsb)
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas

Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam satu halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam dua halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam tiga halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam lebihh dari tiga halaman 
situs/mobile app

Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 1-4 hari setelah kejadian 
berlangsung
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 5-7 hari setelah kejadian 
berlangsung
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 8-14 hari setelah kejadian 
berlangsung
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang lebih dari 14 hari setelah 
kejadian berlangsung

Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field mudah dimengerti dan 
informatif disertai diagram dan contoh. 
Proses pengisian data hanya 
membutuhkan 1 halaman

Jadwal update tersedia dan 
dilakukan dengan baik, 
dibuktikan dengan fisik situs 
terbarukan dapat berupa 
link url dan atau 
screenshoot

   
  

URL link dan screenshoot 
mengenai: fitur  pilihan multi 
bahasa, fitur sumarisasi 
(frequently acces, top 
search, top question, FAQ) 
dan fitur pengingat & 
pemberi saran serta fitur 
ramah pengguna disabilitas 
(text to speech, speech to 
text, dlsb)

Screen shoot  halaman 
(halaman) situs/mobile app
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field mudah dimengerti dan 
informatif disertai diagram dan contoh. 
Proses pengisian data hanya 
membutuhkan 2-3 halaman

Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field tidak mudah dimengerti dan 
kurang  informatif tanpa disertai diagram 
dan contoh. Proses pengisian data hanya 
membutuhkan lebih dari 3 halaman

Tidak ada petunjuk dan/atau informasi 
pengisian data pada masing-masing field

Terdapat fitur proteksi password: (1) 
autentifikasi, (2) enkripsi menggunakan 
basis/standar enkripsi tertentu 
(ditampilkan metode/merk nya), (3) 
notifikasi penggunaan password, (4) 
notifikasi penggantian password
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas  
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas  
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas  

1 -  3 item data pribadi pengguna untuk 
autentifikasi
4 - 5 item data pribadi pengguna untuk 
autentifikasi
6 sampai 7 item data pribadi pengguna 
untuk autentifikasi

Lebih dari 7 data item data pribadi 
pengguna untuk autentifikasi

URL dan screen shoot 
Kolom isian permintaan 
data saat register dan login 

URL dan screen shoot 
halaman login, hasil 
percobaan register, create 
username dan password, 
ganti username dan 
password

URLdan screenshoot kolom 
isian pada situs
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Keamanan data terjamin karena adanya: 
(1) komitmen/pernyataan tertulis dari 
organisasi pengelola/penanggung jawab 
situs/mobile app yang dapat 
dibaca/diketahui oleh pengguna dengan 
jelas (2) Terdapat jaminan sistem 
enkripsi, (3) autentifikasi menggunakan 
digital signature atau biometrik  (4) fitur 
notifikasi/restorasi user name & password  
dan (5) memiliki sistem pemblokiran

Situs/mobile app memiliki 4-5 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas

Kriteria: (1) Terdapat pernyataan resmi 
dalam situs bahwa data tidak akan 
digunakan untuk keperluan lain. (2) 
Memiliki fitur menu privacy policy untuk 
data pribadi pengguna (3) Data dapat 
dikendalikan oleh pengguna (ubah, 
tampilkan, ditutup, dan fitur lainnya)

Situs/mobile app memiliki 2 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 
kurang dari 1 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 1 
sampai 5 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 5 
sampai 10 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 
lebih dari 10 menit

Berita acara pengunduhan 
form atau file dengan bukti 

(1) Pernyataan resmi 
penggunaan data dalam 
situs (2) menu privacy 
policy

(1). Screen shoot 
Pernyataan tentang 
kemanan data pengguna 
dalam situs dan bukti 
fiturlain, (2).  berita acara 
percobaan 
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Situs/mobile app selalu aktif dan dapat 
digunakan 24 jam sehari

Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1- 3 bulan sekali
Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1 minggu – 1 bulan 
sekali
Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1-6 hari sekali

Situs/mobile app ketika dievaluasi 
memiliki kriteria sebagai berikut: (1)  
waktu loading dan unduh cepat ke menu 
utama  (2) Situs/mobile app berjalan 
dengan baik di semua perangkat,(3) text 
mudah dibaca, (4) responsif

Situs/mobile app memilki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memilki 1 kriteria di atas

Situs/mobile app tidak memilki kriteria di 
atas

Kriteria evaluasi: (1) chat dan mail respon 
tidak lebih dari 24 jam (2) ada 
penyelesaian masalah/pertanyaan user 
(3) pengumuman yang masih dalam 
rentang waktunya (4) kerterbaruan 
berita/artikel
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat   5-10 detik

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat  11 sampai 30 detik

Berita acara percobaan 
membuka halaman situs  
(halaman situs yang baik 

    
   

(1) chat dan mail respon 
tidak lebih dari 24 jam (2) 
bukti penyelesaian 
masalah/pertanyaan user 
(3) bukti pengunggahan 
pengumuman (4) 
kerterbaruan berita

Berita acara percobaan 
menjalankan situs

Jadwal dan sop 
maintenance, lampiran up 
dan down sistem, screeshot 
akses/evaluasi situs pada 
waktu yang berbeda
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat  31 sampai 60 detik

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat lebih dari 60 detik

Semua browser dapat digunakan 
(minimal 4 jenis browser)

Hanya 3 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Hanya 2 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Hanya 1 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Kriteria kesan tulus staf sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, (1) 
kecepatan respon (2) isi respon (3) 
penyelesaian masalah (4) bahasa yang 
baik

Situs/mobile app memilki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memilki 1 kriteria di atas

Situs/mobile app tidak memilki kriteria di 
atas

Respon terhadap pertanyaan pengguna 
dilakukan kurang dari 60 menit

Respon terhadap pertanyaan dilakukan 
dalam waktu 61 menit  sampai 5 jam

Respon terhadap pertanyaan dilakukan 
dalam 5 jam 1 menit sampai 24 jam

Respon terhadap pertanyaan pengguna 
dilakukan lebh dari 24 jam

Bukti tentang (1) kecepatan 
respon (2) isi respon (3) 
penyelesaian masalah (4) 
standar bahasa yang baik

Bukti sampel respon pada  
pertanyaan user

   
    

(halaman situs yang baik 
adalah situs yang tidak 
berat dan cepat dibuka)

Berita acara percobaan  
dan screenshoot membuka 
situs dengan berbagai 
browser
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Kriteria pengetahuan dan respon dari 
staff e-service terkait pertanyaan 
pengguna atas layanan: (1)  menjawab 
setiap pertanyaan pengguna sesuai 
konteksnya, (2) menjawab dengan cepat 
kurang dari 24 jam (3) menyelesaikan 
masalah/pertanyaan pengguna atau 
menjawab secara tepat (4) 
berkomunikasi dengan bahasa yang baik

Staff e-service memiliki 2-3 kriteria di atas

Staff e-service memiliki 1 kriteria di atas

Staff e-service tidak memiliki kriteria di 
atas

Kriteria penyampaian layanan dari staf e-
service: (1) dapat dipercaya dengan baik 
dan menjalankan tugasnya dengan (2) 
tanggung jawab,  (3) profesional dan (4) 
percaya diri

Staff e-service memiliki 2-3 kriteria di atas

Staff e-service memiliki 1 kriteria di atas

Staff e-service tidak memiliki kriteria di 
atas

Situs/mobile app menyediakan: (1) 
manual penggunaan; (2) fitur Help, (3) 
Video tutorial, dan (4)  Fitur Customer 
Service online (live chat)
Tersedia manual penggunaan, fitur Help 
dan video tutorial

Tersedia manual penggunaan dan fitur 
Help

(1) Bukti berita acara 
penilaian staf e-service (2) 
persepsi penilai terhadap 
jawaban atas pertanyaan 
user (disertasi bukti)

URL

(1) Bukti berita acara 
penilaian staf e-service (2) 
persepsi penilai terhadap 
jawaban atas pertanyaan 
user (disertai bukti)
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Tersedia manual penggunaan (pdf, 
diagram, dokumen lainnya)

Kriteria interaksi pengguna dengan e-
services: (1) Memiliki form interaksi; (2) 
Memiliki fitur Helpdesk/instant messaging 
dengan admin; (3) Informasi yang 
ditampilkan dalam situs dapat diakses 
per halaman per informasi; (4) memiliki 
fitur multibahasa

Interaksi hanya memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Interaksi hanya memiliki 1 kriteria di atas

Interaksi hanya tidak memiliki kriteria di 
atas

Kriteria navigasi situs/mobile app: (1) 
Tersedia peta situs navigasi; (2) Jumlah 
link navigasi yang minimal (maksimal 7 
menu item); (3) Konsisten (posisi 
navigasi situs selalu sama di tiap 
halaman); (4) Logo me-Link ke halaman 
utama

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas

Berita acara percobaan dan 
URL

URL
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Kriteria kemudahan penggunaan 
situs/mobile app: (1) Dapat diakses oleh 
siapapun termasuk (2)disabilitas (tuna 
netra) atau (3) manula; (4) Kompatibel 
dengan perangkat mobile (smartphone, 
tablet, dll); (5) Memungkinkan membaca 
konten secara cepat (skims); (6) Memiliki 
fitur multibahasa; dan (7) perubahan 
layout (misal perubahan ukuran font)

Memiliki 4-6 kriteria diatas

Memiliki 1-3 kriteria diatas

Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria tampilan situs/mobile app yang 
menarik: (1) Desain dengan komposisi 
padanan warna yang baik dan tidak 
berlebihan:  setidaknya memiliki 2 atau 3 
warna utama yang berpadu (maksimal 5 
warna); (2) teks mudah dibaca, biasanya 
teks warna hitam dengan latar warna 
puith/cerah & ukuran font 10-12 di tiap 
paragraf; (3) memiliki gambar yang 
relevan dengan konteks/konten dengan 
kualitas/resolusi yang baik dan jumlah 3-
4 gambar setiap halamannya (tidak 
lebih); (4) layout yang sederhan & 
ringkas (simple)  tidak banyak 
mengandung elemen pengalih fokus 
(misal animasi, gambar berkedip-
kedip/blink  dll)
Memiliki 2-3 kriteria di atas

Memiliki 1 kriteria di atas

Tidak memiliki  kriteria di atas

Berita acara percobaan dan 
URL
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(1) Layout situs sederhana tidak 
berlebihan hanya menyampaikan konten 
yang relevan dengan informasi 
pemerintahan; (2) judul konten memiliki 
tema/label yang jelas dan isi dibagi 
menjadi paragraf kecil; (3) desain layout 
dan konten jelas, ringkas dan menarik; 
(4) kurang dari 10 detik pengunjung 
dapat mengetahui jenis situs dan isi 
konten yang disampaikan

Memiliki 2-3 kriteria di atas
Memiliki 1 kriteria di atas
Tidak memiliki  kriteria di atas

Kriteria kesan kompeten/profesional dari 
situs/mobile app: (1) Tata letak/layout 
sederhana, ringkas, minim fitur pengalih 
topik ; (2) Minimal link navigasi dan scroll 
(menggulung layar) untuk setiap halaman 
dan informasi/konten ; (3) Konten 
diperbarui secara reguler/berkala; (4) 
Konten yang deskriptif, dan penggunaan 
bahasa sederhana dan standar atas 
konten situs/mobile app (yang ada 
seakan ditulis yang profesional, misal: 
editor/wartawan)
Memiliki 2-3 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Tidak memiliki  kriteria diatas

 Kriteria standar pengalaman positif: (1) 
Layout situs sederhana & ringkas 
(simple), tampilan menarik dan 
pengelolaan yang baik; (2) Loading 
halaman cepat, situs memuat (loading) 
halaman 1- 20 detik; (3) Minimal link & 
scroll & layout, serta konsiten tiap 
halamannya; (4) Fokus pada hal yang 
penting/utama, (5) Menu selalu berada di 
bagian atas disetiap halaman (6) item 
menu dibatasi kurang dari 7 item (untuk 
tidak membuat orang berlama-lama 
dalam mencari satu informasi yang 
diinginkan), (6) Memiliki fitur/tombol 
Memiliki 4-5 kriteria diatas
Memiliki 1-3 kriteria diatas
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Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria umum informasi akurat: (1) 
didukung oleh referensi atau dokumen 
fakta yang jelas serta sesuai dengan 
kebutuhan  pengguna. (2) informasi yang 
disampaikan dengan bahasa Indonesia 
yang jelas (tata bahasa, pengejaan, dan 
komposisi) (3)  menampilkan 
keterangan/info tentang penulis (4) 
Informasi dapat dibandingkan dengan 
situs lainnya dengan topik yang sama

Screen shoot : (1) informasi 
yang ditampilkan di Web, 
(2) bagan , (3) dokumen 
pendukung

Memiliki 2-3 kriteria diatas

Memiliki 1 kriteria diatas

Tidak memiliki kriteria diatas

Tersedia daftar dan deskripsi informasi 
yang dilengkapi dengan  peraturan 
perundang-undangan/dasar hukum 
terkait pelayanan yang diberikan
Tersedia deskripsi informasi yang 
dilengkapi dengan peraturan perundang-
undangan/dasar hukum terkait pelayanan 
yang diberikan

Tersedia daftar informasi yang dilengkapi 
peraturan perundang-undangan/dasar 
hukum terkait pelayanan yang diberikan

Tidak tersedia daftar dan deskripsi 
informasi yang dilengkapi dengan 
peraturan perundang-undangan/dasar 
hukum terkait pelayanan yang diberikan 

Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 7 hari kerja dari berita 
/informasi terakhir
Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 8 hari kerja – 30 hari kerja 
dari berita /informasi terakhir

Screen shoot : (1) Berita 
  

Screen shoot :  (1) Daftar 
informasi ; (2) Deskripsi 
informasi ; (3) Peraturan 
hukum/dasar hukum 
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Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 31 hari kerja – 90 hari kerja 
dari berita /informasi terakhir
Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala lebih dari  90 hari kerja dari berita 
/informasi terakhir

Terdapat integrasi informasi antara 
informasi pelayanan dengan link  
informasi lainnya yang saling terkait
Terdapat integrasi informasi, yang 
membutuhkan pencarian dari link yang 
lain
Terdapat integrasi informasi tanpa 
panduan link lainnya.
Tidak terdapat integrasi informasi

Kriteria informasi yang mudah dimengerti, 
memiliki: (1) penggunaan bahasa yang 
baik dan benar, langsung/tidak bertele-
tele, tidak banyak terminologi tidak 
awam/asing; (2) audio visual, (3) tabel 
dan/atau grafik, (4) link atau dokumen 
Memiliki 2-3 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria tingkat kerincian informasi: (1) 
Author/Penulis; (2) Tanggal Publikasi, (3) 
Memiliki Gambar/Video/Dokumen dan 
tautan dengan informasi lain yang 
sejenis/relevan dalam situs/mobile app 
dan  yang relevan dan (4) Memiliki 
kategorisasi dan kata kunci yang sesuai
Situs/mobile app memiliki  2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki  1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Screen shoot  dan file 
penggunaan layanan dalam 
bentuk : (1) audiovisiual, (2) 
gambar ; (3) narasi 

URL link dan screenshoot 
mengenai: Author; 
DD/MM/YYYY, Link Tautan 
dan 
Gambar/Video/Dokumen 
yang relevan dan Memiliki 
kategorisasi dan kata kunci 
yang sesuai serta Memiliki 
tautan dengan informasi 
lain yang sejenis/relevan 
dalam situs

Screen shoot : (1) Berita 
yang terbaru 

Screen shoot : (1) 
penjelasan integrasi 
informasi (2) alamat link 
yang terkait

Page 27



INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Kriteria format penyajian informasi yang 
layak/pas: (1) Menggunakan bahasa 
yang umum, (2) mengandung penekanan 
(cetak tebal (bold), atau cetak miring 
(italic), pointer, tabel dan atau  yang 
sesungguhnya atau kontekstual (3) 
Mengandung  keyword (4) Menggunakan 
hyperlink yang aktif (dapat diklik 
langsung) (5) jumlah paragraf yang tidak 
banyak (maksimum tiga paragraf) dalam 
satu informasi
Situs/mobile app memiliki  3-4 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki  1-2 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki (1) privacy 
policy, (2) contact information, (3) 
terdapat testimoni positif dari pengguna, 
(4) memiliki statistik jumlah pengunjung 
dan pengguna situs/mobile app yang 
meningkat

Situs/mobile app memiliki 2-3 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki 1 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app tidak memiliki  macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki mekanisme 
transaksi yang jelas dengan ditandai (1) 
tersedia petunjuk yang user friendly (2) 
fitur pengamanan transaksi (3) fasilitas 
pelacakan transaksi (4) riwayat transaksi

Situs/mobile app memiliki 2-3 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki 1 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app tidak memiliki  macam 
kriteria tersebut

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria

Screen shoot  skema yang 
menampilkan informasi 
kebutuhan pengguna pada 
satu skema (informasi 
dengan kategorisasi yang 
jelas sesuai fungsi dan 
organisasi)

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria
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Kriteria keamanan bagi pengguna: (1) 
Untuk akses ke akun pengguna 
dibutuhkan user id, Passwords, (2) kode 
autentifikasi  (3) pengguna memberikan 
hanya data yang dibutuhkan (4) Terdapat 
pernyataan resmi perlindungan data

Situs/app memiliki 2-3 macam 
perlindungan data pengguna diatas
Situs/app  memiliki 1 macam 
perlindungan data pengguna diatas
Situs/app tidak/ memiliki  macam 
perlindungan data pengguna diatas

Situs/app memiliki (1) halaman personal 
yang sesuai dengan karakteristik atau 
preferensi pengguna, (2) memiliki 
pengaman/passwords untuk masuk dan 
(3) memiliki kemudahan untuk mengubah 
atau mengupdate data personal.

Situs/app  memiliki 2 kriteria personalisasi 
pengguna diatas
Situs/app memiliki 1 kriteria personalisasi 
pengguna diatas

Situs/app  tidak memiliki  kriteria 
personalisasi pengguna diatas

Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang berfungsi optimal 
sebagai tempat berdiskusi dan 
memberikan solusi yang dipertimbangkan 
oleh organisasi
Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang berfungsi dengan baik
Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang kadang-kadang 
digunakan
Situs/mobile app tidak memiliki 
forum/kanal pengguna atau memiliki tapi 
tidak digunakan

Situs memiliki fitur diskusi langsung (live) 
dan informasi kontak yang lengkap 
(alamat email, alamat fisik, nomor 
telepon) yang berfungsi dengan baik.

URL dan Screenshoot 
forum pengguna

    
  

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria

URL dan Screenshoot 
ketiga kriteria
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Situs memiliki informasi kontak yang 
lengkap (alamat email, alamat fisik, 
nomor telepon) yang berfungsi dengan 
baik.
Situs memiliki informasi kontak yang 
kurang lengkap yang kurang berfungsi 
dengan baik.
Situs tidak memiliki informasi kontak

Kriteria yang dimaksud, situs/mobile app 
memiliki:  (1) FAQ dan atau petunjuk 
yang lengkap, (2) kontak/fasilitas 
diskusi/chat yang berfungsi untuk 
bertanya (3) terdapat testimoni pengguna  
yang baik, (4) memiliki alur 
kerja/transaksi transparan yang dapat 
dipantau pengguna.

Situs/app  memiliki 2-3 kriteria diatas
Situs/app  memiliki 1 kriteria diatas
Situs/app  tidak memiliki kriteria diatas

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria

URL dan Screenshoot live 
chat dan contact
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Pernyataan untuk end user

Situs memiliki mesin pencari yang 
mudah ditemukan dalam situs, mudah 
digunakan dan memberikan hasil yang 
baik dan sesuai

Situs terorganisasi dengan baik, 
memiliki peta navigasi, tidak 
memiliki halaman kosong, tata letak 
(layout ) konsisten, 
transisi/perpindahan antar halaman 
situs terasa halus dan lancar.

Situs mudah diingat, memiliki 
struktur yang jelas dan mudah 
diikuti, untuk model layanan 
berjenis INFORMASI piramida 
SESUAI struktur organisasi, dan 
untuk model layanan berjenis 
WORKFLOW piramida SESUAI 
layanan yang diberikan

Page 31



INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Selang waktu kejadian sesungguhnya 
dengan publikasi berita/informasi di 
situs/mobile apps

     
    

    
     

    
 

Situs memiliki fitur penyesuaian 
pengguna seperti multi bahasa, 
frequently acces, top search, FAQ, fitur 
pengingat & saran, dan fitur yang 
ramah pengguna disabilitas?

Jumlah halaman yang diperlukan untuk 
menampilkan Informasi pada 
situs/mobile app e-gov 
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Autentifikasi hanya menggunakan data 
yang diperlukan (data sesedikit 
mungkin)

Terdapat proteksi password: 
autentifikasi, enkripsi, notifikasi 
penggunaan password, notifikasi 
penggantian password

Informasi atau petunjuk pengisian data 
pada masing-masing field mudah 
dimengerti dan informatif, disertai 
diagram dan contoh. Proses pengisian 
data hanya membutuhkan sedikit 
halaman petunjuk
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Form atau file dokumen yang tersedia 
dalam situs dapat diunduh dengan 
cepat, kurang dari 1 menit

Keamanan data terjamin baik dari 
keamanan sistem maupun komitmen 
tertulis dari organisasi yang dapat 
dibaca oleh pengguna dengan jelas. 
Terdapat enkripsi dan autentifikasi 
menggunakan digital signature, 
biometrik, notifikasi dan password.

Situs menampilkan pernyataan resmi 
bahwa data tidak akan digunakan 
untuk keperluan lain dan memiliki fitur 
menu privacy policy untuk data pribadi 
pengguna yang dapat dikendalikan 
oleh pengguna (ubah, tampilkan, 
ditutup, dll)
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Halaman situs terunduh/terbuka 
     

Informasi dan pelayanan disediakan 
tepat waktu dan up to date sesuai 
dengan kebutuhan pengguna

Situs dapat digunakan dalam 24 jam 
sehari

Situs berjalan dengan baik di semua 
perangkat atau semua operating 
system , waktu loading  cepat, text 
mudah dibaca, responsif
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Respon terhadap pertanyaan 
pengguna dilakukan kurang dari 1 jam

Kesan tulus staf/admin sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, 
cepat  merespon, isi respon yang baik, 
dapat menyelesaikan masalah dan 
menggunakan bahasa yang baik

   
dengan cepat, kurang dari 2 detik

Situs dapat beroperasi pada semua 
browser yang umum digunakan 
masyarakat (MicIE, Mozilla, Google 
Chrome, Safari, Opera dll)
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Situs memiliki petunjuk penggunaan, 
fitur Help, Video tutorial dan Fitur 
Customer Service online sehingga 
memudahkan pengguna untuk 
menggunakan situs

Staf/admin e-service terkesan baik, 
bertanggungjawab merespon dengan 
cepat, memiliki kemampuan yang 
mencukupi dan profesional

Pengetahuan staff e-service sangat 
baik, mengetahui dan memahami 
organisasi, seluruh proses bisnis terkait 
pelayanan dari awal sampai akhir yang 
sehingga dapat menjawab pertanyaan 
pengguna secara memuaskan
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Tersedia peta navigasi situs dengan 
tahapan yang tidak panjang serta 
kompatibel dengan berbagai browser 
sehingga pengguna mudah untuk 
menggunakan situs.

    
      

    
   
 

Situs memiliki format interaksi 
dengan admin (messaging ), 
menyediakan informasi dalam satu 
halaman dan  fitur multibahasa 
sehingga pengguna dapat 
berinteraksi dengan situs e-service 
secara jelas dan mudah dimengerti
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Situs terlihat menarik dengan 
penggunaan warna yang tidak 
berlebihan, teks berwarna hitam 
dengan warna latar putih, warna dan 
resolusi gambar yang baik, ukuran font 
dan jumlah baris kalimat yang ringkas 
sehingga mudah dibaca.

Situs mudah digunakan karena dapat 
diakses oleh disabilitas, manula, dari 
smartphone, dan memiliki fitur 
multibahasa serta fitur perubahan 
layout/ukuran font
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Situs terlihat kompeten untuk 
penyampaian informasi dengan layout 
yang baik, mempunyai fasilitas scroll 
layar, pemilihan bahasa yang baku 
serta konten diperbaharui secara 
berkala

Situs memberikan kesan yang positif 
dengan adanya layout yang ringkas 
namun informatif, waktu loading yang 
cepat, pemberian penekanan pada hal 
penting, tersedia menu yang berisi item 
yang ringkas dan tepat.

Situs memiliki desain yang sesuai 
dengan jenis layanannya mempunyai 
layout yang simpel, dan berisi informasi 
yang ringkas dan menarik serta mudah 
dipahami oleh pengguna
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Situs menyediakan informasi yang 
     

 

Informasi yang ditampilkan oleh situs 
menggunakan bahasa Indonesia yang 
benar, dengan mekanisme yang runtut, 
tanpa menggunakan banyak istilah 
serta didukung oleh dokumen yang 
tepat sesuai dengan kebutuhan 
pengguna

Informasi yang ditampilkan pada situs 
dilengkapi dengan penjelasan meliputi 
dasar hukum, pelaksanaan kegiatan 
dan gambar yang mendukung
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Situs memberikan informasi yang jelas 
sesuai dengan kebutuhan pengguna 
dalam bentuk audiovisual, gambar dan 
narasi.

Situs menyediakan informasi yang 
detail, lengkap dan relevan

    
diperbaharui secara berkala dan up 
to date

Situs menyediakan integrasi informasi 
dengan penyediaan sumber atau link 
yang terkait untuk memperjelas 
informasi relevan yang dibutuhkan 
pengguna
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Situs memiliki reputasi yang baik 
karena memiliki privacy policy, contact 
informatian, testimoni dan informasi 
jumlah pengunjung.

Keamanan dalam bertransaksi 
dirasakan pengguna dengan adanya 
mekanisme transaksi yang jelas, 
tersedia fitur pengamanan transaksi, 
fasilitas pelacakan transaksi dan 
riwayat transaksi

Situs menyediakan informasi yang 
sesuai dengan kebutuhan pengguna 
pada satu skema secara rinci dalam 
format yang baik
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Situs memiliki forum pengguna dengan 
fasilitas interaksi antara anggotanya 
sehingga menimbulkan rasa 
kebersamaan

Situs menyediakan media komunikasi 
     
      

    
   

Sistem menyediakan perlindingan 
terhadap informasi pribadi dengan  
penggunaan user id, passwords, kode 
autentifikasi, pernyataan resmi 
perlindungan data sehingga pengguna 
merasa aman.

Sistem menyediakan halaman pribadi 
untuk pengguna dengan pengaman 
dan memiliki kemudahan untuk 
melakukan pembaharuan data pribadi 
dan memiliki kesan personalisasi 
pengguna
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Sistem menyediakan fasilitas informasi 
untuk mengetahui alur atau tahapan 
kerja dan transaksi yang dilakukan oleh 
pengguna sehingga memberi 
keyakinan bahwa jasa akan 
tersampaikan dengan baik sesuai janji

    
seperti fasilitas live chat, informasi 
kontak, alamat emai dan nomer telepon 
yang dapat dihubungi yang 
memudahkan komunikasi dengan 
institusi
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Dimensi Code Indikator Penilaian Pertanyaan N

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

E3
Peta situs/mobile app e-
gov ini terorganisir dengan 
baik

Apakah situs/mobile app 
memiliki peta navigasi, tidak 
mengandung halaman kosong, 
tata letak (layout) halaman 
yang konsisten dan transisi 
antar halaman terasa halus 
(smooth) dan lancar? 

      

E1
Struktur situs/mobile app e-
gov ini jelas dan mudah 
diikuti

Apakah situs/mobile app 
menggunakan alamat/nama 
mobile apps yang mudah 
diingat, berekstensi go.id 
(untuk situs)/nama formil (untuk 
mobile app), tampilan antar 
muka (interface ) menarik  dan 
mudah untuk diikuti /ditelusuri?

E2
Mesin pencari (fitur 
search) dalam situs/mobile 
app e-gov ini efektif

Apakah situs/mobile app 
menyediakan fitur mesin 
pencari (search) yang mudah 
ditemukan posisinya, 
digunakan dan memberikan 
tampilan hasil yang mudah 
dibaca/dipahami?

Page 46



INDIKATOR eService_Jenis WORKFL

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

E6

Lama Informasi yang 
ditampilkan di situs e-gov 
setelah kejadian/peristiwa 
berlangsung

Seberapa lama informasi 
ditampilkan dari waktu kejadian  
berlangsung?

E4

Situs/mobile app e-gov ini 
disesuaikan dengan 
kebutuhan khusus masing-
masing pengguna

Apakah situs/mobile app 
memiliki fitur penyesuaian 
terkait karakteristik dan pola 
kebutuhan khusus pengguna 
seperti multi bahasa, 
Sumarisasi (frequently acces, 
top search, FAQ, dlsb), fitur 
pengingat & saran, dan fitur 
yang ramah pengguna 
disabilitas?

E5
Informasi yang ditampilkan 
pada situs/mobile app e-
gov ini rinci dan sesuai 

Apakah informasi yang 
ditampilkan dalam situs/mobile 
app memiliki keterangan yang 
rinci dan sesuai dengan 
efisiensi? 

   
    

   
    

   
    
    
    

   

      Efficiency
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

T2
Autentifikasi hanya 
menggunakan data yang 
diperlukan

Berapa jumlah item data 
pribadi pengguna yang harus 
dimasukkan untuk autentifikasi 
akses dalam situs/mobile app 
ini ? (Contoh data pribadi yang 
tidak perlu: Nomor Kartu 
Keluarga, NIK, nomor Kartu 
kredit, dlsb yang tidak 
diperlukan dalam akses situs )

T1 Penggunaan pasword dan 
username aman

Apakah keamanan 
penggunaan username dan 
password pada situs/mobile 
app ini terjamin? 

E7

Petunjuk dan/atau  
Informasi pengisian data 
dalam situs/mobile app e-
govt ini sudah memadai

Apakah petunjuk dan/atau 
informasi mengenai pengisian 
data dalam situs/mobile app ini 
sudah cukup 
memadai/informatif? 
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

R1

Form dalam situs/mobile 
app e-service dapat 
diunduh/di-submit dengan 
cepat

Apakah form atau file dalam 
situs/mobile app ini dapat 
diunduh atau disubmit dengan 
cepat ?

T4

Data yang disediakan 
untuk e-service digunakan 
hanya untuk alasan yang 
dimaksudkan 

Apakah data pengguna yang 
disimpan dalam e-service ini 
hanya digunakan untuk alasan 
yg dimaksudkan oleh 
pengguna?

Trust

T3

Data yang diberikan oleh 
pengguna tersimpan 
dalam situs/mobile app 
dengan aman

Apakah data yang diberikankan 
pengguna dan tersimpan 
dalam sistem e-service ini 
aman?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

R4
Situs/mobile app 
menyediakan layanan 
tepat waktu

Apakah layanan disediakan 
tepat waktu sesuai dengan 
kebutuhan?

R5
Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat dengan 

Apakah halaman situs/mobile 
app terunduh/termuat  dengan 

R3
Situs/mobile app dapat 
beroperasi dengan baik 
sejak dibuka

Apakah situs/mobile app dapat 
beroperasi dengan baik dan 
responsif sejak dibuka?

Reliability

R2
Situs/mobile app e-service 
dapat diakses dan tersedia 
kapan pun diperlukan

Apakah situs/mobile app ini 
dapat diakses kapan saja 
diperlukan?
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2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

CS2

Staff e-service 
memberikan balasan 
secepatnya ke pertanyaan 
pengguna.

Apakah respon admin cepat 
dalam menjawab pertanyaan 
pengguna?

R6

Situs e-service berjalan 
dengan baik 
menggunakan browser 
yang tersedia

Apakah semua browser  
umum/populer yang tersedia 
dapat digunakan untuk 
membuka situs ini?

 

CS1

Staf e-service 
menunjukkan minat yang 
tulus dalam memecahkan 
masalah pengguna, staf 
yang dimasukan adalah 
adanya HELP DESK utk 
eService.

Apakah staf e-service 
memberikan layanan yang 
tulus dalam menjawab 
pertanyaan dan penyelesaiaan 
masalah?

R5
   

terunduh/termuat dengan 
cepat

   
app terunduh/termuat  dengan 
cepat?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

U1 Mudah dipelajari untuk 
mengoperasikan

Apakah situs/mobile app dapat 
dengan mudah dipelajari dan 
dioperasikan saat 1 s/d 3 kali 
mengakses dengan dukungan 
fitur-fitur berikut?

CS3

Staf e-service memiliki 
pengetahuan untuk 
menjawab pertanyaan 
pengguna.

Apakah staf memiliki 
pengetahuan untuk menjawab 
pertanyaan pengguna secara 
memuaskan?

CS4

Staf e-service memiliki 
kemampuan untuk 
menyampaikan 
kepercayaan dan 
keyakinan

Apakah kesan terpercaya 
terlihat pada staf e-service 
sehingga dapat meyakinkan 
pengguna?

Citizen Support
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1

4

3

2

1

4

3

2

1

U3 Navigasi situs/mobile app 
cukup jelas dan mudah

Apakah situs/mobile app 
mudah dinavigasikan dari 
menu ke menu, dari halaman 
ke halaman, dan dari konten ke 
konten nya?

   

    
    

      
   

 

U2

Interaksi dengan 
situs/mobile app eservice 
jelas dan mudah 
dimengerti

Apakah interaksi anda sebagai 
pengguna situs/mobile app 
jelas dan mudah untuk 
memahami/mengerti dengan 
tersedianya form interaksi 
dengan fitur-fitur berikut?
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4

3

2

1

4

3

2

1

U4 Situs/mobile app mudah 
digunakan

Apakah mudah dalam 
penggunaan situs/mobile app 
baik konten, menu, dan fitur 
lainnya ?

U5 Tampilan situs/mobile app 
eservice menarik

Apakah tampilan situs/mobile 
app menarik sehingga anda 
nyaman, senang dan tidak 
bosan melihat situs lebih lama 
atau sering?

Usability
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4

3
2
1

4

3
2
1

4

3
2

U8

Situs/mobile app Eservice 
memberikan 
pengalaman/kesan positif 
bagi pengguna

Apakah Anda mendapatkan 
pengalaman/kesan positif saat 
mengakses dan menggunakan 
situs/mobile app ini?

U6
Desain situs/mobile app 
eService layak dan sesuai 
dengan tipe situs

Apakah desain situs sesuai 
/relevan dengan 
jenis/kategori/konten yang 
dikandung/fungsi layanan nya?

U7

tidak ada Situs/mobile app 
Eservice menimbulkan 
kesan 
kompeten/profesional

Apakah situs/mobile app 
nampak kompeten/profesional 
dalam penyampaian kontennya 
dan pengelolaannya?

Page 55



INDIKATOR eService_Jenis WORKFL

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

I2 Menyediakan informasi 
yang terpercaya

Apakah Informasi yang 
ditampilkan dalam situs//mobile 
app disertai dengan daftar, 
deskripsi informasi serta dasar 
hukum dari pelayanan yang 
diberikan ?

Menyediakan informasi 
   

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs/mobile 

    
     

   
 

  
 

   
   

   
  

I1 Menyediakan informasi 
akurat

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs dengan 
bahasa Indonesia yang jelas, 
sistematis dan bermanfaat bagi 
pengguna?
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2

1

4

3

2

1

4

3
2
1

4

3

2

1

Information

I6
Menyediakan informasi 
dengan tingkat kerincian 
yang tepat

Apakah informasi yang 
ditampilkan dalam situs/mobile 
app memiliki keterangan yang 
lengkap mengenai: 
Author/Penulis, Tanggal 
Publikasi, Link sumber 
referensi , disertai dengan 
gambar/video/dokumen 
relevan, memiliki kategorisai & 
kata kunci yang sesuai dan 
memliki link/tautan dengan 
informasi lain yang sejenis 
dalam situs?

I4 Menyediakan informasi 
relevan

Apakah informasi yang 
disampaikan mempunyai 
penjelasan dengan integrasi 
informasi dari link lainnya ?

I5 Menyediakan informasi 
yang mudah dimengerti

Apakah informasi yang 
ditampilkan dilengkapi dengan 
tutorial penggunaan layanan ?

I3 Menyediakan informasi 
tepat dan sesuai waktu

   
ditampilkan pada Situs/mobile 
app merupakan informasi yang 
ter up date  secara teratur ?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

SI2
Pengguna merasa aman 
dalam  menyelesaikan 
transaksi

Apakah situs memiliki  
keamanan untuk melakukan 
transaksi secara penuh?

I7 Menyediakan informasi  
dalam format yang layak

Apakah informasi disajikan 
dengan format yang sesuai, 
tepat dan cocok?

 

SI1 Memiliki reputasi yang baik Apakah situs memiliki reputasi 
yang baik?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

SI5 Menimbulkan rasa 
kebersamaan

Apakah pengguna merasakan 
komunitas yang menghargai 
keberadaannya dan 
kebersamaan sesama 
pengguna?

  
 

Apakah Situs memiliki fitur 
diskusi langsung (live) dan 

    
    

    
   

  

SI3
Pengguna merasa aman 
terhadap informasi 
pribadinya

Apakah informasi pribadi 
pengguna terlindungi dengan 
baik ?

SI4 Menciptakan rasa 
personalisasi

Apakah Situs menyediakan 
kemudahan untuk mempunyai 
halaman pribadi dan 
kemudahan untuk mengubah 
atau meng-update-nya ?

Service Interaction
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3

2

1

4

3
2
1

SI7

Memberi keyakinan bahwa 
jasa akan tersampaikan 
dengan baik sesuai 
janji/aturan

Apakah Situs memberi 
keyakinan bahwa jasa akan 
tersampaikan dengan baik 
sesuai janji/aturan? 

SI6 Memudahkan komunikasi 
dengan institusi

    
diskusi langsung (live) dan 
informasi kontak yang lengkap 
dan berfungsi baik? (Berfokus 
pada interaksi dari pengguna 
terhadap penyedia layanan 
bukan live chat)
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Breakdown Bobot Evidence
Menggunakan (1) nama/alamat mudah 
diingat dan ditelusuri, (2) berakhiran 
ekstensi go.id (untuk situs)/nama formal 
yang menunjukan nama daerah atau 
layanan spesifik (untuk mobile app), (3) 
tampilan antar muka nya menarik 
(komposisi Menu, Logo Lembaga, dan 
font (jenis dan ukuran) yang konsisten, 
(4) struktur  situs/mobile apps  berbentuk 
piramida i. Beranda; ii. Kategori; iv. 
Subkategori

4

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app, mudah digunakan dan memberikan 
tampilan hasil yang mudah 
dibaca/pahami

4

Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app dan mudah digunakan
Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app

Tidak ditemukan mesin pencari dalam 
situs/mobile app

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur, tidak memiliki halaman 
kosong dan tata letak (layout) konsisten, 
transisi/perpindahan antar 
halaman/windows situs/mobile app terasa 
halus dan lancar tanpa jeda/lag.
Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur, tidak memiliki halaman 
kosong dan tata letak (layout) konsisten

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur dan tidak memiliki halaman 
kosong

URL link dan screenshoot 
mengenai: Site Map

http://www.oganilirkab.go.id

URL link dan screenshoot 
mengenai: mesin pencari, 
fungsi dan tata letak
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Tidak memiliki atau hanya memiliki peta 
navigasi saja 1

Memiliki  fitur  pilihan (1) multi bahasa, (2) 
fitur sumarisasi (frequently acces, top 
search, top question, FAQ) dan (3) fitur 
pengingat & pemberi saran serta (4) fitur 
ramah pengguna disabilitas (text to 
speech, speech to text, dlsb)
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas

Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas 1

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam satu halaman situs/mobile app 4

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam dua halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam tiga halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam lebihh dari tiga halaman 
situs/mobile app

Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 1-4 hari setelah kejadian 
berlangsung
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 5-7 hari setelah kejadian 
berlangsung
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 8-14 hari setelah kejadian 
berlangsung

2

Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang lebih dari 14 hari setelah 
kejadian berlangsung

tidak memiliki fitur 
pengingat dan saran 
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Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field mudah dimengerti dan 
informatif disertai diagram dan contoh. 
Proses pengisian data hanya 
membutuhkan 1 halaman
Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field mudah dimengerti dan 
informatif disertai diagram dan contoh. 
Proses pengisian data hanya 
membutuhkan 2-3 halaman

Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field tidak mudah dimengerti dan 
kurang  informatif tanpa disertai diagram 
dan contoh. Proses pengisian data hanya 
membutuhkan lebih dari 3 halaman

Tidak ada petunjuk dan/atau informasi 
pengisian data pada masing-masing field 1

Terdapat fitur proteksi password: (1) 
autentifikasi, (2) enkripsi menggunakan 
basis/standar enkripsi tertentu 
(ditampilkan metode/merk nya), (3) 
notifikasi penggunaan password, (4) 
notifikasi penggantian password
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas  
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas  
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas  1

1 -  3 item data pribadi pengguna untuk 
autentifikasi
4 - 5 item data pribadi pengguna untuk 
autentifikasi
6 sampai 7 item data pribadi pengguna 
untuk autentifikasi

Lebih dari 7 data item data pribadi 
pengguna untuk autentifikasi

tidak ada URL dan screen 
shoot Kolom isian 
permintaan data saat 
register dan login 

tidak ada  URL dan screen 
shoot halaman login, hasil 
percobaan register, create 
username dan password, 
ganti username dan 
password

Tidak ada petunjuk 
dan/atau informasi 
pengisian data pada 
masing-masing field
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Keamanan data terjamin karena adanya: 
(1) komitmen/pernyataan tertulis dari 
organisasi pengelola/penanggung jawab 
situs/mobile app yang dapat 
dibaca/diketahui oleh pengguna dengan 
jelas (2) Terdapat jaminan sistem 
enkripsi, (3) autentifikasi menggunakan 
digital signature atau biometrik  (4) fitur 
notifikasi/restorasi user name & password  
dan (5) memiliki sistem pemblokiran

Situs/mobile app memiliki 4-5 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas

Kriteria: (1) Terdapat pernyataan resmi 
dalam situs bahwa data tidak akan 
digunakan untuk keperluan lain. (2) 
Memiliki fitur menu privacy policy untuk 
data pribadi pengguna (3) Data dapat 
dikendalikan oleh pengguna (ubah, 
tampilkan, ditutup, dan fitur lainnya)

Situs/mobile app memiliki 2 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 
kurang dari 1 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 1 
sampai 5 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 5 
sampai 10 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 
lebih dari 10 menit

tidak ada Berita acara 
pengunduhan form atau file 
dengan bukti 

tidak input data pengguna 
dalam situs mobile

tidak input data pengguna 
dalam situs mobile
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Situs/mobile app selalu aktif dan dapat 
digunakan 24 jam sehari

Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1- 3 bulan sekali 3

Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1 minggu – 1 bulan 
sekali
Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1-6 hari sekali

Situs/mobile app ketika dievaluasi 
memiliki kriteria sebagai berikut: (1)  
waktu loading dan unduh cepat ke menu 
utama  (2) Situs/mobile app berjalan 
dengan baik di semua perangkat,(3) text 
mudah dibaca, (4) responsif

4

Situs/mobile app memilki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memilki 1 kriteria di atas

Situs/mobile app tidak memilki kriteria di 
atas

Kriteria evaluasi: (1) chat dan mail respon 
tidak lebih dari 24 jam (2) ada 
penyelesaian masalah/pertanyaan user 
(3) pengumuman yang masih dalam 
rentang waktunya (4) kerterbaruan 
berita/artikel
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas 3

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat   5-10 detik 4

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat  11 sampai 30 detik

tidak ada (1) chat dan mail 
respon tidak lebih dari 24 
jam (2) bukti penyelesaian 
masalah/pertanyaan user 
(3) bukti pengunggahan 
pengumuman (4) 
kerterbaruan berita

Berita acara percobaan 
membuka halaman situs   
dengan waktu 6 detik 

    
    

   

situs terbuka  6 detik 
setelah klik menu dalam 
percobaan menjalankan 
situs web 
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Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat  31 sampai 60 detik

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat lebih dari 60 detik

Semua browser dapat digunakan 
(minimal 4 jenis browser)

Hanya 3 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Hanya 2 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal 2

Hanya 1 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Kriteria kesan tulus staf sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, (1) 
kecepatan respon (2) isi respon (3) 
penyelesaian masalah (4) bahasa yang 
baik

Situs/mobile app memilki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memilki 1 kriteria di atas

Situs/mobile app tidak memilki kriteria di 
atas

Respon terhadap pertanyaan pengguna 
dilakukan kurang dari 60 menit

Respon terhadap pertanyaan dilakukan 
dalam waktu 61 menit  sampai 5 jam

Respon terhadap pertanyaan dilakukan 
dalam 5 jam 1 menit sampai 24 jam

Respon terhadap pertanyaan pengguna 
dilakukan lebh dari 24 jam

tidak ada menu pertanyaan 

tidak ada HELP DESK

   
     

    
(halaman situs yang baik 
adalah situs yang tidak 
berat dan cepat dibuka)
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Kriteria pengetahuan dan respon dari 
staff e-service terkait pertanyaan 
pengguna atas layanan: (1)  menjawab 
setiap pertanyaan pengguna sesuai 
konteksnya, (2) menjawab dengan cepat 
kurang dari 24 jam (3) menyelesaikan 
masalah/pertanyaan pengguna atau 
menjawab secara tepat (4) 
berkomunikasi dengan bahasa yang baik

Staff e-service memiliki 2-3 kriteria di atas

Staff e-service memiliki 1 kriteria di atas

Staff e-service tidak memiliki kriteria di 
atas

Kriteria penyampaian layanan dari staf e-
service: (1) dapat dipercaya dengan baik 
dan menjalankan tugasnya dengan (2) 
tanggung jawab,  (3) profesional dan (4) 
percaya diri

Staff e-service memiliki 2-3 kriteria di atas

Staff e-service memiliki 1 kriteria di atas

Staff e-service tidak memiliki kriteria di 
atas

Situs/mobile app menyediakan: (1) 
manual penggunaan; (2) fitur Help, (3) 
Video tutorial, dan (4)  Fitur Customer 
Service online (live chat)
Tersedia manual penggunaan, fitur Help 
dan video tutorial

Tersedia manual penggunaan dan fitur 
Help

tidak ada

tidak ada menu pertanyaan 
pada menu web 

(1) tidak ada Bukti berita 
acara penilaian staf e-
service (2) tidak persepsi 
penilai terhadap jawaban 
atas pertanyaan user 
(disertasi bukti)
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Tersedia manual penggunaan (pdf, 
diagram, dokumen lainnya)

Kriteria interaksi pengguna dengan e-
services: (1) Memiliki form interaksi; (2) 
Memiliki fitur Helpdesk/instant messaging 
dengan admin; (3) Informasi yang 
ditampilkan dalam situs dapat diakses 
per halaman per informasi; (4) memiliki 
fitur multibahasa

Interaksi hanya memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Interaksi hanya memiliki 1 kriteria di atas

Interaksi hanya tidak memiliki kriteria di 
atas 1

Kriteria navigasi situs/mobile app: (1) 
Tersedia peta situs navigasi; (2) Jumlah 
link navigasi yang minimal (maksimal 7 
menu item); (3) Konsisten (posisi 
navigasi situs selalu sama di tiap 
halaman); (4) Logo me-Link ke halaman 
utama

4

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas

Berita acara percobaan dan 
URL

 

tidak mempunya Kriteria 
interaksi pengguna dengan 
e-services: (1) Memiliki form 

interaksi; (2) Memiliki fitur 
Helpdesk/instant 

messaging dengan admin; 
(3) Informasi 
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Kriteria kemudahan penggunaan 
situs/mobile app: (1) Dapat diakses oleh 
siapapun termasuk (2)disabilitas (tuna 
netra) atau (3) manula; (4) Kompatibel 
dengan perangkat mobile (smartphone, 
tablet, dll); (5) Memungkinkan membaca 
konten secara cepat (skims); (6) Memiliki 
fitur multibahasa; dan (7) perubahan 
layout (misal perubahan ukuran font)

4

Memiliki 4-6 kriteria diatas

Memiliki 1-3 kriteria diatas

Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria tampilan situs/mobile app yang 
menarik: (1) Desain dengan komposisi 
padanan warna yang baik dan tidak 
berlebihan:  setidaknya memiliki 2 atau 3 
warna utama yang berpadu (maksimal 5 
warna); (2) teks mudah dibaca, biasanya 
teks warna hitam dengan latar warna 
puith/cerah & ukuran font 10-12 di tiap 
paragraf; (3) memiliki gambar yang 
relevan dengan konteks/konten dengan 
kualitas/resolusi yang baik dan jumlah 3-
4 gambar setiap halamannya (tidak 
lebih); (4) layout yang sederhan & 
ringkas (simple)  tidak banyak 
mengandung elemen pengalih fokus 
(misal animasi, gambar berkedip-
kedip/blink  dll)

4

Memiliki 2-3 kriteria di atas

Memiliki 1 kriteria di atas

Tidak memiliki  kriteria di atas

Berita acara percobaan dan 
URL

kreteria yang sangat baik 
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(1) Layout situs sederhana tidak 
berlebihan hanya menyampaikan konten 
yang relevan dengan informasi 
pemerintahan; (2) judul konten memiliki 
tema/label yang jelas dan isi dibagi 
menjadi paragraf kecil; (3) desain layout 
dan konten jelas, ringkas dan menarik; 
(4) kurang dari 10 detik pengunjung 
dapat mengetahui jenis situs dan isi 
konten yang disampaikan

4

Memiliki 2-3 kriteria di atas
Memiliki 1 kriteria di atas
Tidak memiliki  kriteria di atas

Kriteria kesan kompeten/profesional dari 
situs/mobile app: (1) Tata letak/layout 
sederhana, ringkas, minim fitur pengalih 
topik ; (2) Minimal link navigasi dan scroll 
(menggulung layar) untuk setiap halaman 
dan informasi/konten ; (3) Konten 
diperbarui secara reguler/berkala; (4) 
Konten yang deskriptif, dan penggunaan 
bahasa sederhana dan standar atas 
konten situs/mobile app (yang ada 
seakan ditulis yang profesional, misal: 
editor/wartawan)
Memiliki 2-3 kriteria diatas 3
Memiliki 1 kriteria diatas
Tidak memiliki  kriteria diatas

 Kriteria standar pengalaman positif: (1) 
Layout situs sederhana & ringkas 
(simple), tampilan menarik dan 
pengelolaan yang baik; (2) Loading 
halaman cepat, situs memuat (loading) 
halaman 1- 20 detik; (3) Minimal link & 
scroll & layout, serta konsiten tiap 
halamannya; (4) Fokus pada hal yang 
penting/utama, (5) Menu selalu berada di 
bagian atas disetiap halaman (6) item 
menu dibatasi kurang dari 7 item (untuk 
tidak membuat orang berlama-lama 
dalam mencari satu informasi yang 
diinginkan), (6) Memiliki fitur/tombol 
Memiliki 4-5 kriteria diatas 3
Memiliki 1-3 kriteria diatas

sistem loading 6 detik unuk 
membka sistem 

tidak ada Situs/mobile app 
Eservice menimbulkan 

kesan 
kompeten/profesional
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Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria umum informasi akurat: (1) 
didukung oleh referensi atau dokumen 
fakta yang jelas serta sesuai dengan 
kebutuhan  pengguna. (2) informasi yang 
disampaikan dengan bahasa Indonesia 
yang jelas (tata bahasa, pengejaan, dan 
komposisi) (3)  menampilkan 
keterangan/info tentang penulis (4) 
Informasi dapat dibandingkan dengan 
situs lainnya dengan topik yang sama

Memiliki 2-3 kriteria diatas 3

Memiliki 1 kriteria diatas

Tidak memiliki kriteria diatas

Tersedia daftar dan deskripsi informasi 
yang dilengkapi dengan  peraturan 
perundang-undangan/dasar hukum 
terkait pelayanan yang diberikan

4

Tersedia deskripsi informasi yang 
dilengkapi dengan peraturan perundang-
undangan/dasar hukum terkait pelayanan 
yang diberikan

Tersedia daftar informasi yang dilengkapi 
peraturan perundang-undangan/dasar 
hukum terkait pelayanan yang diberikan

Tidak tersedia daftar dan deskripsi 
informasi yang dilengkapi dengan 
peraturan perundang-undangan/dasar 
hukum terkait pelayanan yang diberikan 

Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 7 hari kerja dari berita 
/informasi terakhir
Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 8 hari kerja – 30 hari kerja 
dari berita /informasi terakhir

3
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Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 31 hari kerja – 90 hari kerja 
dari berita /informasi terakhir
Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala lebih dari  90 hari kerja dari berita 
/informasi terakhir

Terdapat integrasi informasi antara 
informasi pelayanan dengan link  
informasi lainnya yang saling terkait

4

Terdapat integrasi informasi, yang 
membutuhkan pencarian dari link yang 
lain
Terdapat integrasi informasi tanpa 
panduan link lainnya.
Tidak terdapat integrasi informasi

Kriteria informasi yang mudah dimengerti, 
memiliki: (1) penggunaan bahasa yang 
baik dan benar, langsung/tidak bertele-
tele, tidak banyak terminologi tidak 
awam/asing; (2) audio visual, (3) tabel 
dan/atau grafik, (4) link atau dokumen 
Memiliki 2-3 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria tingkat kerincian informasi: (1) 
Author/Penulis; (2) Tanggal Publikasi, (3) 
Memiliki Gambar/Video/Dokumen dan 
tautan dengan informasi lain yang 
sejenis/relevan dalam situs/mobile app 
dan  yang relevan dan (4) Memiliki 
kategorisasi dan kata kunci yang sesuai
Situs/mobile app memiliki  2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki  1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

tidak ada penggunaan 
layanan dalam bentuk : (1) 
audiovisiual, (2) gambar ; 
(3) narasi 
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Kriteria format penyajian informasi yang 
layak/pas: (1) Menggunakan bahasa 
yang umum, (2) mengandung penekanan 
(cetak tebal (bold), atau cetak miring 
(italic), pointer, tabel dan atau  yang 
sesungguhnya atau kontekstual (3) 
Mengandung  keyword (4) Menggunakan 
hyperlink yang aktif (dapat diklik 
langsung) (5) jumlah paragraf yang tidak 
banyak (maksimum tiga paragraf) dalam 
satu informasi
Situs/mobile app memiliki  3-4 kriteria di 
atas 3

Situs/mobile app memiliki  1-2 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki (1) privacy 
policy, (2) contact information, (3) 
terdapat testimoni positif dari pengguna, 
(4) memiliki statistik jumlah pengunjung 
dan pengguna situs/mobile app yang 
meningkat

Situs/mobile app memiliki 2-3 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki 1 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app tidak memiliki  macam 
kriteria tersebut

1

Situs/mobile app memiliki mekanisme 
transaksi yang jelas dengan ditandai (1) 
tersedia petunjuk yang user friendly (2) 
fitur pengamanan transaksi (3) fasilitas 
pelacakan transaksi (4) riwayat transaksi

Situs/mobile app memiliki 2-3 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki 1 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app tidak memiliki  macam 
kriteria tersebut

tidak ada mobile app 
mekanise 4 fitur 

tidak ada macam kriteria 
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Kriteria keamanan bagi pengguna: (1) 
Untuk akses ke akun pengguna 
dibutuhkan user id, Passwords, (2) kode 
autentifikasi  (3) pengguna memberikan 
hanya data yang dibutuhkan (4) Terdapat 
pernyataan resmi perlindungan data

Situs/app memiliki 2-3 macam 
perlindungan data pengguna diatas
Situs/app  memiliki 1 macam 
perlindungan data pengguna diatas
Situs/app tidak/ memiliki  macam 
perlindungan data pengguna diatas

tidak ada Situs/app memiliki (1) halaman 
personal yang sesuai dengan 
karakteristik atau preferensi pengguna, 
(2) memiliki pengaman/passwords untuk 
masuk dan (3) memiliki kemudahan 
untuk mengubah atau mengupdate data 
personal.

Situs/app  memiliki 2 kriteria personalisasi 
pengguna diatas
Situs/app memiliki 1 kriteria personalisasi 
pengguna diatas

Situs/app  tidak memiliki  kriteria 
personalisasi pengguna diatas

Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang berfungsi optimal 
sebagai tempat berdiskusi dan 
memberikan solusi yang dipertimbangkan 
oleh organisasi
Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang berfungsi dengan baik
Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang kadang-kadang 
digunakan
Situs/mobile app tidak memiliki 
forum/kanal pengguna atau memiliki tapi 
tidak digunakan

1

Situs memiliki fitur diskusi langsung (live) 
dan informasi kontak yang lengkap 
(alamat email, alamat fisik, nomor 
telepon) yang berfungsi dengan baik.

tidak ada 4 fitur 

    

tidak ada input informasi 
data pribadi 

tidak ada Situs/app memiliki 
(1) halaman personal yang 
sesuai dengan karakteristik 
atau preferensi pengguna, 
(2) memiliki 
pengaman/passwords 
untuk masuk dan
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Situs memiliki informasi kontak yang 
lengkap (alamat email, alamat fisik, 
nomor telepon) yang berfungsi dengan 
baik.
Situs memiliki informasi kontak yang 
kurang lengkap yang kurang berfungsi 
dengan baik.
Situs tidak memiliki informasi kontak

Kriteria yang dimaksud, situs/mobile app 
memiliki:  (1) FAQ dan atau petunjuk 
yang lengkap, (2) kontak/fasilitas 
diskusi/chat yang berfungsi untuk 
bertanya (3) terdapat testimoni pengguna  
yang baik, (4) memiliki alur 
kerja/transaksi transparan yang dapat 
dipantau pengguna.

Situs/app  memiliki 2-3 kriteria diatas
Situs/app  memiliki 1 kriteria diatas
Situs/app  tidak memiliki kriteria diatas

situs web bukan situs jasa 

tidak ada forum diskusi 
langsung
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Pernyataan untuk end user REKOMENDASI 

NAMA :

Situs memiliki mesin pencari yang 
mudah ditemukan dalam situs, mudah 
digunakan dan memberikan hasil yang 
baik dan sesuai

Situs terorganisasi dengan baik, 
memiliki peta navigasi, tidak 
memiliki halaman kosong, tata 
letak (layout ) konsisten, 
transisi/perpindahan antar 
halaman situs terasa halus dan 
lancar.

Situs mudah diingat, memiliki 
struktur yang jelas dan mudah 
diikuti, untuk model layanan 
berjenis INFORMASI piramida 
SESUAI struktur organisasi, dan 
untuk model layanan berjenis 
WORKFLOW piramida SESUAI 
layanan yang diberikan
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Selang waktu kejadian sesungguhnya 
dengan publikasi berita/informasi di 
situs/mobile apps

Situs tidak memiliki fitur penyesuaian 
pengguna seperti multi bahasa, 
frequently acces, top search, FAQ, 
fitur pengingat & saran, dan fitur yang 
ramah pengguna disabilitas?

Jumlah halaman yang diperlukan 
untuk menampilkan Informasi pada 
situs/mobile app e-gov 

    
    
    

   
  

     

perlu ditambahkan atau 
disesuaikan dengan 
kebutuhan khusus 

masing-masing 
pengguna
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tidak ada Autentifikasi hanya 
menggunakan data yang diperlukan 
(data sesedikit mungkin)

perlunya pengisian data 
user untuk login 

tidak ada Terdapat proteksi password: 
autentifikasi, enkripsi, notifikasi 
penggunaan password, notifikasi 
penggantian password

tidak ada Informasi atau petunjuk 
pengisian data pada masing-masing 
field mudah dimengerti dan informatif, 
disertai diagram dan contoh. Proses 
pengisian data hanya membutuhkan 
sedikit halaman petunjuk

perlunya pengisian data 
situs pribadi di web 

situs di tambahkan user 
admin dan pasword agar 
tidak terjadi human eror 
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perlunya tambahan 
sistem untuk login 

saran tambahkan menu 
input data penguna 
dalam situs 

tidak ada Form atau file dokumen 
yang tersedia dalam situs dapat 
diunduh dengan cepat, kurang dari 1 
menit

tidak ada Terdapat enkripsi dan 
autentifikasi menggunakan digital 
signature, biometrik, notifikasi dan 
password.

Situs menampilkan pernyataan resmi 
bahwa data tidak akan digunakan 
untuk keperluan lain dan memiliki fitur 
menu privacy policy untuk data pribadi 
pengguna yang dapat dikendalikan 
oleh pengguna (ubah, tampilkan, 
ditutup, dll)

tambahkan menu berita 
acara agar dapat di 

unduh di situs dengan 
waktu cepat 
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Informasi dan pelayanan disediakan 
tepat waktu dan up to date sesuai 
dengan kebutuhan pengguna

Halaman situs terunduh/terbuka 
     

karena tidak ada ketersedian waktu 
situs  ini belom dapat di akses kapan 
waktu yang dapat di pakai 

Situs berjalan dengan baik di 
semua perangkat atau semua 
operating system , waktu loading 
cepat, text mudah dibaca, 
responsif

perlunya ada sistem chat 
dan email di sistem agar 
dapat penyelesaian atau 

tanya jawab masalah 
yang akan di selesaikan 

adanya grafik sinyal agar 
dalam mebuka situs 
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tidak ada HELP DESK 

tidak ada menu pertanyaan 

Situs dapat beroperasi pada dua 
browser yang umum digunakan 
masyarakat Mozilla, Google Chrome, 
internet explore

   
dengan cepat, kurang dari 2 detik

    
   

terlihat grafik kecepatan 
dalam waktu tertentu 

perlunya menu HELP 
DESK agar sistem dapat 

membatu penyelesain 
masalah yang terjadi 

perlunya menu tanya 
jawab agar dapat 

infomasi yang menditail 
tentang pemkab OI
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tidak ada Situs memiliki petunjuk 
penggunaan, fitur Help, Video tutorial 
dan Fitur Customer Service online 
sehingga memudahkan pengguna 
untuk menggunakan situs

tidak ada menu tanya jawab di web 

aplikasi di jalan kan secara online 
tidak ada Staf/admin e-service 
terkesan baik, bertanggungjawab 
merespon dengan cepat, memiliki 
kemampuan yang mencukupi dan 
profesional

perlunya menu tanya 
jawab agar dapat 

infomasi yang menditail 
tentang pemkab OI

perlunya tambahan 
berita acara servis dan 

penilain user atas 
pernyataan  

perlu ada Situs memiliki 
petunjuk penggunaan, 
fitur Help, Video tutorial 

dan Fitur Customer 
Service online sehingga 
memudahkan pengguna 

untuk menggunakan 
sit s
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tidak mempunya Kriteria interaksi 
pengguna dengan e-services: (1) 
Memiliki form interaksi; (2) 
Memiliki fitur Helpdesk/instant 
messaging dengan admin; (3) 
Informasi yang 

Tersedia peta navigasi situs dengan 
tahapan yang tidak panjang serta 
kompatibel dengan berbagai browser 
sehingga pengguna mudah untuk 
menggunakan situs.

     
     

     
   

  

    
  

    
   

   
  

  
situs

tambakan sistem help 
desk admin 
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Situs mudah digunakan karena dapat 
diakses oleh disabilitas, manula, dari 
smartphone, dan memiliki fitur 
multibahasa serta fitur perubahan 
layout/ukuran font

Situs terlihat menarik dengan 
penggunaan warna yang tidak 
berlebihan, teks berwarna hitam 
dengan warna latar putih, warna dan 
resolusi gambar yang baik, ukuran 
font dan jumlah baris kalimat yang 
ringkas sehingga mudah dibaca.
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Situs memberikan kesan yang positif 
dengan adanya layout yang ringkas 
namun informatif, waktu loading yang 
cepat, pemberian penekanan pada hal 
penting, tersedia menu yang berisi 
item yang ringkas dan tepat.

Situs  memiliki desain peta yang 
sesuai dengan jenis layanannya 
mempunyai layout yang simpel, dan 
berisi informasi yang ringkas dan 
menarik serta mudah dipahami oleh 
pengguna

Situs terlihat kompeten untuk 
penyampaian informasi dengan layout 
yang baik, mempunyai fasilitas scroll 
layar, pemilihan bahasa yang baku 
serta konten diperbaharui secara 
berkala

perlu adanya 
Situs/mobile app 

Eservice menimbulkan 
kesan 

kompeten/profesional
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Informasi yang ditampilkan pada situs 
dilengkapi dengan penjelasan meliputi 
dasar hukum, pelaksanaan kegiatan 
dan gambar yang mendukung

Situs menyediakan informasi yang 
     

 

     
     

     
     

     
    

Informasi yang ditampilkan oleh situs 
menggunakan bahasa Indonesia yang 
benar, dengan mekanisme yang 
runtut, tanpa menggunakan banyak 
istilah serta didukung oleh dokumen 
yang tepat sesuai dengan kebutuhan 
pengguna
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Situs menyediakan informasi yang 
detail, lengkap dan relevan

Situs menyediakan integrasi informasi 
dengan penyediaan sumber atau link 
yang terkait untuk memperjelas 
informasi relevan yang dibutuhkan 
pengguna

Situs tidak memberikan informasi yang 
jelas sesuai dengan kebutuhan 
pengguna dalam bentuk audiovisual, 
gambar dan narasi.

    
diperbaharui secara berkala dan up 
to date

tambahan menu : (1) 
audiovisiual, (2) gambar 
; (3) narasi agar terlihat 
lebih mudah meberikan 

infomasi menarik 
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tidak ada macam kriteria

tidak ada Keamanan dalam 
bertransaksi dirasakan pengguna 
dengan adanya mekanisme transaksi 
yang jelas, tersedia fitur pengamanan 
transaksi, fasilitas pelacakan transaksi 
dan riwayat transaksi

Situs menyediakan informasi yang 
sesuai dengan kebutuhan pengguna 
pada satu skema secara rinci dalam 
format yang baik

perlunya kreteria privacy 
policy, (2) contact 

information, (3) terdapat 
testimoni positif dari 

pengguna, (4) memiliki 
statistik jumlah 

pengunjung dan 
pengguna situs/mobile 
app yang meningkat

tambakan fitur yang ada 
di kreteria 
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tidak ada Situs memiliki forum 
pengguna dengan fasilitas interaksi 
antara anggotanya sehingga 
menimbulkan rasa kebersamaan

    

tidak ada input informasi data pribadi 

Sistem tidak menyediakan halaman 
pribadi untuk pengguna dengan 
pengaman dan memiliki kemudahan 
untuk melakukan pembaharuan data 
pribadi dan memiliki kesan 
personalisasi pengguna

   
  

  
    

tambahkan perlu menu 
input data pribadi 

tambakn menu 
karakteristik penguna 
yang ada di kreteria

perlunya tambahan fitur 
yang ada di kretria
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situs web bukan situs jasa 

tidak ada forum diskusi langsung

perlunya tambahn forum 
diskusi agar 

memperbanyak infomasi 
tanya jawab di situs web
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M APRILIANSYAH R 

SAHIRILLAH

PAMUJI M. JAKAK
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Dimensi Code Indikator Penilaian Pertanyaan N

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

E1
Struktur situs/mobile app e-
gov ini jelas dan mudah 
diikuti

Apakah situs/mobile app 
menggunakan alamat/nama 
mobile apps yang mudah 
diingat, berekstensi go.id 
(untuk situs)/nama formil (untuk 
mobile app), tampilan antar 
muka (interface ) menarik  dan 
mudah untuk diikuti /ditelusuri?

E2
Mesin pencari (fitur search) 
dalam situs/mobile app e-
gov ini efektif

Apakah situs/mobile app 
menyediakan fitur mesin 
pencari (search) yang mudah 
ditemukan posisinya, 
digunakan dan memberikan 
tampilan hasil yang mudah 
dibaca/dipahami?

E3 Peta situs/mobile app e-gov 
ini terorganisir dengan baik

Apakah situs/mobile app 
memiliki peta navigasi, tidak 
mengandung halaman kosong, 
tata letak (layout) halaman 
yang konsisten dan transisi 
antar halaman terasa halus 
(smooth) dan lancar? 

Page 1



INDIKATOR eService_Jenis INFORM

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

Efficiency E4

Situs/mobile app e-gov ini 
disesuaikan dengan 
kebutuhan khusus masing-
masing pengguna

Apakah situs/mobile app 
memiliki fitur penyesuaian 
terkait karakteristik dan pola 
kebutuhan khusus pengguna 
seperti multi bahasa, 
Sumarisasi (frequently acces, 
top search, FAQ, dlsb), fitur 
pengingat & saran, dan fitur 
yang ramah pengguna 
disabilitas?

E5
Informasi yang ditampilkan 
pada situs/mobile app e-gov 
ini rinci dan sesuai 

Apakah informasi yang 
ditampilkan dalam situs/mobile 
app memiliki keterangan yang 
rinci dan sesuai dengan 
efisiensi? 

E6

Lama Informasi yang 
ditampilkan di situs e-gov 
setelah kejadian/peristiwa 
berlangsung

Seberapa lama informasi 
ditampilkan dari waktu kejadian  
berlangsung?
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3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

E7

Petunjuk dan/atau  
Informasi pengisian data 
dalam situs/mobile app e-
govt ini sudah memadai

Apakah petunjuk dan/atau 
informasi mengenai pengisian 
data dalam situs/mobile app ini 
sudah cukup 
memadai/informatif? 

T1 Penggunaan pasword dan 
username aman

Apakah keamanan 
penggunaan username dan 
password pada situs/mobile 
app ini terjamin? 

T2
Autentifikasi hanya 
menggunakan data yang 
diperlukan

Berapa jumlah item data 
pribadi pengguna yang harus 
dimasukkan untuk autentifikasi 
akses dalam situs/mobile app 
ini ? (Contoh data pribadi yang 
tidak perlu: Nomor Kartu 
Keluarga, NIK, nomor Kartu 
kredit, dlsb yang tidak 
diperlukan dalam akses situs )
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

Trust

T3

Data yang diberikan oleh 
pengguna tersimpan dalam 
situs/mobile app dengan 
aman

Apakah data yang diberikankan 
pengguna dan tersimpan 
dalam sistem e-service ini 
aman?

T4

Data yang disediakan untuk 
e-service digunakan hanya 
untuk alasan yang 
dimaksudkan 

Apakah data pengguna yang 
disimpan dalam e-service ini 
hanya digunakan untuk alasan 
yg dimaksudkan oleh 
pengguna?

R1

Form dalam situs/mobile 
app e-service dapat 
diunduh/di-submit dengan 
cepat

Apakah form atau file dalam 
situs/mobile app ini dapat 
diunduh atau disubmit dengan 
cepat ?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

Reliability

R2
Situs/mobile app e-service 
dapat diakses dan tersedia 
kapan pun diperlukan

Apakah situs/mobile app ini 
dapat diakses kapan saja 
diperlukan?

R3
Situs/mobile app dapat 
beroperasi dengan baik 
sejak dibuka

Apakah situs/mobile app dapat 
beroperasi dengan baik dan 
responsif sejak dibuka?

R4
Situs/mobile app 
menyediakan layanan tepat 
waktu

Apakah layanan disediakan 
tepat waktu sesuai dengan 
kebutuhan?

R5
Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat dengan 

Apakah halaman situs/mobile 
app terunduh/termuat  dengan 
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2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

R5
   

terunduh/termuat dengan 
cepat

   
app terunduh/termuat  dengan 
cepat?

R6
Situs e-service berjalan 
dengan baik menggunakan 
browser yang tersedia

Apakah semua browser  
umum/populer yang tersedia 
dapat digunakan untuk 
membuka situs ini?

 

CS1

Staf e-service menunjukkan 
minat yang tulus dalam 
memecahkan masalah 
pengguna, staf yang 
dimasukan adalah adanya 
HELP DESK utk eService.

Apakah staf e-service 
memberikan layanan yang 
tulus dalam menjawab 
pertanyaan dan penyelesaiaan 
masalah?

CS2
Staff e-service memberikan 
balasan secepatnya ke 
pertanyaan pengguna.

Apakah respon admin cepat 
dalam menjawab pertanyaan 
pengguna?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

Citizen Support

CS3

Staf e-service memiliki 
pengetahuan untuk 
menjawab pertanyaan 
pengguna.

Apakah staf memiliki 
pengetahuan untuk menjawab 
pertanyaan pengguna secara 
memuaskan?

CS4

Staf e-service memiliki 
kemampuan untuk 
menyampaikan 
kepercayaan dan keyakinan

Apakah kesan terpercaya 
terlihat pada staf e-service 
sehingga dapat meyakinkan 
pengguna?

U1 Mudah dipelajari untuk 
mengoperasikan

Apakah situs/mobile app dapat 
dengan mudah dipelajari dan 
dioperasikan saat 1 s/d 3 kali 
mengakses dengan dukungan 
fitur-fitur berikut?
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1

4

3

2

1

4

3

2

1

   

    
    

      
   

 

U2
Interaksi dengan 
situs/mobile app eservice 
jelas dan mudah dimengerti

Apakah interaksi anda sebagai 
pengguna situs/mobile app 
jelas dan mudah untuk 
memahami/mengerti dengan 
tersedianya form interaksi 
dengan fitur-fitur berikut?

U3 Navigasi situs/mobile app 
cukup jelas dan mudah

Apakah situs/mobile app 
mudah dinavigasikan dari 
menu ke menu, dari halaman 
ke halaman, dan dari konten ke 
konten nya?
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4

3

2

1

4

3

2

1

Usability

U4 Situs/mobile app mudah 
digunakan

Apakah mudah dalam 
penggunaan situs/mobile app 
baik konten, menu, dan fitur 
lainnya ?

U5 Tampilan situs/mobile app 
eservice menarik

Apakah tampilan situs/mobile 
app menarik sehingga anda 
nyaman, senang dan tidak 
bosan melihat situs lebih lama 
atau sering?
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4

3
2
1

4

3
2
1

4

3
2

U6
Desain situs/mobile app 
eService layak dan sesuai 
dengan tipe situs

Apakah desain situs sesuai 
/relevan dengan 
jenis/kategori/konten yang 
dikandung/fungsi layanan nya?

U7
Situs/mobile app Eservice 
menimbulkan kesan 
kompeten/profesional

Apakah situs/mobile app 
nampak kompeten/profesional 
dalam penyampaian kontennya 
dan pengelolaannya?

U8

Situs/mobile app Eservice 
memberikan 
pengalaman/kesan positif 
bagi pengguna

Apakah Anda mendapatkan 
pengalaman/kesan positif saat 
mengakses dan menggunakan 
situs/mobile app ini?
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1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

   
 

  
 

   
   

   
  

I1 Menyediakan informasi 
akurat

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs dengan 
bahasa Indonesia yang jelas, 
sistematis dan bermanfaat bagi 
pengguna?

I2 Menyediakan informasi yang 
terpercaya

Apakah Informasi yang 
ditampilkan dalam situs//mobile 
app disertai dengan daftar, 
deskripsi informasi serta dasar 
hukum dari pelayanan yang 
diberikan ?

Menyediakan informasi 
   

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs/mobile 
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2

1

4

3

2

1

4

3
2
1

4

3

2

1

I3 Menyediakan informasi 
tepat dan sesuai waktu

   
ditampilkan pada Situs/mobile 
app merupakan informasi yang 
ter up date  secara teratur ?

I4 Menyediakan informasi 
relevan

Apakah informasi yang 
disampaikan mempunyai 
penjelasan dengan integrasi 
informasi dari link lainnya ?

I6
Menyediakan informasi 
dengan tingkat kerincian 
yang tepat

Apakah informasi yang 
ditampilkan dalam situs/mobile 
app memiliki keterangan yang 
lengkap mengenai: 
Author/Penulis, Tanggal 
Publikasi, Link sumber 
referensi , disertai dengan 
gambar/video/dokumen 
relevan, memiliki kategorisai & 
kata kunci yang sesuai dan 
memliki link/tautan dengan 
informasi lain yang sejenis 
dalam situs?

I5 Menyediakan informasi yang 
mudah dimengerti

Apakah informasi yang 
ditampilkan dilengkapi dengan 
tutorial penggunaan layanan ?

Information
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

 

SI1 Memiliki reputasi yang baik Apakah situs memiliki reputasi 
yang baik?

I7 Menyediakan informasi  
dalam format yang layak

Apakah informasi disajikan 
dengan format yang sesuai, 
tepat dan cocok?

SI2
Pengguna merasa aman 
dalam  menyelesaikan 
transaksi

Apakah situs memiliki  
keamanan untuk melakukan 
transaksi secara penuh?
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

Service Interaction SI4 Menciptakan rasa 
personalisasi

Apakah Situs menyediakan 
kemudahan untuk mempunyai 
halaman pribadi dan 
kemudahan untuk mengubah 
atau meng-update-nya ?

  
 

Apakah Situs memiliki fitur 
diskusi langsung (live) dan 

    
    

    
   

  

SI3
Pengguna merasa aman 
terhadap informasi 
pribadinya

Apakah informasi pribadi 
pengguna terlindungi dengan 
baik ?

SI5 Menimbulkan rasa 
kebersamaan

Apakah pengguna merasakan 
komunitas yang menghargai 
keberadaannya dan 
kebersamaan sesama 
pengguna?
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3

2

1

4

3
2
1

 

SI6 Memudahkan komunikasi 
dengan institusi

    
diskusi langsung (live) dan 
informasi kontak yang lengkap 
dan berfungsi baik? (Berfokus 
pada interaksi dari pengguna 
terhadap penyedia layanan 
bukan live chat)

SI7

Memberi keyakinan bahwa 
jasa akan tersampaikan 
dengan baik sesuai 
janji/aturan

Apakah Situs memberi 
keyakinan bahwa jasa akan 
tersampaikan dengan baik 
sesuai janji/aturan? 
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Breakdown Bobot Evidence
Menggunakan (1) nama/alamat mudah 
diingat dan ditelusuri, (2) berakhiran 
ekstensi go.id (untuk situs)/nama formal 
yang menunjukan nama daerah atau 
layanan spesifik (untuk mobile app), (3) 
tampilan antar muka nya menarik 
(komposisi Menu, Logo Lembaga, dan 
font (jenis dan ukuran) yang konsisten, 
(4) struktur  situs/mobile apps  berbentuk 
piramida i. Beranda; ii. Kategori; iv. 
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app, mudah digunakan dan memberikan 
tampilan hasil yang mudah 
dibaca/pahami
Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app dan mudah digunakan
Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app

Tidak ditemukan mesin pencari dalam 
situs/mobile app

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur, tidak memiliki halaman 
kosong dan tata letak (layout) konsisten, 
transisi/perpindahan antar 
halaman/windows situs/mobile app terasa 
halus dan lancar tanpa jeda/lag
Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur, tidak memiliki halaman 
kosong dan tata letak (layout) konsisten

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur dan tidak memiliki halaman 
kosong
Tidak memiliki atau hanya memiliki peta 
navigasi saja 

URL link dan screenshoot 
mengenai: nama 
situs/aplikasi, hasil 
pencarian situs pada 
browser, layout situs untuk 
menunjukkan struktur

URL link dan screenshoot 
mengenai: mesin pencari, 
fungsi dan tata letak

URL link dan screenshoot 
mengenai: Site Map
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Memiliki  fitur  pilihan (1) multi bahasa, (2) 
fitur sumarisasi (frequently acces, top 
search, top question, FAQ) dan (3) fitur 
pengingat & pemberi saran serta (4) fitur 
ramah pengguna disabilitas (text to 
speech, speech to text, dlsb)
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas

Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam satu halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam dua halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam tiga halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam lebihh dari tiga halaman 
situs/mobile app

Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 1-4 hari setelah kejadian 
berlangsung
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 5-7 hari setelah kejadian 
berlangsung
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 8-14 hari setelah kejadian 
berlangsung
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang lebih dari 14 hari setelah 
kejadian berlangsung

Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field mudah dimengerti dan 
informatif disertai diagram dan contoh. 
Proses pengisian data hanya 
membutuhkan 1 halaman

URL link dan screenshoot 
mengenai: fitur  pilihan multi 
bahasa, fitur sumarisasi 
(frequently acces, top 
search, top question, FAQ) 
dan fitur pengingat & 
pemberi saran serta fitur 
ramah pengguna disabilitas 
(text to speech, speech to 
text, dlsb)

Screen shoot  halaman 
(halaman) situs/mobile app

Jadwal update tersedia dan 
dilakukan dengan baik, 
dibuktikan dengan fisik situs 
terbarukan dapat berupa 
link url dan atau 
screenshoot
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Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field mudah dimengerti dan 
informatif disertai diagram dan contoh. 
Proses pengisian data hanya 
membutuhkan 2-3 halaman

Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field tidak mudah dimengerti dan 
kurang  informatif tanpa disertai diagram 
dan contoh. Proses pengisian data hanya 
membutuhkan lebih dari 3 halaman

Tidak ada petunjuk dan/atau informasi 
pengisian data pada masing-masing field

Terdapat fitur proteksi password: (1) 
autentifikasi, (2) enkripsi menggunakan 
basis/standar enkripsi tertentu 
(ditampilkan metode/merk nya), (3) 
notifikasi penggunaan password, (4) 
notifikasi penggantian password
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas  
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas  
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas  

1 -  3 item data pribadi pengguna untuk 
autentifikasi
4 - 5 item data pribadi pengguna untuk 
autentifikasi
6 sampai 7 item data pribadi pengguna 
untuk autentifikasi

Lebih dari 7 data item data pribadi 
pengguna untuk autentifikasi

URLdan screenshoot kolom 
isian pada situs

URL dan screen shoot 
halaman login, hasil 
percobaan register, create 
username dan password, 
ganti username dan 
password

URL dan screen shoot 
Kolom isian permintaan 
data saat register dan login 
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INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Keamanan data terjamin karena adanya: 
(1) komitmen/pernyataan tertulis dari 
organisasi pengelola/penanggung jawab 
situs/mobile app yang dapat 
dibaca/diketahui oleh pengguna dengan 
jelas (2) Terdapat jaminan sistem 
enkripsi, (3) autentifikasi menggunakan 
digital signature atau biometrik  (4) fitur 
notifikasi/restorasi user name & password  
dan (5) memiliki sistem pemblokiran

Situs/mobile app memiliki 4-5 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas

Kriteria: (1) Terdapat pernyataan resmi 
dalam situs bahwa data tidak akan 
digunakan untuk keperluan lain. (2) 
Memiliki fitur menu privacy policy untuk 
data pribadi pengguna (3) Data dapat 
dikendalikan oleh pengguna (ubah, 
tampilkan, ditutup, dan fitur lainnya)

Situs/mobile app memiliki 2 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 
kurang dari 1 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 1 
sampai 5 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 5 
sampai 10 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 
lebih dari 10 menit

(1). Screen shoot 
Pernyataan tentang 
kemanan data pengguna 
dalam situs dan bukti 
fiturlain, (2).  berita acara 
percobaan 

(1) Pernyataan resmi 
penggunaan data dalam 
situs (2) menu privacy 
policy

Berita acara pengunduhan 
form atau file dengan bukti 
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Situs/mobile app selalu aktif dan dapat 
digunakan 24 jam sehari

Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1- 3 bulan sekali
Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1 minggu – 1 bulan 
sekali
Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1-6 hari sekali

Situs/mobile app ketika dievaluasi 
memiliki kriteria sebagai berikut: (1)  
waktu loading dan unduh cepat ke menu 
utama  (2) Situs/mobile app berjalan 
dengan baik di semua perangkat,(3) text 
mudah dibaca, (4) responsif

Situs/mobile app memilki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memilki 1 kriteria di atas

Situs/mobile app tidak memilki kriteria di 
atas

Kriteria evaluasi: (1) chat dan mail respon 
tidak lebih dari 24 jam (2) ada 
penyelesaian masalah/pertanyaan user 
(3) pengumuman yang masih dalam 
rentang waktunya (4) kerterbaruan 
berita/artikel
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat   5-10 detik

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat  11 sampai 30 detik

Jadwal dan sop 
maintenance, lampiran up 
dan down sistem, screeshot 
akses/evaluasi situs pada 
waktu yang berbeda

Berita acara percobaan 
menjalankan situs

(1) chat dan mail respon 
tidak lebih dari 24 jam (2) 
bukti penyelesaian 
masalah/pertanyaan user 
(3) bukti pengunggahan 
pengumuman (4) 
kerterbaruan berita

Berita acara percobaan 
membuka halaman situs  
(halaman situs yang baik 
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Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat  31 sampai 60 detik

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat lebih dari 60 detik

Semua browser dapat digunakan 
(minimal 4 jenis browser)

Hanya 3 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Hanya 2 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Hanya 1 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Kriteria kesan tulus staf sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, (1) 
kecepatan respon (2) isi respon (3) 
penyelesaian masalah (4) bahasa yang 
baik

Situs/mobile app memilki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memilki 1 kriteria di atas

Situs/mobile app tidak memilki kriteria di 
atas

Respon terhadap pertanyaan pengguna 
dilakukan kurang dari 60 menit

Respon terhadap pertanyaan dilakukan 
dalam waktu 61 menit  sampai 5 jam

Respon terhadap pertanyaan dilakukan 
dalam 5 jam 1 menit sampai 24 jam

Respon terhadap pertanyaan pengguna 
dilakukan lebh dari 24 jam

   
    

(halaman situs yang baik 
adalah situs yang tidak 
berat dan cepat dibuka)

Berita acara percobaan  
dan screenshoot membuka 
situs dengan berbagai 
browser

Bukti tentang (1) kecepatan 
respon (2) isi respon (3) 
penyelesaian masalah (4) 
standar bahasa yang baik

Bukti sampel respon pada  
pertanyaan user
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Kriteria pengetahuan dan respon dari 
staff e-service terkait pertanyaan 
pengguna atas layanan: (1)  menjawab 
setiap pertanyaan pengguna sesuai 
konteksnya, (2) menjawab dengan cepat 
kurang dari 24 jam (3) menyelesaikan 
masalah/pertanyaan pengguna atau 
menjawab secara tepat (4) 
berkomunikasi dengan bahasa yang baik

Staff e-service memiliki 2-3 kriteria di atas

Staff e-service memiliki 1 kriteria di atas

Staff e-service tidak memiliki kriteria di 
atas

Kriteria penyampaian layanan dari staf e-
service: (1) dapat dipercaya dengan baik 
dan menjalankan tugasnya dengan (2) 
tanggung jawab,  (3) profesional dan (4) 
percaya diri

Staff e-service memiliki 2-3 kriteria di atas

Staff e-service memiliki 1 kriteria di atas

Staff e-service tidak memiliki kriteria di 
atas

Situs/mobile app menyediakan: (1) 
manual penggunaan; (2) fitur Help, (3) 
Video tutorial, dan (4)  Fitur Customer 
Service online (live chat)
Tersedia manual penggunaan, fitur Help 
dan video tutorial

Tersedia manual penggunaan dan fitur 
Help

(1) Bukti berita acara 
penilaian staf e-service (2) 
persepsi penilai terhadap 
jawaban atas pertanyaan 
user (disertai bukti)

(1) Bukti berita acara 
penilaian staf e-service (2) 
persepsi penilai terhadap 
jawaban atas pertanyaan 
user (disertasi bukti)

URL
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Tersedia manual penggunaan (pdf, 
diagram, dokumen lainnya)

Kriteria interaksi pengguna dengan e-
services: (1) Memiliki form interaksi; (2) 
Memiliki fitur Helpdesk/instant messaging 
dengan admin; (3) Informasi yang 
ditampilkan dalam situs dapat diakses 
per halaman per informasi; (4) memiliki 
fitur multibahasa

Interaksi hanya memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Interaksi hanya memiliki 1 kriteria di atas

Interaksi hanya tidak memiliki kriteria di 
atas

Kriteria navigasi situs/mobile app: (1) 
Tersedia peta situs navigasi; (2) Jumlah 
link navigasi yang minimal (maksimal 7 
menu item); (3) Konsisten (posisi 
navigasi situs selalu sama di tiap 
halaman); (4) Logo me-Link ke halaman 
utama

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas

URL

Berita acara percobaan dan 
URL
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Kriteria kemudahan penggunaan 
situs/mobile app: (1) Dapat diakses oleh 
siapapun termasuk (2)disabilitas (tuna 
netra) atau (3) manula; (4) Kompatibel 
dengan perangkat mobile (smartphone, 
tablet, dll); (5) Memungkinkan membaca 
konten secara cepat (skims); (6) Memiliki 
fitur multibahasa; dan (7) perubahan 
layout (misal perubahan ukuran font)

Memiliki 4-6 kriteria diatas

Memiliki 1-3 kriteria diatas

Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria tampilan situs/mobile app yang 
menarik: (1) Desain dengan komposisi 
padanan warna yang baik dan tidak 
berlebihan:  setidaknya memiliki 2 atau 3 
warna utama yang berpadu (maksimal 5 
warna); (2) teks mudah dibaca, biasanya 
teks warna hitam dengan latar warna 
puith/cerah & ukuran font 10-12 di tiap 
paragraf; (3) memiliki gambar yang 
relevan dengan konteks/konten dengan 
kualitas/resolusi yang baik dan jumlah 3-
4 gambar setiap halamannya (tidak 
lebih); (4) layout yang sederhan & 
ringkas (simple)  tidak banyak 
mengandung elemen pengalih fokus 
(misal animasi, gambar berkedip-
kedip/blink  dll)
Memiliki 2-3 kriteria di atas

Memiliki 1 kriteria di atas

Tidak memiliki  kriteria di atas

Berita acara percobaan dan 
URL
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(1) Layout situs sederhana tidak 
berlebihan hanya menyampaikan konten 
yang relevan dengan informasi 
pemerintahan; (2) judul konten memiliki 
tema/label yang jelas dan isi dibagi 
menjadi paragraf kecil; (3) desain layout 
dan konten jelas, ringkas dan menarik; 
(4) kurang dari 10 detik pengunjung 
dapat mengetahui jenis situs dan isi 
konten yang disampaikan

Memiliki 2-3 kriteria di atas
Memiliki 1 kriteria di atas
Tidak memiliki  kriteria di atas

Kriteria kesan kompeten/profesional dari 
situs/mobile app: (1) Tata letak/layout 
sederhana, ringkas, minim fitur pengalih 
topik ; (2) Minimal link navigasi dan scroll 
(menggulung layar) untuk setiap halaman 
dan informasi/konten ; (3) Konten 
diperbarui secara reguler/berkala; (4) 
Konten yang deskriptif, dan penggunaan 
bahasa sederhana dan standar atas 
konten situs/mobile app (yang ada 
seakan ditulis yang profesional, misal: 
editor/wartawan)
Memiliki 2-3 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Tidak memiliki  kriteria diatas

 Kriteria standar pengalaman positif: (1) 
Layout situs sederhana & ringkas 
(simple), tampilan menarik dan 
pengelolaan yang baik; (2) Loading 
halaman cepat, situs memuat (loading) 
halaman 1- 20 detik; (3) Minimal link & 
scroll & layout, serta konsiten tiap 
halamannya; (4) Fokus pada hal yang 
penting/utama, (5) Menu selalu berada di 
bagian atas disetiap halaman (6) item 
menu dibatasi kurang dari 7 item (untuk 
tidak membuat orang berlama-lama 
dalam mencari satu informasi yang 
diinginkan), (6) Memiliki fitur/tombol 
Memiliki 4-5 kriteria diatas
Memiliki 1-3 kriteria diatas
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Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria umum informasi akurat: (1) 
didukung oleh referensi atau dokumen 
fakta yang jelas serta sesuai dengan 
kebutuhan  pengguna. (2) informasi yang 
disampaikan dengan bahasa Indonesia 
yang jelas (tata bahasa, pengejaan, dan 
komposisi) (3)  menampilkan 
keterangan/info tentang penulis (4) 
Informasi dapat dibandingkan dengan 
situs lainnya dengan topik yang sama

Screen shoot : (1) informasi 
yang ditampilkan di Web, 
(2) bagan , (3) dokumen 
pendukung

Memiliki 2-3 kriteria diatas

Memiliki 1 kriteria diatas

Tidak memiliki kriteria diatas

Tersedia daftar dan deskripsi informasi 
yang dilengkapi dengan  peraturan 
perundang-undangan/dasar hukum 
terkait pelayanan yang diberikan
Tersedia deskripsi informasi yang 
dilengkapi dengan peraturan perundang-
undangan/dasar hukum terkait pelayanan 
yang diberikan

Tersedia daftar informasi yang dilengkapi 
peraturan perundang-undangan/dasar 
hukum terkait pelayanan yang diberikan

Tidak tersedia daftar dan deskripsi 
informasi yang dilengkapi dengan 
peraturan perundang-undangan/dasar 
hukum terkait pelayanan yang diberikan 

Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 7 hari kerja dari berita 
/informasi terakhir
Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 8 hari kerja – 30 hari kerja 
dari berita /informasi terakhir

Screen shoot :  (1) Daftar 
informasi ; (2) Deskripsi 
informasi ; (3) Peraturan 
hukum/dasar hukum 

Screen shoot : (1) Berita 
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Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 31 hari kerja – 90 hari kerja 
dari berita /informasi terakhir
Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala lebih dari  90 hari kerja dari berita 
/informasi terakhir

Terdapat integrasi informasi antara 
informasi pelayanan dengan link  
informasi lainnya yang saling terkait
Terdapat integrasi informasi, yang 
membutuhkan pencarian dari link yang 
lain
Terdapat integrasi informasi tanpa 
panduan link lainnya.
Tidak terdapat integrasi informasi

Kriteria informasi yang mudah dimengerti, 
memiliki: (1) penggunaan bahasa yang 
baik dan benar, langsung/tidak bertele-
tele, tidak banyak terminologi tidak 
awam/asing; (2) audio visual, (3) tabel 
dan/atau grafik, (4) link atau dokumen 
Memiliki 2-3 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria tingkat kerincian informasi: (1) 
Author/Penulis; (2) Tanggal Publikasi, (3) 
Memiliki Gambar/Video/Dokumen dan 
tautan dengan informasi lain yang 
sejenis/relevan dalam situs/mobile app 
dan  yang relevan dan (4) Memiliki 
kategorisasi dan kata kunci yang sesuai
Situs/mobile app memiliki  2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki  1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Screen shoot : (1) Berita 
yang terbaru 

Screen shoot : (1) 
penjelasan integrasi 
informasi (2) alamat link 
yang terkait

URL link dan screenshoot 
mengenai: Author; 
DD/MM/YYYY, Link Tautan 
dan 
Gambar/Video/Dokumen 
yang relevan dan Memiliki 
kategorisasi dan kata kunci 
yang sesuai serta Memiliki 
tautan dengan informasi 
lain yang sejenis/relevan 
dalam situs

Screen shoot  dan file 
penggunaan layanan dalam 
bentuk : (1) audiovisiual, (2) 
gambar ; (3) narasi 
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Kriteria format penyajian informasi yang 
layak/pas: (1) Menggunakan bahasa 
yang umum, (2) mengandung penekanan 
(cetak tebal (bold), atau cetak miring 
(italic), pointer, tabel dan atau  yang 
sesungguhnya atau kontekstual (3) 
Mengandung  keyword (4) Menggunakan 
hyperlink yang aktif (dapat diklik 
langsung) (5) jumlah paragraf yang tidak 
banyak (maksimum tiga paragraf) dalam 
satu informasi
Situs/mobile app memiliki  3-4 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki  1-2 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki (1) privacy 
policy, (2) contact information, (3) 
terdapat testimoni positif dari pengguna, 
(4) memiliki statistik jumlah pengunjung 
dan pengguna situs/mobile app yang 
meningkat

Situs/mobile app memiliki 2-3 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki 1 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app tidak memiliki  macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki mekanisme 
transaksi yang jelas dengan ditandai (1) 
tersedia petunjuk yang user friendly (2) 
fitur pengamanan transaksi (3) fasilitas 
pelacakan transaksi (4) riwayat transaksi

Situs/mobile app memiliki 2-3 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki 1 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app tidak memiliki  macam 
kriteria tersebut

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria

Screen shoot  skema yang 
menampilkan informasi 
kebutuhan pengguna pada 
satu skema (informasi 
dengan kategorisasi yang 
jelas sesuai fungsi dan 
organisasi)

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria
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Kriteria keamanan bagi pengguna: (1) 
Untuk akses ke akun pengguna 
dibutuhkan user id, Passwords, (2) kode 
autentifikasi  (3) pengguna memberikan 
hanya data yang dibutuhkan (4) Terdapat 
pernyataan resmi perlindungan data

Situs/app memiliki 2-3 macam 
perlindungan data pengguna diatas
Situs/app  memiliki 1 macam 
perlindungan data pengguna diatas
Situs/app tidak/ memiliki  macam 
perlindungan data pengguna diatas

Situs/app memiliki (1) halaman personal 
yang sesuai dengan karakteristik atau 
preferensi pengguna, (2) memiliki 
pengaman/passwords untuk masuk dan 
(3) memiliki kemudahan untuk mengubah 
atau mengupdate data personal.

Situs/app  memiliki 2 kriteria personalisasi 
pengguna diatas
Situs/app memiliki 1 kriteria personalisasi 
pengguna diatas

Situs/app  tidak memiliki  kriteria 
personalisasi pengguna diatas

Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang berfungsi optimal 
sebagai tempat berdiskusi dan 
memberikan solusi yang dipertimbangkan 
oleh organisasi
Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang berfungsi dengan baik
Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang kadang-kadang 
digunakan
Situs/mobile app tidak memiliki 
forum/kanal pengguna atau memiliki tapi 
tidak digunakan

Situs memiliki fitur diskusi langsung (live) 
dan informasi kontak yang lengkap 
(alamat email, alamat fisik, nomor 
telepon) yang berfungsi dengan baik.

URL dan Screenshoot 
ketiga kriteria

    
  

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria

URL dan Screenshoot 
forum pengguna
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Situs memiliki informasi kontak yang 
lengkap (alamat email, alamat fisik, 
nomor telepon) yang berfungsi dengan 
baik.
Situs memiliki informasi kontak yang 
kurang lengkap yang kurang berfungsi 
dengan baik.
Situs tidak memiliki informasi kontak

Kriteria yang dimaksud, situs/mobile app 
memiliki:  (1) FAQ dan atau petunjuk 
yang lengkap, (2) kontak/fasilitas 
diskusi/chat yang berfungsi untuk 
bertanya (3) terdapat testimoni pengguna  
yang baik, (4) memiliki alur 
kerja/transaksi transparan yang dapat 
dipantau pengguna.

Situs/app  memiliki 2-3 kriteria diatas
Situs/app  memiliki 1 kriteria diatas
Situs/app  tidak memiliki kriteria diatas

URL dan Screenshoot live 
chat dan contact

URL dan Screenshoot 
keempat kriteria
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Pernyataan untuk end user

Situs mudah diingat, memiliki 
struktur yang jelas dan mudah 
diikuti, untuk model layanan 
berjenis INFORMASI piramida 
SESUAI struktur organisasi, dan 
untuk model layanan berjenis 
WORKFLOW piramida SESUAI 
layanan yang diberikan

Situs memiliki mesin pencari yang 
mudah ditemukan dalam situs, mudah 
digunakan dan memberikan hasil yang 
baik dan sesuai

Situs terorganisasi dengan baik, 
memiliki peta navigasi, tidak 
memiliki halaman kosong, tata letak 
(layout ) konsisten, 
transisi/perpindahan antar halaman 
situs terasa halus dan lancar.
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Situs memiliki fitur penyesuaian 
pengguna seperti multi bahasa, 
frequently acces, top search, FAQ, fitur 
pengingat & saran, dan fitur yang 
ramah pengguna disabilitas?

Jumlah halaman yang diperlukan untuk 
menampilkan Informasi pada 
situs/mobile app e-gov 

Selang waktu kejadian sesungguhnya 
dengan publikasi berita/informasi di 
situs/mobile apps
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Informasi atau petunjuk pengisian data 
pada masing-masing field mudah 
dimengerti dan informatif, disertai 
diagram dan contoh. Proses pengisian 
data hanya membutuhkan sedikit 
halaman petunjuk

Terdapat proteksi password: 
autentifikasi, enkripsi, notifikasi 
penggunaan password, notifikasi 
penggantian password

Autentifikasi hanya menggunakan data 
yang diperlukan (data sesedikit 
mungkin)
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Keamanan data terjamin baik dari 
keamanan sistem maupun komitmen 
tertulis dari organisasi yang dapat 
dibaca oleh pengguna dengan jelas. 
Terdapat enkripsi dan autentifikasi 
menggunakan digital signature, 
biometrik, notifikasi dan password.

Situs menampilkan pernyataan resmi 
bahwa data tidak akan digunakan 
untuk keperluan lain dan memiliki fitur 
menu privacy policy untuk data pribadi 
pengguna yang dapat dikendalikan 
oleh pengguna (ubah, tampilkan, 
ditutup, dll)

Form atau file dokumen yang tersedia 
dalam situs dapat diunduh dengan 
cepat, kurang dari 1 menit

Page 34



INDIKATOR eService_Jenis INFORM

Situs dapat digunakan dalam 24 jam 
sehari

Situs berjalan dengan baik di semua 
perangkat atau semua operating 
system , waktu loading  cepat, text 
mudah dibaca, responsif

Informasi dan pelayanan disediakan 
tepat waktu dan up to date sesuai 
dengan kebutuhan pengguna

Halaman situs terunduh/terbuka 
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dengan cepat, kurang dari 2 detik

Situs dapat beroperasi pada semua 
browser yang umum digunakan 
masyarakat (MicIE, Mozilla, Google 
Chrome, Safari, Opera dll)

Kesan tulus staf/admin sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, 
cepat  merespon, isi respon yang baik, 
dapat menyelesaikan masalah dan 
menggunakan bahasa yang baik

Respon terhadap pertanyaan 
pengguna dilakukan kurang dari 1 jam
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Pengetahuan staff e-service sangat 
baik, mengetahui dan memahami 
organisasi, seluruh proses bisnis terkait 
pelayanan dari awal sampai akhir yang 
sehingga dapat menjawab pertanyaan 
pengguna secara memuaskan

Staf/admin e-service terkesan baik, 
bertanggungjawab merespon dengan 
cepat, memiliki kemampuan yang 
mencukupi dan profesional

Situs memiliki petunjuk penggunaan, 
fitur Help, Video tutorial dan Fitur 
Customer Service online sehingga 
memudahkan pengguna untuk 
menggunakan situs
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Situs memiliki format interaksi 
dengan admin (messaging ), 
menyediakan informasi dalam satu 
halaman dan  fitur multibahasa 
sehingga pengguna dapat 
berinteraksi dengan situs e-service 
secara jelas dan mudah dimengerti

Tersedia peta navigasi situs dengan 
tahapan yang tidak panjang serta 
kompatibel dengan berbagai browser 
sehingga pengguna mudah untuk 
menggunakan situs.
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Situs mudah digunakan karena dapat 
diakses oleh disabilitas, manula, dari 
smartphone, dan memiliki fitur 
multibahasa serta fitur perubahan 
layout/ukuran font

Situs terlihat menarik dengan 
penggunaan warna yang tidak 
berlebihan, teks berwarna hitam 
dengan warna latar putih, warna dan 
resolusi gambar yang baik, ukuran font 
dan jumlah baris kalimat yang ringkas 
sehingga mudah dibaca.
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Situs memiliki desain yang sesuai 
dengan jenis layanannya mempunyai 
layout yang simpel, dan berisi informasi 
yang ringkas dan menarik serta mudah 
dipahami oleh pengguna

Situs terlihat kompeten untuk 
penyampaian informasi dengan layout 
yang baik, mempunyai fasilitas scroll 
layar, pemilihan bahasa yang baku 
serta konten diperbaharui secara 
berkala

Situs memberikan kesan yang positif 
dengan adanya layout yang ringkas 
namun informatif, waktu loading yang 
cepat, pemberian penekanan pada hal 
penting, tersedia menu yang berisi item 
yang ringkas dan tepat.
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Informasi yang ditampilkan oleh situs 
menggunakan bahasa Indonesia yang 
benar, dengan mekanisme yang runtut, 
tanpa menggunakan banyak istilah 
serta didukung oleh dokumen yang 
tepat sesuai dengan kebutuhan 
pengguna

Informasi yang ditampilkan pada situs 
dilengkapi dengan penjelasan meliputi 
dasar hukum, pelaksanaan kegiatan 
dan gambar yang mendukung

Situs menyediakan informasi yang 
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diperbaharui secara berkala dan up 
to date

Situs menyediakan integrasi informasi 
dengan penyediaan sumber atau link 
yang terkait untuk memperjelas 
informasi relevan yang dibutuhkan 
pengguna

Situs memberikan informasi yang jelas 
sesuai dengan kebutuhan pengguna 
dalam bentuk audiovisual, gambar dan 
narasi.

Situs menyediakan informasi yang 
detail, lengkap dan relevan
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Keamanan dalam bertransaksi 
dirasakan pengguna dengan adanya 
mekanisme transaksi yang jelas, 
tersedia fitur pengamanan transaksi, 
fasilitas pelacakan transaksi dan 
riwayat transaksi

Situs menyediakan informasi yang 
sesuai dengan kebutuhan pengguna 
pada satu skema secara rinci dalam 
format yang baik

Situs memiliki reputasi yang baik 
karena memiliki privacy policy, contact 
informatian, testimoni dan informasi 
jumlah pengunjung.
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Sistem menyediakan halaman pribadi 
untuk pengguna dengan pengaman 
dan memiliki kemudahan untuk 
melakukan pembaharuan data pribadi 
dan memiliki kesan personalisasi 
pengguna

Situs menyediakan media komunikasi 
     
      

    
   

Sistem menyediakan perlindingan 
terhadap informasi pribadi dengan  
penggunaan user id, passwords, kode 
autentifikasi, pernyataan resmi 
perlindungan data sehingga pengguna 
merasa aman.

Situs memiliki forum pengguna dengan 
fasilitas interaksi antara anggotanya 
sehingga menimbulkan rasa 
kebersamaan
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seperti fasilitas live chat, informasi 
kontak, alamat emai dan nomer telepon 
yang dapat dihubungi yang 
memudahkan komunikasi dengan 
institusi

Sistem menyediakan fasilitas informasi 
untuk mengetahui alur atau tahapan 
kerja dan transaksi yang dilakukan oleh 
pengguna sehingga memberi 
keyakinan bahwa jasa akan 
tersampaikan dengan baik sesuai janji
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DIMENSI Code Indikator Penilaian Pertanyaan N

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

      

E1
Struktur situs/mobile app e-
gov ini jelas dan mudah 
diikuti

Apakah situs/mobile app 
menggunakan alamat/nama 
mobile apps yang mudah 
diingat, berekstensi go.id 
(untuk situs)/nama formil (untuk 
mobile app), tampilan antar 
muka (interface ) menarik  dan 
mudah untuk diikuti /ditelusuri?

E2
Mesin pencari (fitur 
search) dalam situs/mobile 
app e-gov ini efektif

Apakah situs/mobile app 
menyediakan fitur mesin 
pencari (search) yang mudah 
ditemukan posisinya, 
digunakan dan memberikan 
tampilan hasil yang mudah 
dibaca/dipahami?

E3
Peta situs/mobile app e-
gov ini terorganisir dengan 
baik

Apakah situs/mobile app 
memiliki peta navigasi, tidak 
mengandung halaman kosong, 
tata letak (layout) halaman 
yang konsisten dan transisi 
antar halaman terasa halus 
(smooth) dan lancar? 
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

      Efficiency

E4

Situs/mobile app e-gov ini 
disesuaikan dengan 
kebutuhan khusus masing-
masing pengguna

Apakah situs/mobile app 
memiliki fitur penyesuaian 
terkait karakteristik dan pola 
kebutuhan khusus pengguna 
seperti multi bahasa, 
Sumarisasi (frequently acces, 
top search, FAQ, dlsb), fitur 
pengingat & saran, dan fitur 
yang ramah pengguna 
disabilitas?

E5
Informasi yang ditampilkan 
pada situs/mobile app e-
gov ini rinci dan sesuai 

Apakah informasi yang 
ditampilkan dalam situs/mobile 
app memiliki keterangan yang 
rinci dan sesuai dengan 
efisiensi? 

E6

Lama Informasi yang 
ditampilkan di situs e-gov 
setelah kejadian/peristiwa 
berlangsung

Seberapa lama informasi 
ditampilkan dari waktu kejadian  
berlangsung?
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4

4

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

      

E7

Petunjuk dan/atau  
Informasi pengisian data 
dalam situs/mobile app e-
govt ini sudah memadai

Apakah petunjuk dan/atau 
informasi mengenai pengisian 
data dalam situs/mobile app ini 
sudah cukup 
memadai/informatif? 

T1 Penggunaan pasword dan 
username aman

Apakah keamanan 
penggunaan username dan 
password pada situs/mobile 
app ini terjamin? 

T2
Autentifikasi hanya 
menggunakan data yang 
diperlukan

Berapa jumlah item data 
pribadi pengguna yang harus 
dimasukkan untuk autentifikasi 
akses dalam situs/mobile app 
ini ? (Contoh data pribadi yang 
tidak perlu: Nomor Kartu 
Keluarga, NIK, nomor Kartu 
kredit, dlsb yang tidak 
diperlukan dalam akses situs )
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4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

Trust

T3

Data yang diberikan oleh 
pengguna tersimpan 
dalam situs/mobile app 
dengan aman

Apakah data yang diberikankan 
pengguna dan tersimpan 
dalam sistem e-service ini 
aman?

T4

Data yang disediakan 
untuk e-service digunakan 
hanya untuk alasan yang 
dimaksudkan 

Apakah data pengguna yang 
disimpan dalam e-service ini 
hanya digunakan untuk alasan 
yg dimaksudkan oleh 
pengguna?

R1

Form dalam situs/mobile 
app e-service dapat 
diunduh/di-submit dengan 
cepat

Apakah form atau file dalam 
situs/mobile app ini dapat 
diunduh atau disubmit dengan 
cepat ?

Page 49



INDIKATOR eService_Jenis WORKFL

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3
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4

3

Reliability

R2
Situs/mobile app e-service 
dapat diakses dan tersedia 
kapan pun diperlukan

Apakah situs/mobile app ini 
dapat diakses kapan saja 
diperlukan?

R3
Situs/mobile app dapat 
beroperasi dengan baik 
sejak dibuka

Apakah situs/mobile app dapat 
beroperasi dengan baik dan 
responsif sejak dibuka?

R4
Situs/mobile app 
menyediakan layanan 
tepat waktu

Apakah layanan disediakan 
tepat waktu sesuai dengan 
kebutuhan?

R5
Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat dengan 

Apakah halaman situs/mobile 
app terunduh/termuat  dengan 
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2

1

R5
   

terunduh/termuat dengan 
cepat

   
app terunduh/termuat  dengan 
cepat?

R6

Situs e-service berjalan 
dengan baik 
menggunakan browser 
yang tersedia

Apakah semua browser  
umum/populer yang tersedia 
dapat digunakan untuk 
membuka situs ini?

 

CS1

Staf e-service 
menunjukkan minat yang 
tulus dalam memecahkan 
masalah pengguna, staf 
yang dimasukan adalah 
adanya HELP DESK utk 
eService.

Apakah staf e-service 
memberikan layanan yang 
tulus dalam menjawab 
pertanyaan dan penyelesaiaan 
masalah?

CS2

Staff e-service 
memberikan balasan 
secepatnya ke pertanyaan 
pengguna.

Apakah respon admin cepat 
dalam menjawab pertanyaan 
pengguna?
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4

3

2

Citizen Support

CS3

Staf e-service memiliki 
pengetahuan untuk 
menjawab pertanyaan 
pengguna.

Apakah staf memiliki 
pengetahuan untuk menjawab 
pertanyaan pengguna secara 
memuaskan?

CS4

Staf e-service memiliki 
kemampuan untuk 
menyampaikan 
kepercayaan dan 
keyakinan

Apakah kesan terpercaya 
terlihat pada staf e-service 
sehingga dapat meyakinkan 
pengguna?

U1 Mudah dipelajari untuk 
mengoperasikan

Apakah situs/mobile app dapat 
dengan mudah dipelajari dan 
dioperasikan saat 1 s/d 3 kali 
mengakses dengan dukungan 
fitur-fitur berikut?
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U2

Interaksi dengan 
situs/mobile app eservice 
jelas dan mudah 
dimengerti

Apakah interaksi anda sebagai 
pengguna situs/mobile app 
jelas dan mudah untuk 
memahami/mengerti dengan 
tersedianya form interaksi 
dengan fitur-fitur berikut?

U3 Navigasi situs/mobile app 
cukup jelas dan mudah

Apakah situs/mobile app 
mudah dinavigasikan dari 
menu ke menu, dari halaman 
ke halaman, dan dari konten ke 
konten nya?
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4

3

2

1

4

3
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Usability

U4 Situs/mobile app mudah 
digunakan

Apakah mudah dalam 
penggunaan situs/mobile app 
baik konten, menu, dan fitur 
lainnya ?

U5 Tampilan situs/mobile app 
eservice menarik

Apakah tampilan situs/mobile 
app menarik sehingga anda 
nyaman, senang dan tidak 
bosan melihat situs lebih lama 
atau sering?
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4
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1

U6
Desain situs/mobile app 
eService layak dan sesuai 
dengan tipe situs

Apakah desain situs sesuai 
/relevan dengan 
jenis/kategori/konten yang 
dikandung/fungsi layanan nya?

U7
Situs/mobile app Eservice 
menimbulkan kesan 
kompeten/profesional

Apakah situs/mobile app 
nampak kompeten/profesional 
dalam penyampaian kontennya 
dan pengelolaannya?
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U8

Situs/mobile app Eservice 
memberikan 
pengalaman/kesan positif 
bagi pengguna

Apakah Anda mendapatkan 
pengalaman/kesan positif saat 
mengakses dan menggunakan 
situs/mobile app ini?

I1 Menyediakan informasi 
akurat

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs dengan 
bahasa Indonesia yang jelas, 
sistematis dan bermanfaat bagi 
pengguna?

Menyediakan informasi 
 

Apakah Informasi yang 
ditampilkan dalam situs//mobile 
app disertai dengan daftar  
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4

I2 Menyediakan informasi 
yang terpercaya

   
   

app disertai dengan daftar, 
deskripsi informasi serta dasar 
hukum dari pelayanan yang 
diberikan ?

I3 Menyediakan informasi 
tepat dan sesuai waktu

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs/mobile 
app merupakan informasi yang 
ter up date  secara teratur ?

I4 Menyediakan informasi 
relevan

Apakah informasi yang 
disampaikan mempunyai 
penjelasan dengan integrasi 
informasi dari link lainnya ?

I5 Menyediakan informasi 
yang mudah dimengerti

Apakah informasi yang 
ditampilkan dilengkapi dengan 
tutorial penggunaan layanan ?

Information
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I6
Menyediakan informasi 
dengan tingkat kerincian 
yang tepat

Apakah informasi yang 
ditampilkan dalam situs/mobile 
app memiliki keterangan yang 
lengkap mengenai: 
Author/Penulis, Tanggal 
Publikasi, Link sumber 
referensi , disertai dengan 
gambar/video/dokumen 
relevan, memiliki kategorisai & 
kata kunci yang sesuai dan 
memliki link/tautan dengan 
informasi lain yang sejenis 
dalam situs?

 

SI1 Memiliki reputasi yang baik Apakah situs memiliki reputasi 
yang baik?

  
  

   
   

 p gg  y  

I7 Menyediakan informasi  
dalam format yang layak

Apakah informasi disajikan 
dengan format yang sesuai, 
tepat dan cocok?
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Service Interaction

       
 

SI4 Menciptakan rasa 
personalisasi

Apakah Situs menyediakan 
kemudahan untuk mempunyai 
halaman pribadi dan 
kemudahan untuk mengubah 
atau meng-update-nya ?

SI2
Pengguna merasa aman 
dalam  menyelesaikan 
transaksi

Apakah situs memiliki  
keamanan untuk melakukan 
transaksi secara penuh?

SI3
Pengguna merasa aman 
terhadap informasi 
pribadinya

Apakah informasi pribadi 
pengguna terlindungi dengan 
baik ?
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SI6 Memudahkan komunikasi 
dengan institusi

Apakah Situs memiliki fitur 
diskusi langsung (live) dan 
informasi kontak yang lengkap 
dan berfungsi baik? (Berfokus 
pada interaksi dari pengguna 
terhadap penyedia layanan 
bukan live chat)

SI7

Memberi keyakinan bahwa 
jasa akan tersampaikan 
dengan baik sesuai 
janji/aturan

Apakah Situs memberi 
keyakinan bahwa jasa akan 
tersampaikan dengan baik 
sesuai janji/aturan? 

SI5 Menimbulkan rasa 
kebersamaan

Apakah pengguna merasakan 
komunitas yang menghargai 
keberadaannya dan 
kebersamaan sesama 
pengguna?
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Breakdown Bobot Evidence
Menggunakan (1) nama/alamat mudah 
diingat dan ditelusuri, (2) berakhiran 
ekstensi go.id (untuk situs)/nama formal 
yang menunjukan nama daerah atau 
layanan spesifik (untuk mobile app), (3) 
tampilan antar muka nya menarik 
(komposisi Menu, Logo Lembaga, dan 
font (jenis dan ukuran) yang konsisten, 
(4) struktur  situs/mobile apps  berbentuk 
piramida i. Beranda; ii. Kategori; iv. 
Subkategori

4

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas
Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app, mudah digunakan dan memberikan 
tampilan hasil yang mudah 
dibaca/pahami

4

Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app dan mudah digunakan
Memiliki mesin pencari yang mudah 
ditemukan posisinya dalam situs/mobile 
app

Tidak ditemukan mesin pencari dalam 
situs/mobile app

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur, tidak memiliki halaman 
kosong dan tata letak (layout) konsisten, 
transisi/perpindahan antar 
halaman/windows situs/mobile app terasa 
halus dan lancar tanpa jeda/lag.

4

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur, tidak memiliki halaman 
kosong dan tata letak (layout) konsisten

Memiliki peta navigasi yang teratur dan 
terstruktur dan tidak memiliki halaman 
kosong
Tidak memiliki atau hanya memiliki peta 
navigasi saja 

URL : 
www.banyuasinkab.go.id

URL : 
www.banyuasinkab.go.id

URL link : 
www.banyuasinkab.go.id
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Memiliki  fitur  pilihan (1) multi bahasa, (2) 
fitur sumarisasi (frequently acces, top 
search, top question, FAQ) dan (3) fitur 
pengingat & pemberi saran serta (4) fitur 
ramah pengguna disabilitas (text to 
speech, speech to text, dlsb)
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas

Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas 1

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam satu halaman situs/mobile app 4

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam dua halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam tiga halaman situs/mobile app

Suatu informasi/berita/artikel ditampilkan 
dalam lebihh dari tiga halaman 
situs/mobile app

Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 1-4 hari setelah kejadian 
berlangsung

4

Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 5-7 hari setelah kejadian 
berlangsung
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang 8-14 hari setelah kejadian 
berlangsung
Informasi/berita/artikel ditampilkan 
berselang lebih dari 14 hari setelah 
kejadian berlangsung

URL link : 
www.banyuasinkab.go.id 
(situs tidak memiliki fitur (1) 
multi bahasa, (2) fitur 
sumarisasi (frequently 
acces, top search, top 
question, FAQ) dan (3) fitur 
pengingat & pemberi saran 
serta (4) fitur ramah 
pengguna disabilitas (text to 
speech, speech to text, 
dlsb)

link : 
www.banyuasinkab.go.id

berselang 1-4 hari, contoh 
berita terbaru tgl 21 nov 
2019 sementara hari ini 
tanggal 22
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Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field mudah dimengerti dan 
informatif disertai diagram dan contoh. 
Proses pengisian data hanya 
membutuhkan 1 halaman 4
Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field mudah dimengerti dan 
informatif disertai diagram dan contoh. 
Proses pengisian data hanya 
membutuhkan 2-3 halaman

Petunjuk dan/atau Informasi atau 
petunjuk pengisian data pada masing-
masing field tidak mudah dimengerti dan 
kurang  informatif tanpa disertai diagram 
dan contoh. Proses pengisian data hanya 
membutuhkan lebih dari 3 halaman

Tidak ada petunjuk dan/atau informasi 
pengisian data pada masing-masing field

Terdapat fitur proteksi password: (1) 
autentifikasi, (2) enkripsi menggunakan 
basis/standar enkripsi tertentu 
(ditampilkan metode/merk nya), (3) 
notifikasi penggunaan password, (4) 
notifikasi penggantian password
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas  
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas  
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas  1

1 -  3 item data pribadi pengguna untuk 
autentifikasi
4 - 5 item data pribadi pengguna untuk 
autentifikasi
6 sampai 7 item data pribadi pengguna 
untuk autentifikasi

Lebih dari 7 data item data pribadi 
pengguna untuk autentifikasi 1

http://simbangda.banyuasin
kab.go.id

situs tidak bisa dilihat sisi 
keamanan dari user situs

tidak terdapat pengisian 
data pribadi, situs 
digunakan hanya sebagai 
sistem informasi/ berita saja
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Keamanan data terjamin karena adanya: 
(1) komitmen/pernyataan tertulis dari 
organisasi pengelola/penanggung jawab 
situs/mobile app yang dapat 
dibaca/diketahui oleh pengguna dengan 
jelas (2) Terdapat jaminan sistem 
enkripsi, (3) autentifikasi menggunakan 
digital signature atau biometrik  (4) fitur 
notifikasi/restorasi user name & password  
dan (5) memiliki sistem pemblokiran

Situs/mobile app memiliki 4-5 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas 1

Kriteria: (1) Terdapat pernyataan resmi 
dalam situs bahwa data tidak akan 
digunakan untuk keperluan lain. (2) 
Memiliki fitur menu privacy policy untuk 
data pribadi pengguna (3) Data dapat 
dikendalikan oleh pengguna (ubah, 
tampilkan, ditutup, dan fitur lainnya)

Situs/mobile app memiliki 2 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas 1

Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 
kurang dari 1 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 1 
sampai 5 menit

3

Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 5 
sampai 10 menit
Form dan file yang tersedia dapat 
diunduh/di-submit dengan dalam waktu 
lebih dari 10 menit

 hanya memiliki kontak telp 
untuk dihubungi 

Situs tidak memiliki e - 
service dan hanya memiliki 
kontak telp untuk dihubungi 

form dan file bisa diunduh 
dengan cepat terbukti dari 
pendownload an file dan 
gambar "selamat datang di 
kota palembang" di 
beranda dengan jelas dan 
cepat
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Situs/mobile app selalu aktif dan dapat 
digunakan 24 jam sehari 4

Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1- 3 bulan sekali
Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1 minggu – 1 bulan 
sekali
Terjadi kendala akses/koneksi 
situs/mobile app per 1-6 hari sekali

Situs/mobile app ketika dievaluasi 
memiliki kriteria sebagai berikut: (1)  
waktu loading dan unduh cepat ke menu 
utama  (2) Situs/mobile app berjalan 
dengan baik di semua perangkat,(3) text 
mudah dibaca, (4) responsif

4

Situs/mobile app memilki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memilki 1 kriteria di atas

Situs/mobile app tidak memilki kriteria di 
atas

Kriteria evaluasi: (1) chat dan mail respon 
tidak lebih dari 24 jam (2) ada 
penyelesaian masalah/pertanyaan user 
(3) pengumuman yang masih dalam 
rentang waktunya (4) kerterbaruan 
berita/artikel
Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas 1

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat   5-10 detik 4

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat  11 sampai 30 detik

tidak ada keterangan 
secara detail akan tetapi 
Situs sudah dicoba dan 
dapat digunakan dalam 24 
jam sehari

situs sudah dicoba dan 
hasilnya waktu loading 
unduh cepat ke menu 
utama, berjalan dengan 
baik di semua perangkat, 
teks mudah dibaca dan 
responsif

tidak terdapat layanan 
untuk pengguna

Halaman situs 
terunduh/terbuka dengan 
cepat  kurang dari 2 detik  
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Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat  31 sampai 60 detik

Halaman situs/mobile app 
terunduh/termuat lebih dari 60 detik

Semua browser dapat digunakan 
(minimal 4 jenis browser)

Hanya 3 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Hanya 2 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal 2

Hanya 1 browser yang dapat digunakan 
dengan optimal

Kriteria kesan tulus staf sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, (1) 
kecepatan respon (2) isi respon (3) 
penyelesaian masalah (4) bahasa yang 
baik

Situs/mobile app memilki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memilki 1 kriteria di atas

Situs/mobile app tidak memilki kriteria di 
atas 1

Respon terhadap pertanyaan pengguna 
dilakukan kurang dari 60 menit

Respon terhadap pertanyaan dilakukan 
dalam waktu 61 menit  sampai 5 jam

Respon terhadap pertanyaan dilakukan 
dalam 5 jam 1 menit sampai 24 jam

Respon terhadap pertanyaan pengguna 
dilakukan lebh dari 24 jam 1

  
  

cepat, kurang dari 2 detik, 
situs tidak berat dan mudah 
dibuka

Browse yang bisa 
digunakan dengan optimal : 
mozilla dan google chrome

Situs tidak menyediakan 
helpdesk IT untuk 
memberikan layanan dan 
hanya memiliki kontak 
person seperti no telp

 memiliki kontak telp untuk 
dihubungi 
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Kriteria pengetahuan dan respon dari 
staff e-service terkait pertanyaan 
pengguna atas layanan: (1)  menjawab 
setiap pertanyaan pengguna sesuai 
konteksnya, (2) menjawab dengan cepat 
kurang dari 24 jam (3) menyelesaikan 
masalah/pertanyaan pengguna atau 
menjawab secara tepat (4) 
berkomunikasi dengan bahasa yang baik

Staff e-service memiliki 2-3 kriteria di atas

Staff e-service memiliki 1 kriteria di atas

Staff e-service tidak memiliki kriteria di 
atas 1

Kriteria penyampaian layanan dari staf e-
service: (1) dapat dipercaya dengan baik 
dan menjalankan tugasnya dengan (2) 
tanggung jawab,  (3) profesional dan (4) 
percaya diri

Staff e-service memiliki 2-3 kriteria di atas

Staff e-service memiliki 1 kriteria di atas

Staff e-service tidak memiliki kriteria di 
atas 1

Situs/mobile app menyediakan: (1) 
manual penggunaan; (2) fitur Help, (3) 
Video tutorial, dan (4)  Fitur Customer 
Service online (live chat)
Tersedia manual penggunaan, fitur Help 
dan video tutorial

Tersedia manual penggunaan dan fitur 
Help

 memiliki kontak telp untuk 
dihubungi 

memiliki kontak telp untuk 
dihubungi 

memiliki kontak telp untuk 
dihubungi 
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Tersedia manual penggunaan (pdf, 
diagram, dokumen lainnya) 0

Kriteria interaksi pengguna dengan e-
services: (1) Memiliki form interaksi; (2) 
Memiliki fitur Helpdesk/instant messaging 
dengan admin; (3) Informasi yang 
ditampilkan dalam situs dapat diakses 
per halaman per informasi; (4) memiliki 
fitur multibahasa

Interaksi hanya memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Interaksi hanya memiliki 1 kriteria di atas 2

Interaksi hanya tidak memiliki kriteria di 
atas

Kriteria navigasi situs/mobile app: (1) 
Tersedia peta situs navigasi; (2) Jumlah 
link navigasi yang minimal (maksimal 7 
menu item); (3) Konsisten (posisi 
navigasi situs selalu sama di tiap 
halaman); (4) Logo me-Link ke halaman 
utama

4

Situs/mobile app memiliki 2-3 kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki 1 kriteria di 
atas
Situs/mobile app tidak memiliki kriteria di 
atas

    
 

situs hanya memiliki nomor 
3 (Informasi yang 

ditampilkan dalam situs 
dapat diakses per halaman 

per informasi)

situs/mobile app memilika 
(1) peta situs navigasi; (2) 
Jumlah link navigasi yang 
minimal (maksimal 7 menu 
item); (3) Konsisten (posisi 
navigasi situs selalu sama 
di tiap halaman); (4) Logo 
me-Link ke halaman utama
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Kriteria kemudahan penggunaan 
situs/mobile app: (1) Dapat diakses oleh 
siapapun termasuk (2)disabilitas (tuna 
netra) atau (3) manula; (4) Kompatibel 
dengan perangkat mobile (smartphone, 
tablet, dll); (5) Memungkinkan membaca 
konten secara cepat (skims); (6) Memiliki 
fitur multibahasa; dan (7) perubahan 
layout (misal perubahan ukuran font)

Memiliki 4-6 kriteria diatas

Memiliki 1-3 kriteria diatas 2

Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria tampilan situs/mobile app yang 
menarik: (1) Desain dengan komposisi 
padanan warna yang baik dan tidak 
berlebihan:  setidaknya memiliki 2 atau 3 
warna utama yang berpadu (maksimal 5 
warna); (2) teks mudah dibaca, biasanya 
teks warna hitam dengan latar warna 
puith/cerah & ukuran font 10-12 di tiap 
paragraf; (3) memiliki gambar yang 
relevan dengan konteks/konten dengan 
kualitas/resolusi yang baik dan jumlah 3-
4 gambar setiap halamannya (tidak 
lebih); (4) layout yang sederhan & 
ringkas (simple)  tidak banyak 
mengandung elemen pengalih fokus 
(misal animasi, gambar berkedip-
kedip/blink  dll)

4

Memiliki 2-3 kriteria di atas

Memiliki 1 kriteria di atas

Tidak memiliki  kriteria di atas

bisa di akses di smartphone 
secara kompatibel

situs mengandung semua 
kriteria yang menarik
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(1) Layout situs sederhana tidak 
berlebihan hanya menyampaikan konten 
yang relevan dengan informasi 
pemerintahan; (2) judul konten memiliki 
tema/label yang jelas dan isi dibagi 
menjadi paragraf kecil; (3) desain layout 
dan konten jelas, ringkas dan menarik; 
(4) kurang dari 10 detik pengunjung 
dapat mengetahui jenis situs dan isi 
konten yang disampaikan

4

Memiliki 2-3 kriteria di atas
Memiliki 1 kriteria di atas

Tidak memiliki  kriteria di atas

Kriteria kesan kompeten/profesional dari 
situs/mobile app: (1) Tata letak/layout 
sederhana, ringkas, minim fitur pengalih 
topik ; (2) Minimal link navigasi dan scroll 
(menggulung layar) untuk setiap halaman 
dan informasi/konten ; (3) Konten 
diperbarui secara reguler/berkala; (4) 
Konten yang deskriptif, dan penggunaan 
bahasa sederhana dan standar atas 
konten situs/mobile app (yang ada 
seakan ditulis yang profesional, misal: 
editor/wartawan)

4

Memiliki 2-3 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Tidak memiliki  kriteria diatas

(1) Layout situs sederhana 
tidak berlebihan hanya 
menyampaikan konten 
yang relevan dengan 

informasi pemerintahan; (2) 
judul konten memiliki 

tema/label yang jelas dan 
isi dibagi menjadi paragraf 
kecil; (3) desain layout dan 
konten jelas, ringkas dan 

menarik; (4) kurang dari 10 
detik pengunjung dapat 

mengetahui jenis situs dan 
isi konten yang 
disampaikan

situs nampak 
kompeten/proffesional 

dalam penyampaian konten 
dan pengelolaannya
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 Kriteria standar pengalaman positif: (1) 
Layout situs sederhana & ringkas 
(simple), tampilan menarik dan 
pengelolaan yang baik; (2) Loading 
halaman cepat, situs memuat (loading) 
halaman 1- 20 detik; (3) Minimal link & 
scroll & layout, serta konsiten tiap 
halamannya; (4) Fokus pada hal yang 
penting/utama, (5) Menu selalu berada di 
bagian atas disetiap halaman (6) item 
menu dibatasi kurang dari 7 item (untuk 
tidak membuat orang berlama-lama 
dalam mencari satu informasi yang 
diinginkan), (6) Memiliki fitur/tombol 
Contact
Memiliki 4-5 kriteria diatas 3
Memiliki 1-3 kriteria diatas
Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria umum informasi akurat: (1) 
didukung oleh referensi atau dokumen 
fakta yang jelas serta sesuai dengan 
kebutuhan  pengguna. (2) informasi yang 
disampaikan dengan bahasa Indonesia 
yang jelas (tata bahasa, pengejaan, dan 
komposisi) (3)  menampilkan 
keterangan/info tentang penulis (4) 
Informasi dapat dibandingkan dengan 
situs lainnya dengan topik yang sama

Memiliki 2-3 kriteria diatas 3

Memiliki 1 kriteria diatas

Tidak memiliki kriteria diatas

Tersedia daftar dan deskripsi informasi 
yang dilengkapi dengan  peraturan 
perundang-undangan/dasar hukum 
terkait pelayanan yang diberikan
Tersedia deskripsi informasi yang 
dilengkapi dengan peraturan perundang-
undangan/dasar hukum terkait pelayanan 
yang diberikan

situs hanya tidak memiliki 
fitur/tombol contact
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Tersedia daftar informasi yang dilengkapi 
peraturan perundang-undangan/dasar 
hukum terkait pelayanan yang diberikan

Tidak tersedia daftar dan deskripsi 
informasi yang dilengkapi dengan 
peraturan perundang-undangan/dasar 
hukum terkait pelayanan yang diberikan 

1

Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 7 hari kerja dari berita 
/informasi terakhir

4

Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 8 hari kerja – 30 hari kerja 
dari berita /informasi terakhir

Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala per 31 hari kerja – 90 hari kerja 
dari berita /informasi terakhir
Informasi yang ditampikan pada halaman 
utama sesuai dengan waktu 
(tgl/bulan/tahun) dan di diupdate secara 
berkala lebih dari  90 hari kerja dari berita 
/informasi terakhir

Terdapat integrasi informasi antara 
informasi pelayanan dengan link  
informasi lainnya yang saling terkait
Terdapat integrasi informasi, yang 
membutuhkan pencarian dari link yang 
lain
Terdapat integrasi informasi tanpa 
panduan link lainnya.
Tidak terdapat integrasi informasi 1

Kriteria informasi yang mudah dimengerti, 
memiliki: (1) penggunaan bahasa yang 
baik dan benar, langsung/tidak bertele-
tele, tidak banyak terminologi tidak 
awam/asing; (2) audio visual, (3) tabel 
dan/atau grafik, (4) link atau dokumen 

tidak terdapat link yang 
terkait
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Memiliki 2-3 kriteria diatas 3
Memiliki 1 kriteria diatas
Tidak memiliki kriteria diatas

Kriteria tingkat kerincian informasi: (1) 
Author/Penulis; (2) Tanggal Publikasi, (3) 
Memiliki Gambar/Video/Dokumen dan 
tautan dengan informasi lain yang 
sejenis/relevan dalam situs/mobile app 
dan  yang relevan dan (4) Memiliki 
kategorisasi dan kata kunci yang sesuai
Situs/mobile app memiliki  2-3 kriteria di 
atas 3

Situs/mobile app memiliki  1 kriteria di 
atas

Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Kriteria format penyajian informasi yang 
layak/pas: (1) Menggunakan bahasa 
yang umum, (2) mengandung penekanan 
(cetak tebal (bold), atau cetak miring 
(italic), pointer, tabel dan atau  yang 
sesungguhnya atau kontekstual (3) 
Mengandung  keyword (4) Menggunakan 
hyperlink yang aktif (dapat diklik 
langsung) (5) jumlah paragraf yang tidak 
banyak (maksimum tiga paragraf) dalam 
satu informasi
Situs/mobile app memiliki  3-4 kriteria di 
atas
Situs/mobile app memiliki  1-2 kriteria di 
atas 2

Situs/mobile app tidak memiliki  kriteria di 
atas

Situs/mobile app memiliki (1) privacy 
policy, (2) contact information, (3) 
terdapat testimoni positif dari pengguna, 
(4) memiliki statistik jumlah pengunjung 
dan pengguna situs/mobile app yang 
meningkat

Situs/mobile app memiliki 2-3 macam 
kriteria tersebut

3

Situs/mobile app memiliki 1 macam 
kriteria tersebut

URL link : 
www.palembang.go.id/new/
berita/read/944

Page 73



INDIKATOR eService_Jenis WORKFL

Situs/mobile app tidak memiliki  macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki mekanisme 
transaksi yang jelas dengan ditandai (1) 
tersedia petunjuk yang user friendly (2) 
fitur pengamanan transaksi (3) fasilitas 
pelacakan transaksi (4) riwayat transaksi

Situs/mobile app memiliki 2-3 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app memiliki 1 macam 
kriteria tersebut

Situs/mobile app tidak memiliki  macam 
kriteria tersebut

1

Kriteria keamanan bagi pengguna: (1) 
Untuk akses ke akun pengguna 
dibutuhkan user id, Passwords, (2) kode 
autentifikasi  (3) pengguna memberikan 
hanya data yang dibutuhkan (4) Terdapat 
pernyataan resmi perlindungan data

Situs/app memiliki 2-3 macam 
perlindungan data pengguna diatas
Situs/app  memiliki 1 macam 
perlindungan data pengguna diatas
Situs/app tidak/ memiliki  macam 
perlindungan data pengguna diatas 1

Situs/app memiliki (1) halaman personal 
yang sesuai dengan karakteristik atau 
preferensi pengguna, (2) memiliki 
pengaman/passwords untuk masuk dan 
(3) memiliki kemudahan untuk mengubah 
atau mengupdate data personal.

Situs/app  memiliki 2 kriteria personalisasi 
pengguna diatas
Situs/app memiliki 1 kriteria personalisasi 
pengguna diatas

Situs/app  tidak memiliki  kriteria 
personalisasi pengguna diatas 1
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Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang berfungsi optimal 
sebagai tempat berdiskusi dan 
memberikan solusi yang dipertimbangkan 
oleh organisasi
Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang berfungsi dengan baik
Situs/mobile app memiliki forum/kanal 
pengguna yang kadang-kadang 
digunakan
Situs/mobile app tidak memiliki 
forum/kanal pengguna atau memiliki tapi 
tidak digunakan

1

Situs memiliki fitur diskusi langsung (live) 
dan informasi kontak yang lengkap 
(alamat email, alamat fisik, nomor 
telepon) yang berfungsi dengan baik.
Situs memiliki informasi kontak yang 
lengkap (alamat email, alamat fisik, 
nomor telepon) yang berfungsi dengan 
baik.

3

Situs memiliki informasi kontak yang 
kurang lengkap yang kurang berfungsi 
dengan baik.
Situs tidak memiliki informasi kontak

Kriteria yang dimaksud, situs/mobile app 
memiliki:  (1) FAQ dan atau petunjuk 
yang lengkap, (2) kontak/fasilitas 
diskusi/chat yang berfungsi untuk 
bertanya (3) terdapat testimoni pengguna  
yang baik, (4) memiliki alur 
kerja/transaksi transparan yang dapat 
dipantau pengguna.

Situs/app  memiliki 2-3 kriteria diatas
Situs/app  memiliki 1 kriteria diatas
Situs/app  tidak memiliki kriteria diatas 1
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Screen Shoot REKOMENDASI
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Situs menyediakan informasi yang diperbaharui secara 
berkala dan up to date

Situs menyediakan integrasi informasi dengan penyediaan sumber 
atau link yang terkait untuk memperjelas informasi relevan yang 
dibutuhkan pengguna

Situs memberikan informasi yang jelas sesuai dengan kebutuhan 
pengguna dalam bentuk audiovisual, gambar dan narasi.
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Situs menyediakan informasi yang detail, lengkap dan relevan

Situs menyediakan informasi yang sesuai dengan kebutuhan 
pengguna pada satu skema secara rinci dalam format yang baik

Situs memiliki reputasi yang baik karena memiliki privacy policy, 
contact informatian, testimoni dan informasi jumlah pengunjung.
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Keamanan dalam bertransaksi dirasakan pengguna dengan 
adanya mekanisme transaksi yang jelas, tersedia fitur 
pengamanan transaksi, fasilitas pelacakan transaksi dan riwayat 
transaksi

Sistem menyediakan halaman pribadi untuk pengguna dengan 
pengaman dan memiliki kemudahan untuk melakukan 
pembaharuan data pribadi dan memiliki kesan personalisasi 
pengguna

         
      

Sistem menyediakan perlindingan terhadap informasi pribadi 
dengan  penggunaan user id, passwords, kode autentifikasi, 
pernyataan resmi perlindungan data sehingga pengguna merasa 
aman.
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Situs menyediakan media komunikasi seperti fasilitas live chat, 
informasi kontak, alamat emai dan nomer telepon yang dapat 
dihubungi yang memudahkan komunikasi dengan institusi

Sistem menyediakan fasilitas informasi untuk mengetahui alur atau 
tahapan kerja dan transaksi yang dilakukan oleh pengguna 
sehingga memberi keyakinan bahwa jasa akan tersampaikan 
dengan baik sesuai janji

Situs memiliki forum pengguna dengan fasilitas interaksi antara 
anggotanya sehingga menimbulkan rasa kebersamaan
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