
 

MINUTE OF MEETING 

TOPIK          : Review Website PJNHK 

  

HARI/TANGGAL WAKTU LOKASI 

Selasa 
15 Mei 2018 

14.00 WIB S.D SELESAI 
Pusat Jantung Nasional Harapan Kita  
Lantai 4. Ruangan SIRS 

PESERTA : 
1. Tim PJNHK (Bpk. Budi, Bpk. Dokter Pribadi, Bu Ria, Bpk. Ari, Dan Rekan-Rekan) 
2. Tim Pragma (Bpk. Zacky, Stefanus, Rahmad) 

 

RINGKASAN 

 

1. HOME 

• Pelayanan yang ada pada halaman depan diperbaiki, disesuaikan dengan pelayanan yang 

diinput oleh admin. 

• Gambar slider terlalu besar, bisa diperkecil seperti di RS Pondok Indah lalu dipercerah dan 

tulisannya dihapus saja. Diganti dengan tulisan dari gambar saja nantinya seperti RS Pondok 

Indah, IJN, Sardjito 

• Artikel dibuat menjadi beberapa kategori (misalkan 3) seperti pada RS Kariadi.  

• Ditambahkan Info Ketersediaan Kamar & Info Jam Besuk, karena merupakan standar dari 

Menkes. Referensi RS Kariadi. 

• Ditambahkan gambar gambar Sertifikat dan Penghargaan 

• Ditambahkan juga fitur petunjuk arah menggunakan plugin Mooveit Seperti di RS. Kariadi, 

layoutnya dibuat sebaik mungkin, bisa juga tidak di home melainkan dimenu lain seperti 

menu profil. http://rskariadi.co.id/kontak/moovit 

2. PROFIL 

• Sudah sesuai karena memang dibutuhkan untuk sangat dinamis 

• Konten yang ada ditunggu dari pihak PJNHK 

3. PELAYANAN 

• Sudah sesuai karena memang dibutuhkan untuk sangat dinamis 

• Konten yang ada ditunggu dari pihak PJNHK 

 

 

http://rskariadi.co.id/kontak/moovit


 

 

4. TIM DOKTER 

• Selain spesialisasi, ada juga sub-spesialisasi yang merupakan anak dari spesialisasi itu sendiri 

• Ditambahkan juga pencarian dokter dengan spesialisasi & sub-spesialisasi 

• Tampilan awal sudah baik, untuk tampilan detailnya ada beberapa perbaikan 

• Menurut Dokter Pribadi, baiknya Pendidikan tidak ditampilkan karena merupakan privacy, 

kecuali hanya gelarnya saja. 

• Tab Pendidikan diganti saja dengan Keanggotaan yang merupakan keanggotaan organisasi 

dokter tersebut. Bisa juga Kualifikasi seperti referensi di IJN. 

• Bahasa sepertinya tidak terlalu diperlukan, ada kemungkinan akan dihapus 

• Ditambahkan tombol Buat Perjanjian, bias dicoba di tab Jadwal Praktek atau dimana baiknya. 

• Layout diperbaiki, gambar terlalu besar, nama bisa dipindah, cv bisa lebih diperluas 

• Layout bisa minta bantu designer kita (Rafid) 

5. RUJUKAN NASIONAL 

• List menu dalam rujukan nasional sudah sesuai, tinggal kontennya yang belum ada 

• Konten yang ada ditunggu dari pihak PJNHK 

6. MUTU 

• Konten mutu ini berisikan grafik-grafik pencapaian dari setiap indicator mutu yang ada 

• Indikator mutu ini memiliki periode masing-masing. Ada yang bulanan, triwulanan, 

semesteran, tahunan. 

• Yang biasa dipublikasi adalah yang triwulanan dan ada 5 indikator mutu utama yaitu : 

• Indikator International Library of measurement Door To Ballon 

• Angka Ventilator Associated Pneumonia (VAP) 

• Angka Infeksi Daerah Operasi (IDO) 

• Angka Infeksi Aliran Darah (IAD) 

• Angka Infeksi Saluran Kemih (ISK) 

• Contohnya ada pada tim PJNHK bentuknya adalah Power Point dan JPEG. 

• Untuk saat ini kemungkinan isinya sama seperti Pelayanan, Intinya ada Judul, Gambar, 

Deskripsi.  

• Konten yang ada ditunggu dari pihak PJNHK 

 

 

 



 

 

7. LITBANG 

• Litbang ini mereference persis seperti IJN pada menu Research. Kontennya sama semua, 

nantinya akan diberikan contoh oleh pihak PJNHK. 

• Publikasinya hanya berisi link yang akan mereference ke pustaka digital 

• Konten yang ada ditunggu dari pihak PJNHK 

8. DIKLAT 

• Diklat ini kontennya sama dengan RS Kariadi. Ada pada bagian home dibawah dengan judul 

Pelatihan, Seminar, Workshop, Lomba. http://rskariadi.co.id/news/index/event 

• Isinya adalah jadwal diklat yang diadakan oleh PJNHK. 

• Kurang lebih sama, layoutnya saja diperbaiki. 

• Bisa juga dihilangkan menu ini dan dipindah ke halaman depan, Karena Info Karir dan Hasil 

seleksi akan dipindahkan ke menu Karir. 

9. INFO PASIEN 

• Menu ini dirubah, isinya menjadi Testimoni, Pengaduan, Riwayat Pasien 

• Testimoni merupakan menu untuk para pasien agar bisa memberikan testimoni terhadap 

pelayanan yang disuguhkan oleh RS Harapan Kita. 

• Pengaduan merupakan perubahan dari menu Whistleblowing. Ini isinya akan sama seperti 

Whistleblowing yang ada pada website sebelumnya. https://pjnhk.go.id/index.php/wbs 

• Whistleblowing dirasa tidak sesuai karena pengaduan ini lebih kepada bentuk pengaduan 

etik, pelayanan dan SPI. Tidak seperti whistleblowing yang terkait dengan KKN. 

• Untuk Riwayat Pasien sendiri nantinya isinya adalah riwayat perjanjian dan rekam medis yang 

telah dilakukan oleh pasien. Untuk dapat mengakses riwayat, pasien diharuskan melakukan 

login terlebih dahulu.  

• Untuk login ini, nantinya akan berkomunikasi lebih lanjut dengan Pak Ari SIRS dari PJNHK. 

Karena pihak Pragma harus integrasi dengan Web Service yang sudah dibangun sebelumnya.  

• Integrasi akan segera dibicarakan lebih lanjut dengan tim SIRS PJNHK. 

10. KARIR 

• Menu karir ini sudah ada sendiri sistemnya yang telah dibuat oleh tim SIRS PJNHK. 

• Maka dari itu, menu ini nantinya hanya bentuk integrasi saja. Sementara mungkin bentuknya 

iframe (Usulan Pak Ari). Atau bisa juga hanya informasi dan link. 

• Integrasi akan segera dibicarakan lebih lanjut dengan tim SIRS PJNHK. 

 

http://rskariadi.co.id/news/index/event
https://pjnhk.go.id/index.php/wbs


 

 

11. LAIN-LAIN 

• Rekomendasi Referensi Kontent Web bisa mengacu pada RS Pondok Indah, IJN, RS Kariadi 

• Tampilan Gambar diatas menurut Tim PJNHK terlalu gelap. Bisa dibuat terang dan 

dihilangkan saja tulisannya. 

• Menurut Dokter Pribadi, gambar bisa dibuat lebih terlihat bagus seperti RS Pondok Indah. 

Tapi  terkait photography diserahkan ke Pihak PJNHK. Sementara menggunakan gambar yang 

ada terlebih dahulu. 

• Menu: 

• Font dibesarkan dan dibold (Kemarin sudah dicoba, yang sesuai adalah ukuran 1rem & 

bold). 

• Hindari untuk terlalu banyak menampilkan menu pada menu bar. 

• Icon Login dihilangkan. Kesepakatannya, dirasa riskan jiga ada tombol tersebut. 

• Menu semi-finalnya :  

Profil | Pelayanan | Tim Dokter | Rujukan Nasional | Mutu | Litbang | Info Pasien | Karir  

• Popup Perjanjian: 

• Kata Untuk dihilangkan saja  

• Buat Perjanjian ini bisa dicoba dengan Nomor MR percobaan yang diberikan oleh Pak Ari 

SIRS. Mencobanya di http://telemedicine.pjnhk.go.id/daftar/ 

• Integrasi akan segera dibicarakan lebih lanjut dengan tim SIRS PJNHK. 

• Popup Jadwal: 

• Tolong dibauatkan tampilan filter jadwal yang bentuknya seperti di web sebelumnya / 

seperti di display yang ada pada lobby PJNHK. 

• Bisa dibicarakan dengan designer (Rafid). 

• Popup Kuisioner: 

• Kontennya mirip dengan RS Kariadi pada halaman depan pada bagian Survey Kepuasan 

Pelayanan. 

• Kuisioner pada PJNHK tapi nantinya akan lebih banyak poin pertanyaannya. Tujuannya 

lebih ke feedback dari pasien. 

• Untuk hasil kuisioner bisa juga ditambilkan dalam bentuk grafik Pie Chart tidak hanya 

dengan table seperti pada RS Kariadi. 

 

 

http://telemedicine.pjnhk.go.id/daftar/

