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No Ruang Keterangan PIC 

1. Halaman utama (Beranda)  Flower shop diganti “toko bunga”  

 Kalo kita gak menggerakkan kursor orang gatau kalo pintu atau gerbang 
dokter bisa dibuka atau di klik. Apa bisa dikasih sesuatu yang 
menunjukkan bahwa mereka bisa di klik? 
Saran: misal diberikan kalimat “Click here” atau “Klik disini” 

 Pesan dari public figure atau ustadz yang harus di tonjolkan di halaman 
depan 

 

2. Toko Bunga  Dibuat tombol untuk balik ke halaman depan atau beranda 

 Pot bunga di samping dihilangkan, ganti papan untuk tulisan ruang2 
yang bisa di klik supaya orang lebih mengerti mana yang harus di klik 

 Papan tulisan dibuat simple tapi tetap menarik dengan nuansa bunga 

 

3. Sayangi Dirimu  
(Ruang Umum) 

 Target aplikasi kan ibu-ibu terutama yang faktor resiko kanker payudara 
tinggi (antara usia 40-70 tahun), supaya lebih user friendly  dibuat 
scroll ke bawah saja kotaknya, jangan di drag ke samping, banyak yang 
tidak mengerti.  
Penggantian button atau bentuk ini butuh waktu lama  butuh 
bantuan tim UI/UX supaya bisa memangkas desain web jadi 1-2 bulan 
 
Deadline Jumat, 1 Okt ’21  dipikirkan bersama keputusanya 
bagaimana, kalo memang perlu ya cari tambahan UI/UX untuk 
membantu biar lebih cepat. 
 

 Gambar bunga mawar di timpa kotak2 bunga terlalu penuh kalau 
dilihat, bisa di buat lebih simple 
Saran: misal hanya bagian judul yang diberikan gambar (misal bunga 
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atau toko bunga), bagian bawah polos dan diberi warna soft (jangan 
putih) 

 Urutan ruang umum JANGAN diganti, sesuai urutan di detail 
MammaSIP (contoh: setelah anatomi harusnya skrining bukan langsung 
kelainan di payudara) 
 

4. Anatomi Payudara   “Video lainnya”  jangan diletakkan dibawah artikel supaya tidak 
overlap (sebenarnya itu hanya shortcut supaya tidak harus balik ke 
beranda untuk play)  

 Bahasa di perbaiki  payudarah menjadi “Payudara” 
 

 
 
 
Farid  

5. Kelainan di Payudara   Slide penjelasan background biru  lebih mudah dibuat scroll kebawah 
supaya user friendly (berlaku di semua tempat bukan hanya di ruang 
kelainan payudara) 

 Slide penjelasan background biru  Tampilan dibuat lebih menarik  
Saran:  

 dengan dibedakan warna tiap slide dengan nuansa warna pastel 
 di selang seling kadang ilustrasi di kanan, bawahnya ilustrasi di 

kiri 
 gambar ilustrasi di perbesar 
 Font diganti yang lebih menarik 
 Strip (bullets) dicari yang lebih menarik 

 Komik belum muncul (masih ada kendala penyesuaian screen  sedang 
di perbaiki) 

 Urutan: 
1. Komik 
2. Video (Perhatikan urutan video, video yang empower her deteksi 

dini harusnya diatas jangan digabung dengan video lain) 
3. Gambar-gambar 
4. Artikel 

 



5. Video lainnya 
 

6. Skrining  Urutan: 
1. Video 
2. Komik (ada 3 komik) 
3. Gambar 
4. Artikel 

 

 

7. Gaya Hidup  Tambahkan button untuk “contoh menu makanan sehat” dan “contoh 
olahraga” 

 Lalu tambahkan tulisan “Ingin video yang lebih lengkap? Masuk ke app” 
 

 

8. Anda Pemenang (Ruang 
Penyintas) 
 

 Sesuaikan urutan dengan detail MammaSIP 
 

 

9. Menyikapi Diagnosis Kanker 
Payudara 

 Gambar dan tulisan harus diganti  sesuai detail MammaSIP  gambar 
orang terpukul menjadi orang optimis  gambar di sebelah kiri  teks 
sesuai sama detail Mamma SIP 
 

 

10. Prinsip Pengobatan Kanker 
Payudara 

 Harus di beri judul “Subtipe atau Sifat Kanker Payudara berdasarkan 
Reseptor Biologi”. Sementara yang tulisan “Reseptor Biologi Kanker 
Payudara” itu tabel paling atas yang membawahi antara estrogen 
sampai human epidermal 

 Video duluan (prinsipnya video atau komik harus duluan) 
 

 

11. Ragam Terapi Kanker 
Payudara 

 Urutan: 
1. Dahulukan video “Ragam jenis dan terapi kanker”  ada 3 video 
2. Gambar 
3. Artikel (teks nya dipecah, ini terlalu padat) 

 Cross check kesesuaian gambar dan tulisan  
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 Gambar sentinel salah 
 

12. Alat Pengukur Kebutuhan 
Kalori 
 

 Bukan pakai kata BMR  “Kebutuhan kalori harian Anda adalah…”  

13. Secara General  Perhatikan penggunaan bahasa Indonesia:  
 Tipe dan subtype  Stadium dan subtipe 
 Surveillance  Surveilans 

 Di berbagai ruang harus dikasih tempat untuk testimony penyintas 
kanker 

 Gimana kalau kata2 “Video lainnya” diganti jadi “Video testimony” 
 

 

14. Artikel untuk tenaga medis  Diubah jadi bentuk 2 kolom  
 

Iffan 

 


