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ISejak awal pemerintahan, 
Presiden Joko Widodo 

dan Wakil Presiden Jusuf 
Kalla (Jokowi - JK) telah 
melakukan segenap upaya 
untuk membawa bangsa ini 
#MenujuIndonesiaMaju.

Di tahun pertama, 
Jokowi - JK dengan Kabinet 
Kerja yang mereka pimpin 
meletakkan pondasi 
pembangunan nasional 
yang kokoh melalui 
transformasi fundamental 
perekonomian dan 
meletakkan kembali 
paradigma Indonesia-
sentris.

Pada tahun kedua, 
pemerintah mendorong 
percepatan pembangunan 
nasional, baik 
pembangunan infrastruktur 
fisik, peningkatkan daya 
saing dalam mengejar 
ketertinggalan dengan 
negara lain, maupun 
melakukan percepatan 
deregulasi ekonomi melalui 

berbagai Paket Kebijakan.

Tahun ketiga, difokuskan 
pada pemerataan bagi 
seluruh rakyat Indonesia. 
Memasuki tahun keempat 
fokus pada penguatan 
ekonomi dan kesejahteraan 
masyarakat dengan pondasi 
yang sudah dibangun sejak 
awal pemerintahan.

Pada tahun 2019, sesuai 
keinginan Presiden,  
pemerintah akan fokus 
kepada peningkatan 
kualitas sumber daya 
manusia (SDM).

Memiliki tugas memberikan 
dukungan pengelolaan 
manajemen kabinet kepada 
Presiden dan Wakil Presiden 
dalam penyelenggaraan 
pemerintahan, Sekretariat 
Kabinet aktif berperan 
dalam menyebarluaskan 
informasi tentang kinerja 
pemerintah untuk 
#MenujuIndonesiaMaju 
dan sosial media adalah 
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salah satu saluran untuk 
menyampaikan informasi 
tersebut. 

Di tahun 2018 ini, 
melalui berbagai lomba 
medsos, Sekretaris 
Kabinet  Pramono 
Anung mengajak seluruh 
masyarakat Indonesia 
untuk bersama-sama 
mendukung program dan 
kebijakan pemerintah 
#MenujuIndonesiaMaju.

Pada lomba Medsos 
ini, masyarakat diajak 
untuk mengenal lebih 
dekat Kabinet Kerja 
beserta program dan 
capaiannya. Masyarakat 
pun dapat menyampaikan 
aspirasinya lewat lomba 
medsos ini. 

Mari berpartisipasi 
dan bersama-sama 
#MenujuIndonesiaMaju!

PENDIDIKAN

10
PROGRAM 
PRIORITAS 

PEMERINTAH 
TAHUN 2018

PEMBANGUNAN 
WILAYAH

INFRASTRUKTUR,KONEKTIVITAS, 
KEMARITIMAN

KETAHANAN ENERGI
PERUMAHAN&
PEMUKIMAN

KESEHATAN

PENGEMBANGAN 
DUNIA USAHA 
&PARIWISATA

POLITIK,HUKUM, 
PERTAHANAN & KEAMANAN

KETAHANAN 
PANGAN

PENANGGULANGAN 
KEMISKINAN
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#MenujuIndonesiaMaju

“Dengan kerja nyata bangsa Indonesia bisa menjadi 
bangsa pemenang, dengan kerja nyata bangsa 

Indonesia bisa menjadi bangsa maju, menjadi bangsa 
yang berdaulat, mandiri, dan berbudaya. Sekarang ini 

biduk kita sedang berlayar menuju ke sana. 
Menuju kemajuan Indonesia Raya!” 

- Presiden Joko Widodo pada Pidato  Kenegaraan Presiden  
Republik Indonesia dalam Rangka HUT ke-71 Proklamasi 

Kemerdekaan RI, 16 Agustus 2016 -
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* Membuat vlog
* Membuat film pendek

* Membuat moments/ kul- 
   tweet/ chirpstory
* Teka Teki Silang

* Membuat video reportase/
   vlog 1 menit
* Menemukan kata dalam 
   kotak

*  Teka Teki Silang
*  Mengisi kata yang hilang 
    dari pidato Presiden/
    Seskab

*  Menulis blog tentang 
    #MenujuIndonesiaMaju

VARIASI LOMBA JADWAL PELAKSANAAN LOMBA

NO AKUN
WAKTU	PELAKSANAAN	LOMBA

APR MEI JUNI JULI AGT SEPT OKT NOV DES

1. TWITTER

2. INSTAGRAM

3. FANPAGE

4. YOUTUBE

5. BLOG

Launching : Maret
Post-event : Desember

Pelaksanaan:
Twitter, FB, IG  : 1x sebulan (total 8 kali penyelenggaraan)
Youtube           : 2 kali penyelenggaraan 
Blog                   : 1 kali penyelenggaraan
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* Membuat moments/ kultweet/ chirpstory.
* Mengisi Teka Teki Silang

Membuat tweet hal-hal yang berhubungan dengan seber-
apa jauh dampak  kebijakan yang telah dilakukan oleh 
pemerintah terkait program prioritas.

SYARAT & KETENTUAN

Hadiah berupa 
tabungan untuk 3 
Orang Pemenang 
masing-masing 
Rp. 1.000.000

Periode Lomba: 
minggu ke 2 setiap 
bulan

Pengumuman: 
Minggu Ke-3 
setiap bulan

* Membuat video re-
portase/vlog 1 menit
* Menemukan kata 
dalam kotak

*   Peserta adalah warga negara 
Indonesia.

*   Peserta adalah perorangan.

* Peserta wajib follow akun twitter 
@setkabgoid, instagram @sekreta- 
riat.kabinet, fanpage @setkabgoid, 
youtube Sekretariat Kabinet RI.

*  Setiap peserta mengajak 5 orang 
temannya untuk mengikuti kuis 
instagram.

*   Video  harus diunggah  di  
Instagram dengan judul #Menu-
juIndonesiaMaju_Judul Reportase 
dan tag ke akun instagram Sek-
retariat.Kabinet.

*   Video diunggah dengan durasi 
maksimal 1 menit.

SYARAT & KETENTUAN

* Peserta adalah warga 
negara Indonesia.

*   Peserta adalah 
perseorangan.

* Peserta wajib follow akun 
twitter @setkabgoid, insta-
gram @sekretariat.kabinet, 
fanpage @setkabgoid, you-
tube Sekretariat Kabinet RI.

*  Setiap peserta mengajak 
5 orang temannya untuk 
mengikuti kuis twitter.
 
* moments/kultweet/chirp-
story yang dibuat, tag ke 
akun twitter Sekretariat 
Kabinet @setkabgoid.

* tweet tidak menyinggung  
unsur SARA dan pornografi. 

* tweet berisi fakta di 
lapangan, bukan berdasar-
kan opini, dan dapat diper-
tanggungjawabkan.

* Sekretariat Kabinet dibe-
baskan dari tuntutan pihak 
ketiga dan konsekuensi hu-
kum atas twit yang dikirim-
kan peserta.

* Apabila di kemudian hari 
ditemukan pelanggaran ter-
hadap syarat dan ketentuan 
di atas, maka dewan juri ber-
hak melakukan diskualifikasi 
dan membuat ketentuan 
lebih lanjut.

* Dewan juri men-
jamin indepen-
densi lomba.

* Dewan juri 
akan memilih 
pemenang 1, 2, 
dan 3. 

* Keputusan de-
wan juri bersifat 
mutlak dan tidak 
dapat diganggu 
gugat.

VARIASI LOMBAVARIASI LOMBA
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* Menulis blog tentang  #MenujuIndonesia-
Maju

* Peserta bebas 
menggunakan platform 
blog apapun (blogdetik, 
wordpress, blogspot, 
kompasiana, selfhosting, 
dll).

* Peserta wajib follow 
akun twitter @setkabgoid, 
instagram @sekretariat.
kabinet, fanpage @
setkabgoid, youtube 
Sekretariat Kabinet RI.

* Tulisan tidak boleh keluar 
dari tema Menuju Indonesia 
Maju.

*Tulisan terdiri dari 500-
1500 kata.

* Peserta harus membagikan 
judul dan tautan tulisan 
ke Twitter dengan tagar 

#MenujuIndonesiaMaju 
serta mention @setkabgoid.

* Karya yang diikutkan 
berhak digunakan 
Sekretariat Kabinet untuk 
kepentingan publikasi 
dan atau promosi 
tanpa pemberitahuan 
sebelumnya.

* Postingan tidak boleh 
melanggar SARA, menjiplak 
tulisan orang lain maupun 
melanggar hukum/aturan 
yang berlaku.

* Tulisan yang tidak sesuai 
dengan ketentuan dan tema 
lomba akan didiskualifikasi.

* Peserta hanya bisa 
mengirimkan 1 karya.
* Pemenang akan 

SYARAT & KETENTUAN

diumumkan di website 
setkab.go.id

* Panitia berhak 
mendiskualifikasi peserta 
dan/atau pemenang yang 
dianggap melanggar 
sebagian atau seluruh syarat 
dan ketentuan kompetisi ini.

* Keputusan juri tidak dapat 
diganggu gugat.

Hadiah berupa tabungan, 
sebagai berikut:

Pemenang I = Rp. 3.000.000
Pemenang II = Rp 2.000.000
Pemenang III = Rp1.000.000

Periode Lomba: Juli-
September 2018

Pengumuman: September 
2018

VARIASI LOMBA
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KAPSUL WAKTU IMPIAN PRESIDEN JOKOWI


