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	”	Di	era	dimana	arus	informasi	sangat	cepat	&	dinamis.	
Pemerintah	perlu	memanfaatkan	kanal-kanal		

media	sosial	populer”		

PADA	HUMAS	K/L	&	 	BUMN	DI 	 ISTANA	
NEGARA,	KAMIS	(4/2) 	

-	Presiden	Jokowi	-	

ARAHAN	
PRESIDEN	



Sekretaris	
Kabinet	RI	

Deputi	Bidang	Dukungan	Kerja	Kabinet	

Asdep	Bidang	Hubungan	
Kemasyarakatan	&	Protokol	

KEDUDUKAN	HUMAS	SETKAB	



Asisten Deputi Bidang Hubungan Kemasyarakatan dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan 
hubungan kemasyarakatan, serta koordinasi dan penyiapan keprotokolan rapat atau pertemuan 
yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Sekretaris Kabinet, serta koordinasi pelaksanaan keprotokolan 
rapat dan/atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden. 

Bidang Protokol 

Bidang Pelayanan dan 
Diseminasi Informasi ASDEP HUMAS 

DAN PROTOKOL 

 ASISTEN DEPUTI BIDANG HUBUNGAN KEMASYARAKATAN DAN PROTOKOL 

Bidang Pengelolaan Informasi 

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet RI  Nomor 4 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Sekretariat Kabinet: 









PEDOMAN PENYUSUNAN KONTEN MEDSOS 

Dalam menyusun atau merancang konten yang sesuai untuk media sosial,  beberapa 
hal yang harus diperhatikan sebagai berikut: 

1.  Informasi yang sesuai untuk media sosial sebaiknya padat, sederhana, dan mudah 
dipahami oleh masyarakat luas; 

2.  Informasi disampaikan dengan cepat, menggunakan Bahasa Indonesia sesuai EYD, 
serta berdasarkan data yang akurat; 

3.  Membuat konten kreatif dan terjadwal. Misal: artikel, infografis, video Rapat 
Terbatas, video grafis, narasi tunggal, kultwit, meme, dll. 



MEDIA SOSIAL 
Sebaiknya… Jangan… 

Website ü  Menyebarluaskan berita sesuai dengan fakta 
ü  Mencatumkan kutipan dengan benar 
ü  Memberikan foto dan caption yang benar 

dalam setiap berita 
ü  Mencantumkan sumber apabila berasal dari 

K/L lain 

 
ü  Mengulang berita yang sama  
ü  Typo 

Facebook ü  Membuat posting singkat dan padat 
ü  Membuat variasi konten yang menarik (video, 

foto slide, infografis, meme, dll) 
ü  Memberi watermark setkab.go.id dalam 

setiap foto yang di posting 
ü  Menandai K/L yang berhubungan dengan 

berita yang diposting 

ü  Membuat posting yang hanya berisi teks 
saja, tanpa foto/video  

ü  Menyebarkan foto yang tidak 
menjelaskan apa-apa (tanpa caption) 

ü  Menyebarkan konten yang terlalu 
panjang 

Twitter ü  Membuat konten yang menarik serta bernilai 
untuk disebarluaskan 

ü  Memperhatikan jumlah huruf/karakter yang 
digunakan 

ü  Menggunakan hashtag (#) yang sesuai  
ü  Menandai K/L yang berhubungan dengan 

berita yang diposting 

ü  Typo 
ü  Asal retweet 
ü  Menggunakan bahasa gaul 

Instagram ü  Posting foto humanis 
ü  Posting foto dengan resolusi yang bagus, 

jelas, dan terang 
ü  Memberi watermark setkab.go.id dalam 

setiap foto yang di posting 
ü  Posting foto yang menginspirasi pengguna 

ü  Posting foto kontroversial 
ü  Posting terlalu banyak foto untuk satu 

kegiatan yang sama 

Youtube ü  Mencantumkan sumber apabila konten 
tersebut tidak diproduksi sendiri oleh Setkab 

ü  Memberi identitas Setkab pada bumper in 
dan bumper out video 

ü  Lupa menyertakan deskripsi pada video 



DETAIL	PENGELOLAAN	WEBSITE	DAN	MEDIA	SOSIAL	



WEBSITE SETKAB (www.setkab.go.id) 



Konten di Website setkab.go.id 

Berita Transkrip 

Artikel Galeri Foto & Video 



Akun dibuat Maret 2011 

Akun terverifikasi sejak 23 Juli 2015  

Akun pertama bernama @infoistana,        
berubah menjadi @sekretariatkabinet 
terakhir menjadi @setkabgoid 

Follower setkab sampai dengan saat ini 
mencapai 438.000 ( sampai dengan 4 
November 2016) 

 

TWITTER SETKAB (@setkabgoid) 

AKTIVITAS 
¨  Tweet berita yang dimuat di 

www.setkab.go.id 
¨  Live tweet kegiatan Sekretariat 

Kabinet berupa Sidang Kabinet, 
acara Presiden dan Kunjungan kerja 
serta kunjungan luar negeri 

¨  Chirpstory 
¨  Kul tweet kegiatan Presiden maupun 

kabinet 
¨  Tweet di akhir pekan dengan 

#InfoSetkab, #MengenalIstana, 
#SetkabSepekan 

¨  Tweet foto kegiatan Presiden 
maupun Kabinet 

¨  Tweet video Sidang Kabinet yang 
ada di youtube Setkab, video 
Narasi Tunggal 

¨  Tweet infografis maupun meme 

 



Konten di Twitter @setkabgoid 

Link berita dari website Kul tweet Ratas 

Videografis 

Meme 

Kul tweet Setkab Sepekan 

Infografis Hasil Ratas 



FANPAGE SETKAB (@setkabRI) 

Akun terverifikasi sejak 5 Oktober 2015  
 
Link berita atau informasi yang masuk 
adalah dari www.setkab.go.id . twitter  
@setkabgoid dan youtube Sekretariat  
Kabinet RI 
 
Saat ini ada 263.400 yang me-like fan  
page facebook Setkab RI (4 November  
2016) 
 

AKTIVITAS 
¨  Posting berita yang dimuat di 

www.setkab.go.id 
¨  Posting album foto kegiatan 

Presiden maupun Kabinet 
¨  Posting video/videografis/ foto 

slide yang dimuat di youtube 
Sekretariat Kabinet RI 

¨  Posting video/videografis/ foto 
slide di akhir pekan dengan 
#InfoSetkab, #MengenalIstana, 
#SetkabSepekan 

¨  Posting infografis maupun meme 



Konten di Fanpage @setkabRI 

Link berita dari website Video 

Album Foto Link video youtube Meme 

Infografis Hasil Ratas 



INSTAGRAM Sekretariat.Kabinet 

Akun terverifikasi sejak 6 Oktober 2015  
 
Dalam caption foto menyertakan link berita 
berita dari www.setkab.go.id 
 
Saat ini ada 28.915 yang me-follow 
instagram sekretariat.kabinet  
(4 November 2016) 

AKTIVITAS 
¨  Posting foto kegiatan Presiden 

maupun Kabinet dan caption yang 
menjelaskan foto tersebut 

¨  Posting infografis/ meme 
¨  Posting video/videografis durasi 

30 detik – 1 menit 
¨  Posting foto dengan like terbanyak 

selama sepekan, dengan 
#setkabsepekan 
#pictureoftheweek 



Konten di Instagram  

Foto #setkabsepekan 

Video 1 menit 

Foto kegiatan Presiden Meme Infografis Hasil Ratas 



YOUTUBE Sekretariat Kabinet RI 

�  Saat ini jumlah subscriber ada ada 822 (4 
November 2016) 

�  Akun belum terverifikasi 

AKTIVITAS 
¨  Posting video pidato pengantar 

presiden dalam Rapat Terbatas & 
keterangan pers setelah Rapat 
Terbatas. 

¨  Posting videografis produksi 
Setkab maupun dari K/L lain 

¨  Posting slide foto kegiatan Presiden 
maupun Kabinet 

 



Konten di Youtube Sekretariat Kabinet RI 

Video 
pidato 

pengantar 
Presiden 

dalam Ratas 

Videografis 
Narasi 

Tunggal 

Slide foto 
kegiatan 
Presiden 

Video 
keterangan 
pers usai 

Ratas 



MONITORING	&	EVALUASI		

Dilakukan	mingguan	&	bulanan	

Monitoring	dilakukan	untuk	melihat	
perkembangan	pengunjung/followers/fans/likers		

Monitoring	dilakukan	untuk	melihat	berita/tweet/
foto/video	terpopuler	dari	masing-masing	kanal	



CONTOH	MONITORING	&	EVALUASI		



CONTOH	MONITORING	&	EVALUASI		



Alamat	Surel	:	
humaslem@setkab.go.id
humas.setkab@gmail.com		

No	Telp:		
Mita	Aprianti	

Kabid	Pelayanan	&	Diseminasi	Informasi	
081316464754	

	



TERIMA	KASIH	


