REKRUTMEN TERBUKA
PROGRAM MAGANG SATU DATA INDONESIA
ANGKATAN X
Nama Instansi

:

Pengelola Satu Data Indonesia (data.go.id) – Kantor Staf Presiden

Alamat

:

Kantor Staf Presiden Gedung Bina Graha, Jalan Veteran No. 16,
RT.2/RW.3, Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
10110

Profil Instansi

:

Kantor Staf Presiden (KSP) adalah lembaga nonstruktural yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. KSP bertugas memberi
dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam
melaksanakan pengendalian program prioritas nasional, komunikasi
politik, dan pengelolaan isu strategis.
Satu Data Indonesia adalah sebuah inisiatif Pemerintah Indonesia untuk
meningkatkan kualitas dan pemanfaatan data pemerintah. Pemanfaatan
data pemerintah tidak terbatas pada penggunaannya untuk pengambilan
kebijakan, tetapi juga sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan data publik
bagi masyarakat. Selengkapnya: http://data.go.id/toolkit

Durasi

:

19 Maret - 19 Juni 2018 (3 bulan)
Minimal empat hari kerja per minggu (32 jam per minggu)

Hak Keuangan

:

Tidak ada

Keuntungan

:

▪ Dapat mempelajari sistem dan tata kelola data di Indonesia
▪ Dapat memperluas jejaring ke berbagai instansi pemerintah dan
pemangku kepentingan lain
▪ Dapat mempelajari dan menganalisis data pemerintah maupun instansi
terkait
▪ Mendapatkan bimbingan dari Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden
▪ Sertifikat dan surat rekomendasi (sesuai penilaian kinerja).

Mahasiswa tingkat akhir atau fresh graduate
Berkomitmen hingga periode magang selesai
Bersemangat, inovatif, dan mandiri
Memiliki ketertarikan yang kuat dan keinginan belajar yang tinggi di
sektor pemerintahan
▪ Berdedikasi tinggi untuk memajukan Indonesia.

Persyaratan

:

▪
▪
▪
▪

Tipe Pekerjaan
Deskripsi

:
:

Public Policy Specialist (Kode: Magang PP)
● Menyiapkan berbagai produk analisa kebijakan terkait implementasi
tata kelola data dan inovasi pelayanan publik yang menyangkut
keterbukaan data pemerintah
● Berkolaborasi dengan lembaga pemerintah pusat, daerah, dan
pemangku kepentingan terkait dalam mengimplementasikan Satu
Data Indonesia
● Turut andil dalam pengkajian dan perumusan peraturan tentang Satu
Data Indonesia.

Kualifikasi
Minimum

:

●
●
●

Memiliki kemampuan dasar dalam menganalisis proses pengambilan
kebijakan publik
Memiliki kemampuan menulis yang baik
Memiliki minat yang besar dalam isu-isu sosial politik.

Tipe Pekerjaan
Deskripsi

:
:

Programming Specialist (Kode: Magang PS)
● Melakukan pengembangan fitur portal Satu Data Indonesia (data.go.id)
● Memberikan asistensi teknis pada Instansi Pemerintah yang bergabung
dalam inisiatif Satu Data Indonesia.

Kualifikasi
Minimum

:

●
●
●
●
●

Tipe Pekerjaan
Deskripsi

:
:

Berpengalaman dalam pengembangan perangkat lunak berbasis web
Mampu membangun dan menggunakan CMS Wordpress atau mampu
menggunakan framework Laravel
Mampu mengoperasikan Git untuk kolaborasi kode
Memiliki minat untuk belajar hal baru dan menyelesaikan
permasalahan
Diutamakan memiliki latar belakang pendidikan Teknik Informatika.

Communication Specialist (Kode: Magang CS)
● Memimpin penyusunan dan diseminasi material komunikasi
● Memastikan material komunikasi memenuhi standar kaidah bahasa
Indonesia
● Memastikan material komunikasi tersampaikan ke publik melalui
media digital Satu Data Indonesia, seperti Twitter, Facebook,
Instagram, Youtube

●
●
●
●
Kualifikasi
Minimum

:

Tipe Pekerjaan
Deskripsi

:
:

Kualifikasi
Minimum

:

Membangun dan menjaga hubungan baik dengan mitra kerja Satu
Data Indonesia
Meningkatkan impresi dan pelibatan publik melalui media digital
Mengolah dan menarasikan data terbuka menjadi infografis
Menginisiasi kegiatan pengembangan komunitas.

●

Terbiasa menggunakan media sosial dan memahami cara kerja
masing-masing platform
● Memahami tata bahasa Indonesia yang baik dan benar
● Tertarik
dan
memahami
analisis
data,
serta
mampu
mentransformasikan menjadi narasi yang menarik
● Mampu berkomunikasi secara baik dan menarik melalui tulisan
maupun verbal
Visual Design Specialist (Kode: Magang DS)
● Berkolaborasi dengan communications specialist, public policy
specialist, dan programming specialist untuk menerjemahkan ide ke
dalam bentuk visual
● Memimpin visualisasi data agar lebih mudah dipahami publik
● Secara aktif dan kreatif mengampanyekan Satu Data Indonesia
● Membangun semangat keterbukaan data melalui warna dan bentuk
●
●
●

Mampu membuat karya desain grafis dan video
Memiliki kreatifitas dan antusiasme tinggi di bidang komunikasi visual
Mampu berkolaborasi dan terbuka dengan umpan balik dalam proses
kreatif.

Pendaftar Program Magang Satu Data Indonesia mohon melengkapi formulir pendaftaran di
data.go.id/magangsatudata dengan menyertakan dokumen sebagai berikut:
● Curriculum Vitae maksimal 1 (satu) halaman
● Motivation Letter maksimal 1 (satu) halaman, dan
● Portofolio (hanya untuk pendaftar Design Specialist & Programming Specialist).
Tanggal Penting:
● Pengumpulan berkas 2 - 9 Maret 2018 pukul 23:59 WIB
● Pengumuman lolos berkas 12 Maret 2018
● Wawancara 14 - 15 Maret 2018
● Pengumuman pemagang terpilih 16 Maret 2018

NB : Keputusan panitia seleksi adalah mutlak.

