REKRUTMEN TERBUKA
PROGRAM MAGANG SATU DATA INDONESIA
ANGKATAN VIII
Nama
Instansi
Alamat

:

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

:

Kantor Staf Presiden, Jalan Veteran III No. 2 Jakarta Pusat 10110

Profil
Instansi

:

Kantor Staf Presiden adalah lembaga nonstruktural yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, yang bertugas
menyelenggarakan pemberian dukungan kepada Presiden dan
Wakil Presiden dalam melaksanakan pengendalian program
prioritas nasional, komunikasi politik, dan pengelolaan isu strategis.
Satu Data Indonesia adalah inisiatif Pemerintah Indonesia untuk
meningkatkan interoperabilitas dan pemanfaatan data pemerintah
untuk pengambilan kebijakan. Pemanfaatan data pemerintah tidak
terbatas pada penggunaan internal antar instansi, tetapi juga
sebagai

bentuk

pemenuhan

kebutuhan

data

publik

bagi

masyarakat.
Data.go.id adalah portal resmi Satu Data Indonesia sebagai wujud
operasionalisasi rilis dan pemanfaatan data terbuka, yang tidak
terbatas pada kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah saja,
namun juga semua instansi lain yang menghasilkan data terkait
Indonesia.
Selengkapnya: http://data.go.id/toolkit
Durasi

:

15 Agustus 2017 - 15 November 2017 (3 bulan). Minimal 4 hari kerja
per minggu (32 jam per minggu)

Hak
Keuangan

:

Tidak ada

Keuntungan

:

▪ Berkesempatan mempelajari sistem dan tata kelola data di
Indonesia;
▪ Berkesempatan memperluas jejaring ke berbagai instansi
pemerintah dan komunitas;
▪ Berkesempatan mempelajari dan menganalisis data pemerintah
dan instansti terkait;
▪ Sertifikat dan surat rekomendasi (sesuai penilaian kinerja);

Persyaratan

:

▪ Mahasiswa tahun terakhir, dalam proses/baru saja menyelesaikan
tugas akhir, atau fresh graduate;
▪ Berkomitmen hingga masa magang selesai;
▪ Mampu bekerja dalam tempo cepat dengan pengawasan
minimal;
▪ Bersemangat untuk memajukan Indonesia;

Tipe
Pekerjaan
Deskripsi

:

Public Policy Specialist (Kode: Magang PP)

:

Public Policy Specialist bertanggung jawab untuk menyiapkan
berbagai produk analisa kebijakan terkait implementasi tata kelola
data dan inovasi pelayanan publik yang menyangkut keterbukaan
data pemerintah.

Kompetensi

:

Memiliki kemampuan menulis, peminatan besar dalam isu-isu sosial
politik dan memiliki kemampuan dasar dalam menganalisis proses
pengambilan kebijakan publik.

Tipe
Pekerjaan
Deskripsi

:

Programming Specialist (Kode: Magang PS)

:

Melakukan pengembangan fitur dan implementasi desain Portal
Satu Data Indonesia (data.go.id), memberikan asistensi teknis pada
instansi yang tergabung dalam inisiatif Satu Data Indonesia.

Kompetensi

:

Menguasai pemrograman berbasis web, mengetahui dan paham
CMS Wordpress, serta terbiasa menggunakan Git untuk kolaborasi.
Diutamakan memiliki latar belakang pendidikan Teknik Informatika.

Tipe
Pekerjaan
Deskripsi

:
:

Communication Specialist (Kode: Magang CS)
Mengembangkan strategi komunikasi publik Satu Data Indonesia,
mengolah dan menarasikan data terbuka menjadi infografis,
mengelola media sosial, menginisiasi kegiatan pengembangan
komunitas.

Kompetensi

:

Tipe
Pekerjaan
Deskripsi

:
:

Kompetensi

:

Memiliki tata bahasa dan kemampuan komunikasi publik yang baik,
mampu beradaptasi dalam tempo yang singkat, memiliki
kemampuan analisis data, memiliki ketertarikan dan kemampuan
dalam pengelolaan media sosial
Visual Design Specialist (Kode: Magang DS)
Mengembangkan produk desain grafis/visual untuk operasional dan
promosi Satu Data Indonesia
Menguasai aplikasi desain, kreatif, dan inovatif.

Pendaftaran dapat dilakukan melalui link s.id/magangdatagoid paling lambat pada
tanggal 28 Juli 2017 pukul 23:59.
Pendaftar Program Magang Satu Data Indonesia mohon melengkapi formulir isian pada
link diatas dengan file berikut untuk diunggah dan digabungkan menjadi satu file atau
satu folder zip./rar.:
1. Curriculum Vitae maksimal 1 (satu) halaman,
2. Motivation Letter maksimal 1 (satu) halaman, dan
3. Portofolio (hanya untuk pendaftar DS & PS).
Format penamaan file:
SDI - Kode Magang - Nama Lengkap - Asal Universitas - Jurusan
Kode Magang : PP/PS/CS/DS
Tahap wawancara akan dilaksanakan tanggal 1-3 Agustus 2017. Berkas yang
dikirimkan melebihi waktu yang ditentukan tidak akan diproses. Ketidaklengkapan
berkas akan mempengaruhi kesempatan calon peserta Program Magang Satu Data
Indonesia untuk mengikuti tahap wawancara.

