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REKRUTMEN TERBUKA PROGRAM MAGANG 

SATU DATA INDONESIA ANGKATAN XIV 
 

 
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. Informasi selengkapnya dapat 
diakses melalui laman http://data.go.id/toolkit 

Periode Magang : 7 Januari - 7 April 2019 

Hak Keuangan : Tidak ada 
 
Keuntungan atau Manfaat: 

- 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). 

Persyaratan: 
- Mahasiswa tingkat akhir atau lulusan baru 
- 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. 
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• Tipe Pekerjaan: Communication Specialist (CS) 

Deskripsi: 

§ 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. 
§ 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 

 
Kualifikasi Umum: 

- Tertarik dan memahami analisis data, serta mampu mentransformasikan 
menjadi narasi yang menarik. 

- Mampu berkomunikasi secara baik dan menarik melalui tulisan maupun 
verbal. 
 

 
• Tipe Pekerjaan: Visual Design Specialist (DS) 

Deskripsi: 

§ Berkolaborasi dengan communications specialist dan programming specialist 
untuk menerjemahkan ide ke dalam bentuk visual. 

§ Mengemas data dalam bentuk visual agar mudah dipahami publik. 
§ Membuat konten kreatif untuk mengenalkan Satu Data Indonesia kepada publik. 
§ Mengampanyekan semangat keterbukaan data melalui produk digital. 

 
Kualifikasi Umum: 

- Mampu membuat karya desain grafis maupun video kreatif. 
- Mampu membuat produk visual menggunakan aplikasi Adobe Illustrator, Adobe 

Photoshop, Adobe Premiere, ataupun aplikasi sejenisnya. 
- Memiliki ketertarikan dalam bidang komunikasi visual. 
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• Tipe pekerjaan: Data Analyst (DA) 

Deskripsi: 

§ Mengidentifikasi kebutuhan dan mengumpulkan data yang diperlukan untuk Satu 
Data Indonesia. 

§ Melakukan pembersihan, pengolahan, serta visualisasi data. 
§ Bekerjasama dengan lintas Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah untuk 

mendefinisikan kebutuhan data sebagai bahan pengambilan Kebijakan. 
§ Melakukan analisa terhadap media sosial dan media massa terkait topik yang 

sedang berkembang dan didiskusikan masyarakat. 
  
Kualifikasi minimum: 

- Memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman menggunakan Ms. Excel, R, Tableau, 
Pentaho, atau aplikasi sejenisnya. 

- Memiliki pengalaman mengolah data spasial dan non-spasial. 
- Memiliki minat untuk mempelajari hal baru. 
- Mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan data. 

 
 
• Tipe Pekerjaan: Programming Specialist (PS) 

Deskripsi: 
§ Melakukan pengembangan fitur dan implementasi desain Portal Data Indonesia 

(data.go.id). 
§ Memberikan asistensi teknis kepada Instansi Pemerintah yang tergabung dalam 

inisiatif Satu Data Indonesia. 
 

Kualifikasi Umum: 
- Berpengalaman dalam mengembangkan perangkat lunak berbasis web. 
- Memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman menggunakan framework Laravel. 
- Mampu mengoperasikan Git untuk kolaborasi kode. 
- Memiliki minat untuk mempelajari hal baru. 
- Mampu menyelesaikan permasalahan terkait pemrograman. 
- Diutamakan memiliki latar belakang pendidikan Ilmu Komputer atau Teknik 

Informatika. 
 
 
 
 
 
 



	
 

 

 4 

 
Pendaftar Program Magang Satu Data Indonesia dimohon untuk melengkapi formulir 
pendaftaran pada tautan data.go.id/magangsatudata dengan melampirkan dokumen dalam 
format berkas pdf, sebagai berikut : 

- Curriculum Vitae maksimal 1 (satu) halaman. 
- Motivation Letter maksimal 1 (satu) halaman berisi alasan atau motivasi mengapa 

anda ingin mengikuti program magang Satu Data Indonesia. 
- Portofolio contoh tulisan pemberitaan kegiatan/karya tulis lainnya (Communication 

Specialist).  
- Portofolio Produk untuk posisi Design Specialist & Programming Specialist 

(lampirkan bukti karya digital berupa link atau tautan jika ada). 
- Scan Kartu Tanda Penduduk 
- Scan  Surat Keterangan Lulus / Ijazah atau Surat Keterangan Aktif Mahasiswa. 

 
Jadwal Rekrutmen : 

- Pengumpulan berkas 6-12 Desember 2018 
- Pengumuman lolos berkas 15 Desember 2018 
- Wawancara 17-19 Desember 2018 
- Pengumuman pemagang terpilih 20 Desember 2018 

 
 

Jika membutuhkan informasi lebih lanjut atau bantuan teknis saat melakukan pendaftaran 
magang, dapat menghubungi kami melalui surel kontak@data.go.id.  
 
(untuk setiap kendala teknis, dapat melampirkan foto atau screenshoot agar dapat diproses 
oleh tim teknis kami). 

 


