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Pertama kali magang?
Selama 2 bulan menjadi mahasiswi magang di

Humas Komnas HAM RI.



Apa yang saya lakukan
sebagai mahasiswi magang

secara general?



Membantu kegiatan tim humas
dalam konteks pengamatan untuk

pembelajaran pribadi.
Meliput kegiatan umum komisaris dan institusi untuk branding KOMNAS HAM RI melalui

dokumentasi, pembuatan artikel tertulis dan caption harian untuk media update institusi.
 

Melakukan Analisis SWOT untuk memantau dan mengevaluasi kembali branding publik institusi.
 

Membantu dalam perumusan dan penyusunan Road Map Tim Humas.
 

Mendesain output visual digital seperti poster dan sampul laporan.



Setelah itu...
Selama 9 bulan menjadi Project Associate Intern
di sebuah yayasan non-profit yang bergerak di

bidang pemberdayaan perempuan.



Apa yang saya lakukan
sebagai Project
Associate Intern
secara general?



Membantu end-to-end
management proyek organisasi.

1

Memberikan dukungan administratif yang efektif untuk
mengoptimalkan efektivitas proyek.

 
Melakukan market dan product research.

 
Mengkoordinasikan perencanaan, kemitraan, dan pelaksanaan proyek

dengan pihak internal serta eksternal organisasi.



Memimpin bersama tim yang terdiri dari
6 orang dalam melakukan brainstorming,

mengembangkan, dan menerapkan
strategi konten lintas platform.

2

Mengelola media sosial organisasi serta mengelola weekly content
plan bersama tim.

 
Mengembangkan dan me-rebrand citra merek visual organisasi.

 
Mendesain konten dan produk visual lintas platform yang

direncanakan dan dirancang bersama untuk proyek organisasi



Apa saja hal
positif yang

didapatkan dari
proses magang?

 

1
Kesempatan untuk mengeksplorasi dan
mempelajari industri secara personal dan
langsung melalui pengamatan serta pengerjaan
proyek.

2
Pengetahuan baru, koneksi baru,
perspektif baru, dan kebiasaan baru.

3
Ruang dan dukungan untuk tumbuh dan
berkembang keluar dari zona nyaman.

4
Pandangan yang lebih jelas tentang apa
langkah selanjutnya untuk hidup setelah kuliah.

5 Peluang untuk menciptakan dampak nyata.



Tantangan yang
dihadapi

 

1
Menemukan lowongan magang yang
"jodoh" (jobdesc cocok, requirements
pun cocok, kompensasi pun ciamik).

2
Proses seleksi magang yang cukup rumit
(utamanya ketidakpastian cut-off seleksi).

3
Menemukan sweet spot untuk membangun
dan menjaga work-life-college balance.

4
Mengasah problem-solving, kemampuan
managerial dan adaptasi dengan situasi di
bawah tekanan.

5

Belajar mengatakan "tidak" dengan
bertanggung jawab serta menanggulangi
tanda ketidakcocokan dengan pekerjaan
untuk catatan kedepannya.



Banyak hal yang saya petik melalui
refleksi pengalaman pendek

magang saya, 
 

dan jika boleh izin berpesan...



Kepada teman sesama pejuang magang, 
 

Musuh terbesarmu adalah keraguan,
bukan sesama pejuang magang ataupun

recruiter. Yuk mulai kenali tujuanmu,
belajar mencoba, belajar percaya diri.

Kirim applicationmu, biar draft folder mu
bisa bernapas sedikit.

 
Lebih baik gagal setelah mencoba daripada nggak pernah

tau bisa berhasil atau tidak, kan?



Dengan hormat kepada Bapak/Ibu
perusahaan/institusi penyedia magang dan unsur

Pemerintah,
 

Banyak syukur dan terima kasih kami sampaikan
atas sudah lebih terbukanya kesempatan magang

untuk kami, dan jika boleh, kami mohon untuk lebih
sabar, peduli, serta percaya kepada kami.

 
Kami mungkin memang masih amatir, belum begitu jeli dan paham

dengan dunia Anda, tapi kami datang dengan niat baik ingin bertumbuh
kembang seiring dengan perkembangan Anda.



Terima
kasih!

Semoga hari Anda

menyenangkan :)
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