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Selamat datang di Yayasan Musik KITA Anak Negeri, Belajar Musik dengan Mudah dan 
Menyenangkan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir untuk mengikuti sesi 
wawancara program #pemudauntukindonesia. 

Program #pemudauntukindonesia mewadahi bagi anak muda yang memiliki passion 
dalam musik, fotografi, videografi, menulis, design, seni, hingga menjadi bagian dibalik 
layar. 

Kami berharap dengan program #pemudauntukindonesia dapat memberikan kegiatan 
dan pengalaman positif bagi peserta yang ingin belajar bagaimana menjadi bagian dalam 
suatu kegiatan konser musik. 

Selamat Karena kamu telah menjadi bagian dari KITA Anak Negeri.
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Program Event

Musik Teras Atas - Konser Band Indie 

Mengambil konsep bermusik tepat di bawah langit. Digelar setiap bulan di rooftop gedung KITA Anak 
Negeri, Musik Teras Atas hadir menawarkan pengalaman baru dalam menikmati musik dari segi penonton 
dan pelaku musik.

KAN Goes to Margocity - Konser Band Indie 

Sebuah ajang open stage yang bagi para musisi untuk mempresentasikan karya-nya ke pengunjung mall 
MARGOCITY. Jadi buat kalian para musisi yang memiliki karya baru, tidak ada salahnya untuk memasukan 
KANGOMA ke daftar tour gig kalian.
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Job Description - Divisi Acara

Project Event  
1. Mengembangkan salah satu program komunitas KITA Anak Negeri yaitu Musik Teras Atas 

dan KAN Goes to Margocity. 
2. Membuat sebuah perencanaan persiapan event sederhana dan dipresentasikan dengan 

tim KITA Anak Negeri. 
3. Perencanaan bisa meliputi konsep promosi event seperti poster & video promo, 

community build, dan sejenisnya.

Liaison Officer  
1. Menyiapkan konsep kebutuhan apa aja yang harus kita siapkan untuk setiap pengisi acara. 
2. Membantu menyiapkan segala kebutuhan pengisi acara (Talent Musik dan Komunitas) 

yang terlibat. 
3. Memastikan pengisi acara tidak datang terlambat saat hari-H.

Layout Event  
1. Menyiapkan konsep layout event. 
2. Layout event meliputi tata letak kursi, panggung, lighting, meja register, dan sistem 

keluar-masuk pengunjung event.
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Job Description - Divisi Perlengkapan

Sound & Stage Manager  
1. Berhubungan dengan tim LO untuk setiap kebutuhan dari pengisi acara-Talent Musik di 

atas panggung sebelum acara hari-H untuk program komunitas KITA Anak Negeri yaitu 
Musik Teras Atas dan KAN Goes to Margocity.. 

2. Memastikan kebutuhan panggung sudah siap pada H-1. 
3. Memastikan perlengkapan panggung sudah siap untuk dipakai checksound pada H-5 jam.
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Job Description - Divisi Media

Content Writer & Media Partner 
1. Membuat perencanaan konsep content writer dalam bentuk press release dan artikel yang 

berhubungan dengan program komunitas KITA Anak Negeri yaitu Musik Teras Atas dan 
KAN Goes to Margocity. 

2. Membuat perencanaan kerjasama dengan media partner.
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Job Description - Divisi Dokumentasi

Fotografer  
1. Mendokumentasikan selama sebelum hingga sesudah program komunitas KITA Anak 

Negeri yaitu Musik Teras Atas dan KAN Goes to Margocity. 
2. Membuat konsep perencanaan konten foto apa saja yang akan diunggah di media sosial.

Videografer  
1. Membuat konsep video after movie untuk program komunitas KITA Anak Negeri yaitu 

Musik Teras Atas dan KAN Goes to Margocity.
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Benefit

1. Setiap peserta akan mendapatkan mentoring dalam hal mengerjakan suatu event musik 
bersama tim KITA Anak Negeri. 

2. Setiap peserta mendapatkan sertifikat program #pemudauntukindonesia. 
3. Setiap peserta mendapatkan snack/konsumsi di setiap kegiatan program 

#pemudauntukindonesia. 
4. Setiap peserta apabila berkontribusi dengan baik di program ini akan mendapatkan 

kesempatan untuk magang di KITA Anak Negeri sesuai bidangnya masing-masing dan 
berkesempatan bergabung bersama tim inti KITA Anak Negeri untuk konser tahunan.
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Terima Kasih


