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PENDAHULUAN

 1.1 Latar Belakang

Menurut  (Baraja,  2016)  kesehatan  merupakan  aset  yang  tak  ternilai

harganya. Terkadang hal yang sebenarnya sangat kritikal ini dilupakan entitasnya

dikarenakan  kata  sehat  terdengar  tidak  bernilai  kalau  tidak  sakit.  Pencegahan

merupakan  hal  yang  sangat  penting  dilakukan,  tetapi  semua  itu  berbanding

terbalik dengan yang seharusnya dilakukan, pencegahan justru diabaikan. Dapat

diambil  simpulan  apakah  telah  dilakukan  pencegahan  dengan  menanyakan

contoh-contoh  pertanyaan  sederhana,  seperti  “Apakah  Anda  sudah  rutin

berolahraga?”, “Apakah Anda tidur lebih awal semalam?”, “Apakah Anda rutin

mengkonsumsi  buah  dan  sayur?”,  “Apakah  Anda  sarapan  tadi  pagi?”,  dan

“Apakah Anda sayang dengan keluarga Anda?”.

Baraja  (2016)  juga  menambahkan  bahwa  pengobatan  adalah  tindakan

terakhir  yang  dilakukan  untuk  mengatasi  masalah  kesehatan.  Pengobatan

membutuhkan biaya yang besar, sedangkan pencegahan tidak membutuhkan biaya

yang besar. Oleh karena itu, pencegahan lebih baik daripada pengobatan.

Meskipun begitu, terkadang banyak yang tetap mendapatkan penyakit dan

harus  melakukan pengobatan.  Pengobatan sering dilakukan di  rumah sakit  dan

puskesmas terdekat dari sang pasien. Tidak hanya orang sakit, ibu hamil dan balita

pun juga perlu ke rumah sakit atau puskesmas.

Berdasarkan uraian  tersebut,  PT Elitics  Teknologi  Nusantara  membangun

situs  BioElitics  yang  dapat  membantu  para  pasien  mencari  rumah  sakit  atau
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puskesmas  yang  paling  dekat  dengan  lokasinya  dan  situs  SocioElitics  yang

merupakan sebuah jejaring sosial khusus untuk para pasien dengan para dokter

sehingga  pasien  dapat  melakukan  konsultasi  secara  private dan  menyimpan

catatan pasien secara online.

 1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Magang

Maksud dan tujuan kerja magang ini dibedakan menjadi dua, yaitu tujuan

khusus dan tujuan umum.

Tujuan  Khusus:  Kerja  magang  dilaksanakan  dengan  tujuan  khusus  untuk

melakukan  rancang  bangun  situs  SocioElitics  dan  BioElitics  pada  PT  Elitics

Teknologi Nusantara pada bagian frontend.

Tujuan  Umum:  Kerja  magang  dilaksanakan  dengan  tujuan  umum  untuk

mendapatkan kemampuan sebagai berikut.

a. Self-learning.

b. Membangun situs untuk real world.

c. Mempelajari lingkungan dunia kerja dan berusaha untuk beradaptasi.

d. Menghadapi dunia kerja dengan bekal ilmu yang telah diperoleh di bangku

perkuliahan.

e. Link  and  match pengetahuan  yang  telah  dipelajari  di  bangku  perkuliahan

dengan dunia industri.

 1.3 Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang

Kerja magang dilaksanakan selama dua bulan terhitung dari tanggal 01 Juli

2015 hingga 04 September 2015 pada Divisi Web Developer, PT Elitics Teknologi

Nusantara, Tangerang.
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Prosedur  pelaksanaan  kerja  magang  di  PT  Elitics  Teknologi  Nusantara

adalah sebagai berikut.

1. PT Elitics  Teknologi  Nusantara,  di  New  Media  Tower  lv.  12,  Universitas

Multimedia Nusantara,  Jl.  Scientia  Boulevard,  Gading Serpong,  Tangerang,

Banten, Indonesia (15811).

2. Jam kerja  untuk hari  Senin sampai  Jumat adalah pukul  09:00 WIB hingga

pukul 17:00 WIB, dengan waktu istirahat dari pukul 12:00 WIB hingga 13:00

WIB.

3. Kerja  magang  yang  dilakukan  dibimbing  oleh  Eka  Antonius  Kurniawan

dengan pengawasan langsung di tempat kerja.

4. Libur kerja tanggal 12-25 Juli 2015 sebagai libur Idul Fitri.
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