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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Situs web telah menjadi hal wajib untuk dimiliki oleh semua kalangan baik 

swasta maupun pemerintah, organisasi profit maupun non-profit. Bahkan, 

sudah tidak sedikit perusahaan yang melakukan bisnis hanya melalui 

internet, dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai aplikasi yang 

tersedia di internet. Kepopuleran situs web dan berbagai aplikasi internet 

lainnya, sudah pasti mengakibatkan banyak informasi yang sama yang 

disampaikan oleh beberapa sumber berbeda. Sehingga informasi sejenis ini 

dapat mencapai puluhan bahkan ratusan di internet. Hal ini sering disebut 

dengan banjir informasi di internet.  

Salah satu bisnis di bidang jasa yang cukup populer dilakukan melalui 

internet adalah asuransi. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ada 

137 perusahaan asuransi di Indonesia yang semuanya memiliki situs web, 

belum lagi perusahan lainnya dalam bidang konsultan asuransi. Selain itu, 

semakin banyak situs web yang membahas asuransi, belakangan ini. 

Karena, banyaknya situs yang membahas asuransi maka, potensi untuk 

muncul pada halaman pertama di mesin pencari semakin menurun. Padahal, 

sekitar 70% pelanggan hanya akan melihat situs web yang muncul pada 

halaman pertama mesin pencari seperti Google.  

Asuransi88.com dan polispintar.com adalah situs web pendatang baru yang 

dikembangkan oleh PT Jakarta Internasional Konsultan yang bergerak 

dalam bidang konsultan asuransi. Sebagai situs web pendatang baru, 

asuransi88.com maupun polispintar.com harus bersaing dengan situs web 

yang telah berada pada halaman pertama mesin pencari lebih dahulu.  

Pekerjaan untuk mengelola situs web agar muncul pada peringkat teratas 

mesin pencari disebut dengan istilah Search Engine Optimization (SEO). 
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Karena, PT Jakarta Internasional Konsultan merupakan sebuah perusahaan 

start-up, maka belum memiliki seorang pekerja tetap untuk mengurus SEO. 

Karena itu, pekerjaan ini dibuka untuk peserta magang. Pekerjaan optimisasi 

SEO di PT Jakarta Internasional Konsultan mencakup pengelolaan SEO 

secara on page maupun off page pada situs web asuransi88.com dan 

polispintar.com. 

 

1.2 Tujuan dan Manfaat Pelaksanaan Kerja Magang 

Mahasiswa dapat merasakan langsung pengalaman bekerja secara nyata. 

Untuk mengetahui proses-proses kerja/bisnis yang terdapat dalam sebuah 

lingkungan kerja. Pekerjaan yang dilakukan mahasiswa pada magang ini 

adalah bagaimana mengelola halaman sebuah website konsultan asuransi 

agar dapat diindeks dan muncul pada halaman pertama mesin pencari. 

Sehingga mahasiswa diharapkan dapat mengaplikasikan kemampuan 

praktik yang diperoleh di perkuliahan (magang) saat nantinya benar-benar 

masuk dunia kerja. 

 

1.3 Tempat Pelaksanaan Kerja Magang 

Lokasi kerja magang bertempat di kantor GEPI, DBS Bank Tower Lantai 9, 

Ciputra World I,Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5, Karet, Kuningan, Daerah 

Khusus Ibukota Jakarta. Tempat magang merupakan tempat yang sangat 

menarik. Karena, terdapat banyak perusahaan start-up dalam bidang 

technopreneurship yang bergerak dalam beragam jenis produk dan jasa 

disana. 

 

1.4 Waktu dan Pelaksanan Kerja Magang 

Kerja magang dilakukan selama 2 bulan dari 18 Agustus – 23 Oktober 2015, 

lalu dilanjutkan selama Mei 2016 atas permintaan perusahaan. Jadi, total 

magang selama 3 bulan. Waktu hari kerja diberikan selama 4 hari dalam 

seminggu atas kesepakatan bersama dengan tetap memerhatikan 

Optimasi seo..., Alfince Wenda, FTI UMN, 2016



3
 

 

pekerjaan.Waktu kerja setiap hari fleksibel antara pukul 09.00-21.00, selama 

8 jam kerja. 

 

1.5 Prosedur Kerja Magang 

Prosedur kerja magang pada program studi sistem informasi di Universitas 

Multimedia Nusantara adalah sebagai berikut: 

A. Tahap Pengajuan 

1. Mahasiswa mengambil mata kuliah kerja magang. Untuk mengambil 

mata kuliah kerja magang harus memenuhi kriteria tertentu yaitu telah 

mencapai jumlah sks tertentu.  

2. Mengisi formulir kerja magang yang diberikan oleh admin fakultas 

Teknologi Informasi dan Komunikasi. Hal ini dilakukan untuk 

memperoleh surat pengantar kerja magang yang dikeluarkan program 

studi (sah jika dilegalisir oleh ketua prodi SI). 

3. Mahasiswa menyerahkan surat pengantar bersamaan dengan surat 

lamaran dan CV serta beberapa syarat khusus yang diminta pada 

perusahaan yang dituju. 

4. Jika perusahaan menolak, maka mahasiswa akan mengulangi prosedur 

diatas, namun jika disetujui maka mahasiswa meminta surat pernyataan 

bahwa mahasiswa diterima untuk melakukan magang. 

5. Mahasiswa membawa surat tersebut dan memberikan pada kampus 

dalam hal ini BAAK.  

6. BAAK  menyerahkan kepada mahasiswa: Kartu Kerja Magang, Formulir 

Jadwal Kerja Magang, Formulir Realisasi Kerja Magang dan Formulir 

Laporan Penilaian Kerja Magang 

 

B. Tahap Pelaksanaan 

1. Mengikuti pembekalan yang di lakukan setiap awal semester. Hal ini 

dimaksudkan agar mahasiswa mengetahui langkah-langkah pengajuan 

kerja magang, cara melakukan wawancara dan psikites pada perusahaan, 

tata cara berkomunikasi yang benar, dan penyusunan laporan magang. 
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2. Mahasiswa melakukan magang pada sebuah perusahaan start-up, 

sehingga hanya memiliki sekitar 5 orang karyawan yang 3 diantaranya 

merupakan founder dari asuransi88. Mahasiswa mendapatkan bimbingan 

magang langsung dari salah seorang founder yang juga adalah CTO dan 

digital market manajer. 

3. Mahasiswa harus mengikuti semua aturan yang berlaku terkait jam kerja 

perusahaan dan hari kerja serta task yang diberikan dan telah disepakati 

bersama, jika tidak mahasiswa terancam didiskualifikasi dari magang dan 

harus mencari tempat magang lainnya dan mengulang proses magang 

dari awal. 

 

C. Tahap Akhir 

1. Setelah menyelesaikan kerja magang mahasiswa mengalami sedikit 

kendala sehingga tidak menyelesaikan penyusunan laporan magang, dan 

laporan magang baru dilanjutkan pada semester berikutnya. Mahasiswa 

diminta untuk melakukan magang tambahan selama kurang lebih sebulan 

untuk menyelesaikan laporan karena perusahaan mengalami kekosongan 

orang yang mengurus SEO. 

2. Laporan kerja magang disusun sesuai dengan standar format dan struktur 

laporan Kerja Magang Universitas Multimedia Nusantara.  

3. Mahasiswa menyerahkan formulir kelengkapan kerja magang yaitu kartu 

kerja magang, lembar kehadiran kerja magang, dan formulir lainnyake 

Pembimbing Lapangan dan meminta Pembimbing Lapangan mengisi 

formulir penilaian pelaksanaan kerja magang.  

4. Pembimbing Lapangan mengisi formulir realisasi kerja magang terkait 

dengan kinerja mahasiswa selama melaksanakan kerja magang. 

5. Hasil penilaian yang sudah diisi dan ditandatangani oleh Pembimbing 

Lapangan di perusahaan/instansi dan surat keterangan yang menjelaskan 

bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah menyelesaikan tugasnya, 

dikirim secara langsung ke Program Studi. 
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6. Mahasiswa mengumpulkan laporan kerja magang kepada BAAK. Setelah 

mahasiswa melengkapi persyaratan ujian kerja magang, Koordinator 

Kerja Magang menjadualkan ujian Kerja Magang. 

7. Mahasiswa menghadiri ujian kerja magang dan mempertanggung-

jawabkan laporannya pada ujian kerja magang.  

8. Mahasiswa menyerahkan hasil revisi kerja magang yang sudah dijilid 

softcover dan dilengkapi dengan CD berisi laporan kerja magang 

mahasiswa.  
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