
ABSTRAK 

Saat ini banyak perusahaan yang berdiri sebagai penyedia jasa bagi 
perusahaan-perusaahan lainnya. Perusahaan tersebut sebagai penyedia jasa dalam 
mengumpulkan berbagai macam informasi seperti lowongan pekerjaan. Para 
pencari infprmasi dengan hanya mengunjungi satu alamat situs saja dalam internet 
atau lebih dikenal dengan sebutan on-line.  

PT. ACM (Akal Cahaya Media) khususnya Karir-up, adalah salah satu 
perusahaan yang bergerak dalam bidang media on-line. Dalam hal ini jasa yang 
diberikan berupa bentuk informasi kepada para pencari pekerjaan. 

Berkaitan dengan hal diatas, penulis ingin mengetahui lebih banyak 
tentang proses pemasukan data lowongan kerja melalui media on-line di PT. 
ACM. Layanan media online sangat berhubungan dengan jaringan internet. 
Internet sendiri merupakan suatu jaringan yang memiliki kelebihan informasi 
digital yang bisa mentransfer data ke media elektronik lainnya. 

Penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di PT. Akal Cahaya Media 
(ACM) yang berlokasi di Jalan Pangkur No. 20 Bandung. Penulis melaksanakan 
kerja praktik ini selama kurang lebih 100 jam, dalam kurun waktu kurang lebih 
dua bulan, terhitung dari tanggal 18 Maret 2009 sampai dengan 14 Mei 2009. 

Pelaksanaan PKL di PT.ACM meliputi proses menginput data lowongan 
kerja, kemudian sortir data yang didapat dari berbagai sumber, memasukan data 
yang telah disortir ke server perusahaan, dan yang terakhir mengupload data. 
 

Dalam memberikan informasi lowongan kerja untuk para pencari kerja, 
Karir-up pun menawarkan beberapa cara dan kemudahan bagi para pengunjung 
situs lowongan kerja, yaitu dengan menjadi member atau non member. 
Keuntungan menjadi member, adalah kita dapat mengakses dengan cepat untuk 
mendapatkan info puluhan lowongan kerja yang terbaru. Mereka akan 
menghubungi pencari kerja hanya dengan melihat CV pencari kerja yang akan 
ditampilkan oleh pihak Karir-up melalui website yang telah disediakan oleh Karir-
up.  

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan sarana media on-line kini 
mencari dan melamar pekerjaan dirasa tidak begitu sulit lagi, tentunya dengan 
bantuan situs lowongan kerja yang disediakan oleh PT. ACM (Karir-up).  

 

 

 

 


