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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1       Latar Belakang Masalah 

 Dewasa ini pertambahan penduduk di Indonesia dari tahun ke tahun 

jumlah populasinya semakin meningkat. Dengan meningkatnya populasi tersebut 

kendala yang dihadapi masyarakat adalah kurangnya lapangan kerja di Indonesia, 

khususnya daerah Jawa Barat dengan tingkat populasi terbesar. 

Sesuai dengan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan pasal 21 sampai dengan pasal 29 yang merupakan paradigma 

baru bahwa program pemagangan merupakan program pelatihan bagi perusahan 

yang bekerja sama dengan lembaga pelatihan kerja untuk mempersiapkan tenaga 

kerja yang terampil, kompeten dan produktif guna mendukung kelangsungan 

perusahaan.  

Dengan dikeluarkannya undang-undang tersebut, atas dasar saling 

membutuhkan maka terjalin kerjasama antara Indonesia dengan Jepang dalam 

bidang tenaga kerja asing. Jepang adalah Negara industri yang dapat memberikan 

pengaruh besar untuk Negara lain. Industri Jepang mampu menguasi beberapa 

sektor usaha penting seperti alat elektronik dan otomotif.  Sejalan dengan arus 

globalisasi yang semakin dirasakan, perananan tenaga kerja saat ini sangatlah 

dibutuhkan terlebih lagi di Industri-Industri besar seperti Perusahaan Jepang.   

Dengan berkembangnya hal tersebut maka harus ditunjang pula dengan 

sumber daya manusia sebagai pelaku utama dalam menjalankan sebuah Industri 

besar. Oleh karena itu Jepang membutuhkan tenaga kerja asing, yang di datangkan 

dari berbagai Negara dan salah satunya adalah Indonesia. Atas dasar saling 

membutuhkan maka terjalin kerjasama antara Indonesia dan Jepang dalam bidang 

tenaga kerja asing. Kesepakatan kerjasama ini terjalin antara Departemen Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia dengan The Association International 

Menpower Development of Medium and Small Enterprises Japan atau dengan 

nama lain IM Japan, serta ditanda tangani dalam sebuah memorandum of 

understanding the ministry of menpower at the Republik of Indonesia (MOM) dan 
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International Manpower Development Organization of Japan (IM Japan). Sesuai 

dengan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 21 

sampai dengan pasal 29 yang merupakan paradigma baru bahwa program 

pemagangan merupakan program pelatihan bagi perusahan yang bekerja sama 

dengan lembaga pelatihan kerja untuk mempersiapkan tenaga kerja yang terampil, 

kompeten dan produktif guna mendukung kelangsungan perusahaan.   

Berdasarkan hal tersebut penulis merasa tertarik untuk mengangkat judul 

”PROSES PEMBEKALAN SELEKSI CALON PESERTA PEMAGANGAN 

KE JEPANG DI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 

PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013 “ 

Yang mana diharapkan setelah mengetahui proses ini akan bermanfaat 

bagi penulis atau pembaca untuk mengetahui bagaimana proses seleksi menjadi 

tenaga kerja yang bekerja di Jepang. 

 

1.2     Rumusan masalah 

1. Bagaimana tahapan seleksi para calon pemagangan ke Jepang. 

2. Bagaimana program pelatihan para calon pemagangan ke Jepang.  

 

1.3      Tujuan Penelitian 

1.3.1.  Tujuan umum 

1. Guna memenuhi salah satu syarat akademik dalam menyelesaikan kuliah 

program Diploma III Jurusan Bahasa Jepang Fakultas Bahasa Universitas 

Widyatama. 

2. Menambah pengetahuan mengenai Pemagangan ke Jepang. 

3. Sebagai pengalaman langsung bagi penulis agar siap menghadapi dunia 

kerja yang sesungguhnya. 

1.3.2. Tujuan Khusus 

Berdasarkan pada latar belakang dan pembahasan masalah, maka laporan 

ini bertujuan : 

1. Untuk mengetahui langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan dalam 

menyelanggarakan Seleksi Calon Pemagangan ke Jepang. 
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2.  Memberikan solusi, dan informasi kepada Mahasiswa Universitas   

Widyatama yang tertarik mengenai hal-hal yang berhubungan dengan 

pemagangan ke Jepang, terutama yang berkeinginan untuk bekerja di salah 

satu Industri Jepang.  

1.4  Tempat dan Waktu Pelaksanaan 

   Penulis melaksanakan praktik kerja lapangan di  Bidang Pelatihan dan 

Produktivitas tenaga kerjadi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa 

Barat JL.Soekarno-Hatta No. 532 Bandung. Praktik kerja lapangan dilaksanakan 

selama kurang lebih 100 jam yang dilaksanakan terhitung dari tanggal 09 

September s/d 09 Oktober 2013. Dalam seminggu PKL dilaksanakan dari hari 

Senin s/d Jumat. 

 

1.5 Sistematika Penyusunan Laporan 

Penulis menjelaskan segala kegiatan praktik kerja dengan mendetail 

berdasarkan pengalaman penulis selama melaksanakan praktik kerja baik 

berdasarkan observasi langsung maupun studi pustaka untuk mendapatkan 

informasi yang berkaitan dengan judul yang penulis angkat. 

 

1.6 Sistematika Penulisan Laporan 

Sistematika penulisan laporan praktik kerja lapangan ini adalah sebagai 

berikut : 

Bab satu pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, sistematika penyusunan laporan, 

sistematika penulisan laporan. 

Bab dua profil  perusahaan, membahas tentang sejarah singkat Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi, visi, misi, nilai-nilai, struktur organisasi dan tugas pokok. 

Bab tiga pelaksanaan praktik kerja lapangan, penulis menjelaskan semua 

kegiatan yang penulis lakukan dan uraian-uraian tugas pelaksanaan praktik kerja. 

Bab empat pembahasan, dalam bab ini penulis menjelaskan tentang Seleksi 

Calon Pemagangan ke Jepang, mulai dari Pendaftaran, syarat-syarat pemagangan, 

masa pembekalan dan Penetapan kelulusan calon pemagangan. Bab lima 
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kesimpulan dan saran, dalam bab terakhir ini penulis menjelaskan tentang 

kesimpulan dari keseluruhan bab yang ada dalam penyusunan Tugas Akhir ini. 

Penulis juga memberikan saran untuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 

Fakultas dan Jurusan. 

 

 

 

 

 

 

 


