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  UNIVERSITAS DARMA PERSADA 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Praktik kerja lapangan adalah keikutsertaan mahasiswa secara nyata dan 

langsung dalam kegiatan lapangan pada suatu perusahaan atau instansi dalam 

batas waktu yang sudah ditentukan dalam kurikulum program studi Diploma 

Tiga Bahasa Jepang. Praktik kerja lapangan merupakan mata kuliah wajib untuk 

program studi Diploma Tiga Bahasa Jepang, Universitas Darma Persada. Mata 

kuliah wajib ini merupakan salah satu syarat untuk kelulusan mahasiswa 

program studi Diploma Tiga Bahasa Jepang. 

Mahasiswa yang mengikuti praktik kerja lapangan sudah harus menempuh 

studi minimal 80 sks. Praktik kerja lapangan merupakan mata kuliah wajib yang 

berbobot 4 sks. Mahasiswa diberikan waktu selama 1 (satu) bulan untuk 

melaksanakan praktik kerja lapangan. Setelah melaksanakan praktik kerja 

lapangan, mahasiswa diwajibkan untuk menulis laporan raktik kerja lapangan 

dengan bobot 2 sks. Laporan Praktik kerja lapangan yang ditulis mahasiswa 

harus dibawah bimbingan dari dosen pembimbing tugas akhir berdasarkan 

dengan praktik kerja lapangan yang sudah dilaksanakan oleh mahasiswa selama 

waktu yang diberikan yaitu selama 1 (satu) bulan atau setara dengan 4 sks. 

Dalam program praktik kerja lapangan, mahasiswa diharapkan untuk dapat 

terlibat langsung dalam hal operasional dan proses kegiatan usaha perusahaan 

atau instansi, dengan harapan mampu memahami suatu bidang ilmu dan 

kegiatan perusahaan atau instansi, baik secara teori maupun praktik. Praktik 

Kerja lapangan ini merupakan hal yang penting karena mahasiswa dapat lebih 

mengenal, mengetahui, berlatih menganalisis kondisi lingkungan, sebagai bekal 

keterampilan dan pengalaman untuk memasuki dunia kerja nantinya. 
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1.2 Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan 

Program praktik kerja lapangan ini merupakan salah satu bentuk 

pengaplikasian ilmu-ilmu yang sudah didapat selama masa perkuliahan. 

Kemudian mengarahkan mahasiswa untuk menemukan permasalahan maupun 

data yang berguna untuk penulisan laporan praktik kerja lapangan yang 

merupakan tugas akhir mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Bahasa Jepang 

Universitas Darma Persada. Tujuan dari praktik kerja lapangan, yaitu : 

a. Menambah ilmu serta pengetahuan baru, pengalaman, kemampuan dan 

keterampilan bagi mahasiswa. 

b. Memberikan gambaran dunia kerja bagi para mahasiswa tingkat akhir. 

c. Meningkatkan kedisiplinan dan kemandirian mahasiswa melalui 

pemahaman akan budaya kerja professional yang menuntut kerja sama, 

ketepatan waktu, kepemimpinan, dan tanggung jawab. 

d. Agar mahasiswa dapat menyesuaikan dan mempersiapkan diri untuk 

dapat terjun langsung dalam menghadapi lingkungan kerja. 

e. Sebagai salah satu syarat kelulusan untuk mahasiswa Program Studi 

Diploma Tiga Bahasa Jepang Universitas Darma Persada. 

 

1.3 Manfaat Praktik Kerja Lapangan 

a. Bagi Perusahaan atau Instansi 

1. Kemungkinan menjalin hubungan yang baik antara perusahaan atau 

instansi dengan Universitas Darma Persada. 

2. Menumbuhkan kerja sama yang saling menguntungkan dan 

bermanfaat bagi pihak-pihak yang terlibat. 

b. Bagi mahasiswa 

1. Melatih keterampilan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang 

diperoleh mahasiswa Diploma Tiga selama perkuliahan di Jurusan 

Bahasa Jepang Universitas Darma Persada. 

2. Menumbuhkan kemampuan berinteraksi dalam dunia kerja. 

3. Mahasiswa dapat meningkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab. 
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1.4 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 

Praktik kerja lapangan ini dilaksanakan oleh penulis selama 1 (satu) bulan, 

dimulai dari tanggal 05 Februari 2020 sampai dengan 06 Maret 2020. Waktu 

pelaksanaannya yaitu pada hari kerja dalam 1 (satu) minggu pada hari Senin 

sampai hari Jum’at selama jam kerja dari jam 07:00 – 16:00 WIB. Penulis 

melaksanakan praktik kerja lapangan di PT. Toyota Motor Manufacturing 

Indonesia (TMMIN) Casting Plant Division Core Making yang beralamat di Jl. 

Laks. Yos Sudarso, Sunter II, Jakarta Utara. 

 

1.5 Sistematika Penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan 

Materi-materi yang ditulis penulis pada laporan praktik kerja lapangan ini 

dikelompokkan menjadi beberapa bagian, dengan tata susun laporan yang telah 

ditetapkan oleh Universitas Darma Persada untuk Program Studi Diploma Tiga 

Bahasa Jepang. Laporan praktik kerja lapangan terdiri atas: 

a. Bab I yaitu berisi tentang pendahuluan yang memiliki beberapa subbab 

seperti latar belakang, maksud dan tujuan praktik kerja lapangan, 

manfaat praktik kerja lapangan, waktu dan tempat praktik kerja 

lapangan, dan sistematika penulisan laporan praktik kerja lapangan. 

b. Bab II yaitu berisi tentang profil perusahaan yang terdiri dari beberapa 

subbab, yaitu sejarah perusahaan, kegiatan umum perusahaan, visi dan 

misi perusahaan, dan struktur organisasi.  

c. Bab III yaitu berisi tentang kegiatan praktik kerja lapangan yang terdiri 

dari subbab bidang kegiatan praktik kerja lapangan, pelaksanaan praktik 

kerja lapangan, dan jenis kegiatan praktik kerja lapangan. 

d. Bab IV yaitu berisi tentang pandangan penulis. 

e. Bab V yaitu berisi tentang kesimpulan dan saran. 

 

 

 




