
 
 

 
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Di era pesatnya perkembangan teknologi saat ini, sebagian besar 

perusahaan atau industri lebih menargetkan tenaga kerja yang memiliki 

kemampuan di bidang informasi dan teknologi. Di samping itu banyak perusahaan 

yang membutuhkan tenaga kerja yang memiliki kemampuan di bidang bahasa. 

Umumnya kemampuan berbahasa tersebut dibutuhkan dalam kerjasama antar 

perusahaan maupun negara. Contohnya adalah hubungan kerjasama antara 

Indonesia dan Jepang yang telah terjalin kurang lebih selama 60 tahun. 

Dampak dari hubungan kerjasama tersebut adalah hampir sebagian 

perusahaan di bidang otomotif yang berada di Indonesia didirikan oleh Jepang. 

Perusahaan dan industri besar Jepang yang beroperasi di Indonesia memiliki 

pengaruh yang besar terhadap masyarakat Indonesia. Pesatnya perkembangan 

perusahaan Jepang di Indonesia juga menyebabkan tingginya permintaan akan 

kebutuhan sumber daya manusia yang terampil berbahasa Jepang. Dalam 

memenuhi kebutuhan akan permintaan sumber daya manusia yang terampil 

berbahasa Jepang, banyak instansi atau lembaga pendidikan yang 

menyelenggarakan pendidikan  bahasa Jepang. 

Universitas Darma Persada merupakan salah satu universitas yang 

menyelenggarakan pendidikan bahasa Jepang, dengan peminatan Bahasa dan 

Kebudayaan Jepang Program Sarjana (S1) dan Bahasa Jepang Diploma III (D3). 

Visi dari Program Studi Bahasa Jepang Diploma III Universitas Darma Persada 

salah satunya adalah menghasilkan tenaga ahli madya profesional dan terampil 

dengan kompetensi utama serta kemampuan berkomunikasi dalam dunia 

pariwisata dan perkantoran. Salah satu cara untuk dapat mewujudkan visi tersebut 

di antaranya mahasiswa diharuskan mengembangkan kemampuan di bidang 

percakapan bahasa Jepang khususnya di dunia perkantoran atau pariwisata. Selain 

itu, mahasiswa program D3 juga diberi pembekalan mengembangkan pengajaran, 

serta keterampilan bahasa di bidang penerjemahan baik lisan maupun tulisan. 
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Universitas Darma Persada telah memberikan kesempatan kepada 

mahasiswa untuk mengaplikasikan teori dan praktik yang telah diajarkan di 

lapangan melalui Praktik Kerja Lapangan (PKL). Mahasiswa diwajibkan 

menjalani Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang disesuaikan dengan kebutuhan 

program studi masing-masing. Bagi mahasiswa, kegiatan PKL dirasa sebagai 

pengalaman belajar yang tidak diperoleh di dalam kampus, karena dengan adanya 

PKL, mahasiswa akan memiliki wawasan sebagai bekal hidup dan bersosialisasi 

di tengah masyarakat. Setelah melakukan PKL, mahasiswa wajib menulis hasil 

laporan untuk melengkapi salah satu persyaratan dalam memperoleh ijazah 

Diploma III. 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis memilih untuk melakukan 

PKL di LPP Radio Republik Indonesia – Voice of Indonesia yang beralamat di Jl. 

Medan Merdeka Barat No.4-5, Lantai 4 Jakarta 10110. Selama melakukan PKL 

penulis banyak melakukan kegiatan seperti menyiarkan berita dan artikel dalam 

bahasa Jepang, menerjemahkan berita ke dalam bahasa Jepang, dan menyiarkan 

acara secara off air. Selama kegiatan PKL berlangsung, penulis merasakan 

perbedaan yang signifikan antar lingkungan perusahaan dengan universitas. 

Perbedaan ini dapat dilihat dari kewajiban yang harus diselesaikan mahasiswa di 

perusahaan tempat PKL dalam waktu satu hari dikarenakan adanya tenggat waktu 

yang telah ditentukan oleh perusahaan. 

 

1.2 Tujuan Praktik Kerja Lapangan 

Praktik Kerja Lapangan memiliki tujuan yang ingin dicapai. Dalam 

melakukan PKL ini, penulis memiliki tujuan sebagai berikut: 

a. Meningkatkan wawasan, pengetahuan, pengalaman, kemampuan dan    

keterampilan mahasiswa. 

b. Meningkatkan hubungan kerjasama yang baik antara Universitas Darma 

Persada dengan berbagai instansi. 

c. Meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai praktik dalam dunia 

kerja sehingga dapat memberikan bekal kepada mahasiswa agar bisa 

beradaptasi ketika terjun langsung ke lapangan. 
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1.3 Manfaat Praktik Kerja Lapangan 

1.3.1 Bagi Mahasiswa 

  Banyak sekali manfaat Praktik Kerja Lapangan yang penulis dapatkan. 

Berikut adalah manfaat Praktik Kerja Lapangan yang penulis dapatkan. 

a. Dapat mengetahui lebih jauh realita ilmu yang telah diterima di 

perkuliahan dan kenyataan di dunia kerja. 

b. Dapat menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman mahasiswa 

selaku generasi yang dididik untuk siap terjun langsung ke masyarakat 

khususnya di lingkungan kerja. 

c. Melatih keaktifan dan kepercayaan diri mahasiswa sesuai dengan ilmu 

yang dimilikinya. 

1.3.2 Bagi Program Studi Bahasa Jepang Diploma  III  Universitas Darma 

Persada 

Mendapatkan timbal balik yang baik untuk menyempurnakan kurikulum  

universitas dan pengembangan dalam semua bidang. Selain itu dapat menjalin 

hubungan yang baik antara universitas dan perusahaan, serta menemukan inovasi 

yang sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja yang berkompeten dalam bidangnya. 

 

1.4 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 

Penulis melaksanakan PKL di LPP Radio Republik Indonesia – Voice of 

Indonesia yang beralamat di Jl. Medan Merdeka Barat No. 4-5, Lantai 4 Jakarta  

10110. Pelaksanaan PKL dilaksanakan dari tanggal 10 Februari 2020 hingga 12 

Maret 2020, mulai pukul 08:00 WIB sampai dengan pukul 15:00 WIB yang 

disesuaikan dengan jadwal pelaksanaan PKL. 

 

1.5 Ruang lingkup Praktik Kerja Lapangan 

Penulis ditempatkan pada bagian Siaran Luar Negeri Bagian Jepang 

(Voice of Indonesia). Tugas-tugas yang dilaksanakan selama PKL yaitu : 
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1. Menerjemahkan artikel “Pesona Indonesia”, “Indonesiaku”, “HDS”, 

“Mari Berbahasa Indonesia”, “Komentar”, “Warna Warni”, dan “Pelangi 

Nada (Pena) ” ke dalam bahasa Jepang. 

2. Membacakan artikel “Indonesiaku”, “Komentar”, “Pesona Indonesia”, 

“Mari Berbahasa Indonesia”, “Warna Warni”, dan “Pelangi Nada (Pena)” 

dalam bahasa Jepang setiap hari Senin-Jumat. 

3. Mengisi judul artikel dan daftar lagu-lagu  yang akan disiarkan di Daftar 

Acara Siaran (DAS) . 

4. Mengisi semua nama acara dan pembawa acara dalam Log Book. 

5. Mengunggah artikel berita dan pesona Indonesia di situs web resmi 

www.voinews.id  

6. Menginput hasil rekaman ke akun VOI milik Ibu Endah. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Guna mendapat gambaran yang sederhana dan mudah dimengerti, 

penulisan Laporan PKL ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut : 

 Bab I berisi tentang uraian latar belakang dan tujuan Praktik Kerja 

Lapangan (PKL), manfaat PKL, waktu dan tempat pelaksanaan PKL 

serta sistematika penulisan.   

 Bab II menjelaskan tentang sejarah RRI terutama stasiun siaran luar 

negeri (Voice of Indonesia) visi dan misi, struktur organisasi serta 

pedoman Radio Republik Indonesia. 

 Bab III menerangkan tentang pelaksanaan PKL serta kegiatan yang 

dikerjakan penulis  selama melaksanakan PKL. 

 Bab IV menguraikan secara singkat tentang pandangan penulis 

selama kegiatan PKL. 

 Bab V berisi tentang kesimpulan dari bab-bab sebelumnya dan 

saran-saran penulis.   

http://www.voinews.id/

