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1.1 Latar Belakang  

Pemagangan  adalah  bagian  dari  sistem  pelatihan  kerja  yang  

diselenggarakan  secara  terpadu  di indonesia dan di luar negeri oleh  lembaga 

pelatihan  kerja  perusaahaan dan instansi pemerintah atau lembaga pendidikan  di 

bawah bimbingan pengawasan  instruktur  dan  pekerja yang lebih berpengalaman 

dalam rangka menguasai keahlian tertentu.  Magang ke  jepang  adalah  bentuk  

kerja  sama  antara  Kemenaker  RI  dan  IM  Japan  dalam  rangka  meningkatkan 

sumber daya manusia bangsa indonesia terutama  generasi muda dalam rangka  

menyongsong  era  globalisasi. Program  pemagangan  ini  sangat  membutuhkan  

kemampuan  peserta dalam bahasa Jepang, tidak bahasa jepang sehari-hari tetapi 

juga bahasa Jepang yang  dipergunakan untuk laporan kerja dan lain-lain. (Suyono 

2017). 

Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, 

pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan 

secara terpadu antara pelatihan kerja di lembaga pelatihan dengan bekerja secara 

langsung dibawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang 

lebih berpengalaman. Bidang hukum ketenagakerjaan sebelum hubungan kerja 

adalah bidang hukum yang berkenaan dengan kegiatan mempersiapkan calon 

tenaga kerja sehingga memiliki keterampilan yang cukup untuk memasuki dunia 

kerja, termasuk upaya untuk memperoleh/mengakses lowongan pekerjaan baik 

didalam maupun diluar negeri. 

Pelaksanaan pemagangan ke jepang dilaksanakan setahun sekali yaitu pada 

bulan Januari dimana proses perekrutan pemagangan kejepang kurang lebih 15 

hari, dengan jumlah peserta yang mendaftar hampir 300 peserta per tahun 

pelaksanaan seleksi dilaksanakan dengan menggunakan sistem gugur. Adapun 

pelaksanaan seleksi meliputi, seleksi administrasi, pemeriksaan kesehatan tubuh, 

tes matematika, tes ketahanan fisik, wawancara, kesehatan (medical check up), 

dan tes bahasa jepang. Dimana peserta seleksi dari 300 peserta tersebut kurang 

lebih 70 orang yang siap berangkat kejepang berdasarkan hasil seleksi 



yang telah dilaksanakan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung. Khususnya pada Bidang 

Pelatihan dan Produktifitas yang menyelenggarakan program pemagangan ke 

jepang. 

Dimana sebelumnya sistem pendaftaran dan pelaksanaan pemagangan di 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung masih bersifat manual 

atau offline. Dimana peserta yang ingin mengikuti program pemagangan ke 

jepang harus datang ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung 

untuk mencari informasi – informasi tentang pemagangan ke jepang. Hal ini 

terjadi karna peserta merasa hal tersebut banyak memakan waktu untuk 

mendaftarkan diri menjadi calon peserta dan mencari informasi mengenai 

pelaksanaan seleksi pemagangan ke jepang. 

Pemanfaatan teknologi yang dikembangkan meggunakan website mampu 

mempermudah proses penyampaian informasi bagi pengguna secara mudah dan 

cepat yang dapat terkoneksi menggunakan internet. Karena lebih mudah 

pengoperasianya serta sifatnya yang fleksibel menjadi faktor utama 

dikembangkanya aplikasi sistem informasi pemagangan ke jepang berbasis web 

untuk mempermudah dalam perekrutan pemagangan ke jepang dan memperoleh 

informasi terkait tentang pelaksanaan seleksi pemagangan ke jepang. 

 Penelitian ini menghasilkan suatu aplikasi yang dapat mempermudah 

proses perekrutan pemagangan ke jepang berdasarkan hasil implementasi yang 

dilakukan dengan penerapan black box testing dengan diuji berdasarkan 

functionality menghasilkan 72,2% dengan hasil tersebut pengguna menyatakan 

kesesuaian fungsi pada sistem, Melihat kondisi ini, penulis tertarik untuk 

membuat aplikasi pemagangan ke jepang berbasis web. Tujuanya yaitu untuk 

mempermudah peserta dalam proses perekrutan pemagangan dan mengetahui isi 

dari pelaksanaan magang ke jepang secara detail. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam  

penelitian ini adalah: 



1. Bagaimana pelaksanaan seleksi Pemagangan ke Jepang pada Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung ? 

2. Bagaimana merancang aplikasi sistem informasi pemagangan ke jepang 

berbasis web pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Setiap penelitian yang sifatnya ilmiah sudah tentu mempunyai tujuan dan 

sasaran. Tujuan dalam penelitian ini antara lain adalah : 

1. Merancang media informasi pelaksanaan seleksi Pemagangan ke Jepang pada 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung. 

2. Membangun media informasi Aplikasi sistem informasi pemagangan ke 

jepang berbasis web pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi 

Lampung. 

 

1.4 Batasan Masalah  

Setiap penelitian yang sifatnya ilmiah sudah tentu memiliki batasan masalah. 

Batasan masalah dalam penelitian ini antara lain adalah : 

1. Tes matematika tidak bersifat online melainkan peserta hanya bisa melihat 

hasil yang sudah di tentukan oleh panitia pemagangan ke jepang 

2. Tidak melayani pembayaran online 

3. Hasil mengelola nilai tes pemagangan ke jepang yaitu secara nilai 

keseluruhan / total. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah : 

1. Membantu calon peserta pemagangan ke jepang  untuk mempermudah dalam 

sistem pendaftaran pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi 

Lampung. 

2. Dapat membantu dalam memudahkan mendapatkan informasi mengenai 

Program Pemagangan ke Jepang. 

3. Bagi peserta pemagangan ke jepang dapat mengetahui transisi diri mengenai 

proses pemagangan ke jepang 



4. Bagi Universitas Teknokrat Indonesia dapat menambah informasi dan 

referensi bagi mahasiswa yang ingin mengikuti program pemagangan ke 

jepang. 

5. Bagi Penulis meningkatkan wawasan berpikir ilmiah dan kemampuan 

menganalisis suatu masalah khususnya dalam hal terkait dengan sistem 

informasi pemagangan ke jepang. 

 

 

 


