
   

 

 
 19 Universitas Internasional Batam 

BAB III 

GAMBARAN UMUM ORGANISASI 
 

 

3.1  Identitas Organisasi 

UKM J-Club Universitas Internasional Batam berdiri pada 15 Oktober 

2014 dan diresmikan sebagai UKM pada bulan Agustus 2017. Tujuan dari UKM 

J-Club adalah untuk mengajarkan bahasa Jepang serta membagikan informasi 

seputar budaya dari negara Jepang. UKM ini beroperasi di lingkungan kampus 

Universitas Internasional Batam untuk kegiatan kelas. Selain mahasiswa 

Universitas Internasional Batam, UKM J-Club juga menerima mahasiswa dan 

siswa dari kampus dan sekolah lain. 

Berikut adalah visi dan misi dari UKM J-Club Universitas Internasional 

Batam. 

Visi 

 

Menjadikan UIB J-Club sebagai sarana pembelajaran bahasa & 

budaya Jepang yang berkualitas dalam kampus, pembelajaran yang kondusif, 

meningkatkan wawasan pengetahuan budaya positif, sehingga terwujud 

dalam proses kegiatan. 

Misi 
 

1. Meningkatkan kualitas pembelajaran melalui upaya adopsi dan 

modifikasi berbagai inovasi pembelajaran 

2. Menciptakan iklim dan lingkungan kampus Universitas Internasional 

Batam sebagai kompleks yang nyaman, akademis dan kondusif bagi 

berlangsungnya proses pembelajaran yang bermutu.  
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3. Menciptakan sarana pembelajaran yang nyaman dan santai sehingga 

tidak terasa mononton dalam pembelajaran setiap pembelajaran. 

 

3.2  Struktur Organisasi 

Gambar 1 menunjukkan susunan struktur organisasi UKM J–Club 

 

Gambar 1 Struktur Organisasi UKM J-Club Universitas Internasional Batam 
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Berdasarkan Gambar 1 di atas, maka dapat uraikan struktur organisasi 

UKM J-Club sebagai berikut : 

1. Pembina 

Membina dan membimbing kegiatan UKM supaya berjalan sesuai 

dengan visi dan misi. 

2. Penasehat 

Memberi nasehat dan pencerahan dalam hal berjalannya kegiatan dan 

tindakan yang akan di laksanakan. 

3. Ketua 

Memimpin dan mengambil keputusan dalam kegiatan dan tindakan UKM 

ke depannya. 

4. Wakil Ketua 

Membantu tugas ketua serta melaksanakan tugas ketua ketika ketua 

sedang berhalangan. 

5. Sekretaris 

Membuat program kerja UKM, mencatat hasil dan keputusan rapat, serta 

melakukan rekap absensi anggota. 

6. Wakil Sekretaris 

Membantu tugas sekretaris serta melaksanakan tugas ketua ketika ketua 

sedang berhalangan. 

7. Bendahara 

Mengatur keuangan dan kas serta membuat dokumentasi keuangan UKM 

J–Club. 
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8. Wakil Bendahara 

Membantu tugas bendahara serta melaksanakan tugas ketua ketika ketua 

sedang berhalangan. 

9. PIC Bahasa 

Memimpin tim serta menyusun dan menyiapkan materi materi tentang 

bahasa jepang yang akan di ajarkan setiap minggu kecuali ketika 

bergantian dengan PIC Seni dan PIC Budaya. 

10. PIC Seni 

Memimpin tim serta menyusun dan menyiapkan materi tentang seni 

jepang yang akan di ajarkan sebulan sekali bergantian dengan PIC 

Budaya. 

11. PIC Budaya 

Memimpin tim serta menyusun dan menyiapkan materi tentang budaya 

jepang yang akan di ajarkan sebulan sekali bergantian dengan PIC Seni. 

 

 

3.3  Aktivitas dan Kegiatan Operasional 

UKM J-Club melaksanakan kegiatan atau kelas setiap hari sabtu di kelas 

yang sudah di sediakan oleh Universitas Internasional Batam. Dalam satu bulan, 

minggu minggu pertama akan di isi dengan pelajaran bahasa jepang, dan pada 

minggu terakhir akan di isi dengan pelajaran seni atau budaya secara bergiliran. 

Pengadaan kelas UKM J-Club disesuaikan dengan kalender akademik Universitas 

Internasional Batam dimana pada libur semester dan minggu menjelang ujian 

maka kelas akan di liburkan. 

Selain program kerja di kelas, UKM J-Club juga memiliki program kerja 
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di luar kelas seperti ikut berpatisipasi dalam mengisi acara di luar yang 

berhubungan dengan jepang, serta dengan melakukan kegiatan bersama anggota 

UKM untuk saling mempererat hubungan dan kekompakan antar anggota. 

 

3.4  Sistem yang Digunakan 

UKM J-Club menggunakan LINE sebagai media komunikasi utama 

antar pengurus dan sesama anggota. UKM J-Club memiliki 3 group LINE dengan 

fungsi yang berbeda beda, yaitu Official Group J–Club, Leisure Group J–Lounge, 

dan Committee Group J–Committee. Offical Group adalah grup dimana informasi 

dan pengumuman mengenai kelas dan kegiatan diumumkan oleh pengurus atau 

pembina dan dosen. Leisure Group adalah grup dimana anggota J-Club dapat 

saling berkomunikasi dan berbagi tanpa mengganggu pembina dan dosen di 

Official Group. Committee Group adalah grup dimana para pengurus dapat 

berdiskusi tentang program kerja dan kegiatan kegiatan yang akan di laksanakan. 

Selain itu, J-Club juga memiliki akun media social lain yaitu Instagram. 

Akun Instagram di gunakan untuk membagi atau meng–upload foto – foto dan 

video tentang kegiatan yang dilaksanakan dan informasi lainnya. 

Media promosi yang digunakan UKM J-Club yaitu media pengenalan 

berupa presentasi powerpoint yang sederhana untuk memperkenalkan J-Club dan 

struktur pengurusan, serta video pendek untuk memperkenalkan J-Club secara 

garis besar. Tetapi asset maskot yang di miliki masih dalam bentuk 2D, sehingga 

dapat di simpulkan bahwa UKM J-Club membutuhkan asset baru berupa 3D. 
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