
BAB 1  

PENDAHULUAN 
 

1.1  Latar Belakang Academic Visit  
Pengabdian masyarakat maupun Kerja Praktek merupakan bagian dari mata 

kuliah yang wajib diambil hampir semua Perguruan Tinggi di 

Indonesia,kegiatan ini dilakukan setiap tahunnya dengan format yang 

berbeda-beda ,mulai di tahun 2019 ini IBI Darmajaya membuat suatu 

program yang setara dengan program PKPM program ini diberi nama 

Akademik Visit. 

Akademik visit adalah suatu program yang dapat menggantikan program 

PKPM yang ada di IBI Darmajaya dengan adanya program ini mahasiswa 

diharapkan dapat menambah ilmu,wawasan,dan pengalaman serta menjadi 

tolak ukur dalam pengembangan kompetensi. 

 

Tujuan utama Akademik Visit adalah agar mahasiswa mendapatkan 

pengalaman yang berbeda ,memperluas wawasan akademik global,menggali 

kompetensi diri melalui pembelajaran dikelas maupun diluar kelas serta 

menjalin kerjasama yang berkelanjutan antara IBI Darmajaya dengan 

perguruan tinggi tujuan. 

 

Dalam program Akademik Visit tahap bertempat di Universitas Utara 

Malaysia (UUM) menjadi perguruan tinggi tujuan yang beralamatkan di 

Sintok,Keddah.dalam Akademik Visit II ini terdapat 10 orang peserta yang 

terdiri dari bermacam-macam jurusan diantaranya adalah jurusan Teknik 

Informatika dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. 

Universitas Utara Malaysia merupakan universitas terbaik no-7 di Malaysia 

,UUM adalah universitas yang berbasis manajemen dan bisnis. 

 

 

 

 



1.2    Ruang Lingkup Kegiatan Aademic Visit 
Berdasarkan Latar Belakang yang telah di uraikan, maka yang akan menjadi 

ruang lingkup dalam akademik Visit ini adalah : 

a. Akademik  

Yaitu kegiatan yang mengandung nilai akademis,seperti belajar di 

dalam kelas. 

b. Visit 

Yaitu kegitan di luar bidang akademis ,tetapi memiliki manfaat 

pengetahuan seperti mengunjungi tempat bersejarah. 

 
1.3    Manfaat dan tujuan 

1.3.1 Manfaat 
A. Manfaat Bagi Mahasiswa  

1. Mahasiswa banyak mendapatkan ilmu dan pembelajaran baru di 

Universitas Utara Malaysia dalam hal pembelajaran di kelas maupun 

di luar kelas. 

2. Mahasiswa juga banyak mendapat pengalaman baru,teman baru dan 

mengetahui berbagai ragam budaya dan bahasa. 

3. Mahasiswa juga dapat merasakan perbedaan kedisiplinan,tanggung 

jawab dan menghargai waktu antara di Universitas Utara Malaysia 

dengan di Indonesia. 

B. Manfaat Bagi IBI Darmajaya 
1. program akademik visit ini memberikan banyak manfaat tersendiri 

bagi IBI Darmajaya diantaranya yaitu wacana baru dengan perubahan 

paradigma bahwa mahasiswa dengan personality development harus 

dapat memberikan umpan balik dalam pengembangan ilmu yang 

sudah diketahui serta memelihara kerja sama yang berkelanjutan 

dengan pemerintah daerah khusus nya pada daerah atau wilayah 

sasaran akademik visit. 
2. Bukan hanya mempromosikan kampus IBI Darmajaya di dunia luar 

namun juga akan berdampak juga pada masyarakat. 



3. Menjalin kerja sama yang diharapkan akan berkelanjutan dengan 

universitas di luar negeri. 

1.3.2  Tujuan 
1. Memperluas wawasan akademik global 

2. Menggali kompetensi diri melalui training dan workshop 

3. Menjalin kerjasama yang berkelanjutan        

4. Memperbanyak ilmu pengetahuan bagi mahasiswa 

 

1.4 Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

1.4.1 Waktu Pelaksanaan 
Pada hari jum’at 13 September 2019 Peserta Akademik Visit Tahap II 

bersama dengan pembimbing berangkat dari lampung pukul 20.40 dan tiba 

di bandara Soekarno Hatta pada pukul 21.25 lalu menunggu diruang tunggu, 

pada tanggal 14 September pukul 03.25 subuh boarding untuk berangkat 

menuju Kuala Lumpur dengan menempuh waktu perjalanan selama 1 jam 

45 menit lalu turun untuk transit menuju Alor setar boarding pukul 07.45 

dan tiba di Bandara Alor Setar pukul 08.45 dan dijemput oleh pihak kampus 

UUM dan langsung menuju ke tempat tujuan yaitu Universiti Utara 

Malaysia menempuh waktu 30 menit dari bandara Alor setar. Setalah 

sampai di UUM. 

1.4.2 Tempat Pelaksanaan 
Tempat pelaksanaan Akademik Visit Tahap II berada di Universiti Utara 

Malaysia di Sintok Malaysia. 

 
1.5  Sistematika Penulisan 

BAB I  
Berisi Tentang Ruang Lingkup,Manfaat,Tujuan,Waktu dan Tempat 

Pelaksanaan. 

BAB II  
Berisi Tentang Sejarah,Visi,misi,Lokasi dan Struktur organisasi Universitas 

Tempat Academic Visit. 

BAB III  



Berisi tentang Jadwal Kegiatan Dan Kegiatan lainya. 

BAB IV  
Berisi Tentang Hasil Dari Kegiatan Dan Pembahasan Kegiatan. 

BAB V  
Berisi Tentang Kesimpulan Dan Saran Dari Kegiatan Di Universitas Utara 

Malaysia 

 

 
 


