
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kegiatan Academic Visit ini dilatar belakangi oleh program Kerja Praktek  Institut 

Informatika dan Bisnis Darmajaya dengan Universitas Utara Malaysia. Peserta 

yang ikut serta dalam Academic Visit ini diperoleh melalui dua tahapan yakni 

tahap pendaftaran dan pelaksanaan. Setiap mahasiswa berhak untuk mendaftarkan 

diri untuk mengikuti Academic Visit tersebut dan didapat sebanyak 62 mahasiswa 

IIB Darmajaya yang menjadi peserta Academic Visit mewakili IIB Darmajaya ke 

Malaysia (Universitas Utara Malaysia). Program Academic Visit ini merupakan 

kali pertamanya dilaksanakan oleh IIB Darmajaya dengan Universitas Utara 

Malaysia. Selama peserta mengikuti program ini, peserta harus melakukan studi di 

universitas Utara Malaysia, untuk melakukan workshop. Hal ini berarti bahwa 

peserta tidak hanya melakukan kontak langsung dengan pelajar asing lain dan 

pelajar Malaysia tetapi juga masyarakat Malaysia yang tergabung dalam 

workshop dan akan menambah pengetahuan peserta selama berada di universitas 

Utara Malaysia. Selain itu, selama peserta berada di Malaysia tinggal di asrama 

kampus dengan sesama pelajar Malaysia yang membuat interaksi antara pelajar 

asing dan Malaysia menjadi lebih intensif. 

 

Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya tahun 2019 bekerja sama dengan 

Universitas Utara Malaysia dalam Kerja Praktek dalam kurun waktu 14 Hari. 

Peserta Academic Visit yang terdiri dari 62 Mahasiswa/i dan telah dikelompokkan 

kedalam 4 Kelompok dimana setiap kelompok terdiri dari 5-28 Mahasiwa/i 

Fakultas Ekonomi dan Fakultas Ilmu Komputer. Saya termasuk dari 5 

Mahasiswa/i yang beranggotakan Mahasiswa dari jurusan Akutansi. Pengalaman 

saya selama berada dalam perkuliahan akuntansi disana banyak melihat perbedaan 

mulai dari cara mengajar, cara penyanjian selama perkuliahan bahkan materi yang 

digunakan. Standar belajar yang tinggi serta minat belajar yang tinggi sangat saya 

rasakan selama berada disana karena setiap mahasiswa/i disana selalu memiliki 

argumentasi sendiri-sendiri.  



1.2 Ruang Lingkup Academic Visit 

Ruang lingkup dalam kegiatan Academic Visit meliputi kegiatan Sit In Class, tour 

ke beberapa obyek wisata dan penyusunan laporan. Hasil laporan ini disusun 

berdasarkan pada kegiatan Academic Visit yang telah dilaksanakan di Universiti 

Utara Malaysia dan beberapa obyek wisata yang ada di Malaysia dan Thailand 

 

1.3 Manfaat dan Tujuan 

1.3.1 Tujuan  

Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah sebagai berikut:  

a. Mendeskripsikan pengertian kurikulum secara umum.   

b. Mendeskripsikan pengertian kurikulum terkait dengan jenis kurikulum, cara 

membuat kurikulum pada perguruan tinggi. 

 

1.3.2 Manfaat Kerja Praktek 

1. Manfaat Bagi IIB Darmajaya 

Manfaat yang diperoleh bagi IIB Darmajaya, Mahasiswa, dan Mahasiswa 

Universiti Utara Malaysia adalah: 

1. Untuk menjalin kerja sama pertukaran pelajar IIB Darmajaya dengan UUM. 

2. Untuk menjadi tolak ukur bagi mahasiswa Academic Visit IIB Darmajaya 

dengan UUM dalam bidang academic. 

 

2. Manfaat Bagi Mahasiswa 

Academic Visit bermanfaat bagi mahasiswa dalam pengimplementasi 

pengetahuan yang diperoleh dari perkuliahannya, antara lain: 

1. Mendapatkan nilai lebih yaitu di dalam kemandirian, disiplin, tanggung jawab, 

kerjasama kelompok dan kepemimpinan. 

2. Menambah Wawasan dan pengalaman mahasiswa dalam bersosialisasi di 

lingkungan Universitas Utara Malaysia. 

3. Memotivasi mahasiswa untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. 

 

 

 



1.4 Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

1.4.1 Waktu Pelaksanaan 

Kegiatan Academic Visit dilaksanakan pada tanggal 9 april 2019 dan tiba 

kembali di tanah air pada tanggal 23 april 2019. Kegiatan Academic Visit 

dilaksanakan selama 14 hari. 

1.4.2 Tempat Pelaksanaan 

Kegiatan Academic Visit dilaksanakan di Universiti Utara Malaysia dan di 

Thailand. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Penulisan dalam laporan ini akan disusun dalam lima bab terdiri dari: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan pengantar yang menjelaskan mengapa laporan Academic 

Visit ini dibuat dan dilakukan. Bab ini berisi uraian-uraian mengenai latar 

belakang Academic Visit, ruang lingkup Academic Visit, manfaaat dan tujuan 

Academic Visit, waktu dan tempat pelaksanaan serta sistematika penulisan. 

 

BAB II GAMBARAN UMUM UNIVERSITAS 

Bab ini berisi tentang sejarah universitas, visi dan misi universitas, lokasi 

universitas serta struktur organisasi universitas. 

 

BAB III KEGIATAN HARIAN ACADEMIC VISIT 

Bab ini berisi tentang tabel jadwal kegiatan selama Academic Visit serta 

kegiatan Sit In Class. 

 

BAB IV HASIL KEGIATAN ACADEMIC VISIT 

Bab ini berisi tentang hasil dari materi yang didapatkan selama Sit In Class 

serta pembahasan materi. 

 



BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran untuk kegiatan Sit In Class 

berikutnya. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

LAMPIRAN 

 


