
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Sistem pendidikan perguruan tinggi melalui proses pembelajaran mahasiswa 

tidak hanya memahami maupun mendengarkan tetapi lebih pada pendekatan 

penyelesaian masalah – masalah secara kreatif. Artinya sudah harus bersiap 

dalam memahami permasalahan – permasalahan keilmuan dalam pencapaian 

hasil pembelajaran terutama di bidang sains dan di beritugas untuk 

menyelesaikannya sebagai suatu cara pembelajaran. Selanjutnya, mahasiswa 

harus di dorong untuk memiliki motivasi dalam diri mereka sendiri, kemudian 

berupaya keras mencapai kompetensi yang di inginkan. 

 

Dunia akademik dewasa ini cendrung menitik beratkan pada kebutuhan 

kompetensi bagi lulusan atau output sehingga di harapak perguruan tinggi dapat 

memberikan bentuk pelajaran yang selaras dengan pengembangan dan 

kebutuhan pasar kerja seperti keterampilan dan pengetahuan dan pada akhirnya 

dapat membangun sumber daya manusia yang handal serta memberikan 

kontribusi bagi pembangunan sumber daya manusia indonesia pada umumnya 

terutama bagi provinsi lampung khususnya. 

 

Pelaksaaan Akademiv Visit di implementasikan dengan bertitik pada kompetensi 

mahasiswa dengan berlandaskan pada pengetahuan dan pemberdayaan 
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kemampuan yang langsung menyentuh pada kebutuhan masyarakat maupun 

pemerintah setempat. Menyadari akan pentingnya knowledge-based academic 

dalam tatanan global dewasa ini dan tanggung jawab sertaperan dalam 

memajuakan kehidupan sosial bagi masyarakat pada umumnya. 

 

Academic Visit adalah padanan dari mata kuliah Praktek Kerja Pengabdian 

Masyarakat dengan menerjunkan mahasiswa langsung ke perguran tinggi luar 

negri untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan ilmu di bidangnya dan 

mengetahui sistem perkuliahan di perguruan tinggi tujuan. Kegiatan ini di 

lakukan dalam bentuk Academic Visit. Melaui kegiatan Academic Visit masing – 

masing unsur yang terlibat di dalamnya memperoleh nilai tambahan antara lain 

mengembangakan kompetensi dalam diri mahasiswa tersebut sehingga di 

harapkan mampu mengimplementasikan ilmunya dan memberdayakan 

kemampuan yang langsung menyentuh pada kebutuhan academic setempat 

melalui program interaksi dan sosialisasi. 

 

1.2 Manfaat Academic Visit 

1.2.1 Mahasiswa  

1. Mendewasakan cara berfikir dan meningkatan daya penalaran mahasiwa 

dalam melakukan interaksi sosial dengan orang lain dari etnis, suku, ras, 

dan budaya yang berbeda dalam suatu tempat. 

2. Memberi kesempatan kepada mahasiwa untuk bersikap objektif dan 

terbuka terhadap lingkungan baru. 
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3. Meningkatkan kemampuan bahasa asing, terutama bahasa Internasional 

(Bahasa Inggris).  

4. Mendapatkan kesempatan mengenalkan Fakultas Ilmu Komputer IBI 

Darmajaya Lampung dan Indonesia pada dunia. 

 

1.2.2 IBI Darmajaya 

1. Meningkatkan kerjasama antar lembaga pendidikan dan antar bangsa, 

khususnya pada Fakultas Ilmu Komputer IBI Darmajaya. 

2. Mendapatkan perbandingan metode pembelajaran antara IBI Darmajaya 

dan Univercity Utara Malaysia 

 

1.3 Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

Program Academic Visit dilaksanakan mulai tanggal 9 April 2019 sampai 23 

April 2019 di University Utara Malaysia, Sintok, Bukit Kayu Hitam, Kedah, 

Malaysia 

 

1.4 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang Academic Visit dan Manfaat yang ingin 

dicapai dari Academic Visit yang dibuat, serta sistematika penulisan laporan. 

 

 



4 

 

 

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN 

Bab ini berisi pelaksanaan kegiatan Academic Visit yang telah di lakukan oleh 

masing-masing mahasiswa Academic Visit. 

 

BAB III PEMBAHASAN DAN EVALUASI 

Uraian dan penjelasan singkat tentang pelaksanaa setiapa program Academic 

Visit (termasuk program yang tidak terlaksanan dan program baru di luar 

rencana disertai alasan singkat). 

 

BAB IV PENUTUP 

Bagian ini memuat kesimpulan yang menjalsakan temuan masalah dan solusi 

yang di peroleh, Serta berisi rekomendasi berdasarkan kesimpulan serta harapan 

masa yang akan datang. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


