
BAB II 

 PELAKSANAAN KEGIATAN 

 

2.1 Persiapan  

Untuk mencoba pengalaman baru keluar negeri melalui program Academic Visit 

ke University Utara Malaysia melalui program yang di selenggarkan oleh IO 

(International Office) IBI Darmajaya. Yang di laksanakan 14 hari, peserta harus 

bergabung terlebih dahulu dengan cara Registrasi. Pada awalnya peserta harus 

mengisi formulir pendaftaran, melakukan pembayaran dengan jumlah Rp, 

5.950.000 (lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) serta 

mengumpulkan berkas yang di minta untuk pembuatan passport yang teridiri 

dari KTP, KK, Ijazah terakhir dan Akta Kelahiran. Pembuatan pasport memakan 

waktu 4 hari melalui kantor Imigrasi daerah Bandar Lampung. 

 

Sebelum keberangkatan pada tanggal 3 April 2019 di adakan Orientasi 

pembekalan. Orientasi ini membekali para mahasiswa agar lebih matang untuk 

menghadapi kehidupan baru di Malaysia selama dua minggu kedepan adapun 

jumlah mahasiswa yang mengikuti Academic Visit berjumlah 62 Mahasiswa dari 

berbagai jurusan. 

 

Pada tangga 5 April 2019 di adakan technical metting guna membahas apa saja 

yang harus di persiapkan sebelum keberangkatan yang belum sempat di bahas 

pada pertemuan sebelumnya, semua di persiapkan dengan matang untuk 
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meminimalisir hal yang tidak di inginkan. Penukaran mata uang dari Rupiah ke 

Ringgit keesokan harinya di MoneyCharge terdekat. 

Pelepasan mahasiswa Academic Visit di laksanakan pada tanggal 9 April 2019 

yang langsung di hadiri oleh Wakil Rektor III yaitu Bpk Muprihan Thaib S.Sos, 

MM, dan tentunya para dosen pendamping yang mendampingi para peserta 

beberapa hari disana. 

 

2.2 Perjalanan Keberangkatan  

Persyaratan sebagai peserta Academic Visit satu pesatu telah di jalankan oleh 

para peserta mulai dari pembutan pasport, pembekalan dari pihak IIB Darmajaya 

serta pelepasan yang di wakili oleh Wakil Rektor III. 

 

Seperti yang sudah di jadwalkan, tanggal 9 April 2019 peserta Academic Visit 

bersama tiga Dosen pendamping, yakni Ibu Sherli Trisnawati (Staf International 

Office), Bapak Yuni Arkiansyah (Pendamping Fakultas Ilmu Komputer), dan 

Bapak Muhamad Putra (Pendamping Fakultas Ekonomi) berangkat ke Malaysia. 

Hari ini tepatnya hari Selasa, Pukul 16.30 WIB, setelah pelepasan Mahasiswa 

berangkat menuju Bandara Soekarno Hatta menggunakan bus dengan jarak 

tempuh sekitar 5 jam. Di tiket tertulis pesawat take off  pukul  09.55 WIB namun 

karna begitu banyak prosedur yang harus di lalui maka peserta tiba lebih awal di 

bandara Soekarno Hatta, Tanggerang. 
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Sesampainya di bandara pukul 00.30 WIB atau tepatnya dini hari, peserta 

berisitirahat di Bandara. Pagi hari prosedur keberangkatan telah menanti para 

peserta mulai pemeriksaan keamanan, pengecekan barang bawaan memalui 

metal detector, Check-in di loket, pengecekan dokumen oleh pihak imigrasi, 

setelah melalui semua tahapan peserta langsung melakukan boarding pass.  

 

Perjalanan dari Bandara Soekarno Hatta – Bandara Internasional Penang di 

tempuh dengan waktu 3 jam. Pada pukul 13.25 MST (Malaysia Standart Time) 

peserta tiba di Bandar Udara International Pulau Penang. Sebelum keluar dari 

Bandara peserta terlebih dahulu melakukan pemeriksaan paspor oleh pihak 

imigrasi. Peserta Academic Visit kemudian di jemput oleh pihak kampus yang 

kemudian membawa kami ke University Utara Malaysia (UUM), tepatnya di 

Bukit Kayu Hitam, Kedah, Malaysia. Kemudian sesampainya di UUM para 

peserta di tempatkan di bilik masing – masing untuk beristirahat.  

 

2.3  Kegiatan di Malaysia 

2.3.1 Gambaran Umum Univeristy Utara Malaysia 

2.3.1.1 Sejarah University Utara Malaysia 

Perencanaan konstruksi dimulai pada Agustus 1983 ketika Departemen 

Pendidikan mulai merencanakan universitas. Pada 19 Oktober 1983, 

Kabinet memberikan persetujuan untuk proyek ini di Kedah. Pada saat 

itu, proyek itu disebut "The Sixth University Project". Beberapa bulan 

kemudian, kantor sementara Universitas Keenam, secara resmi bernama 
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Universiti Utara Malaysia (UUM), secara resmi dibuka pada 15 

Februari 1984 di Jitra.  

 

Empat bulan setelah pembukaan resminya, kantor UUM dipindahkan ke 

Kampus Darul Aman sementara di Jitra, pada Juni 1984, ketika fase 

pertama proyek telah selesai. Tahun akademik pertama dimulai pada 

Juni 1984. Kampus Darul Aman berada di sebidang tanah seluas 62 

hektar di Bandar Darulaman. Itu adalah 18 km sebelah utara Alor Setar 

dan 4,8 km dari Jitra.  

 

Sementara itu, perencanaan kampus permanen telah dimulai. Itu akan 

dibangun di atas lahan seluas 1.061 hektar di Sintok (di distrik Kubang 

Pasu), 48 km utara Alor Setar dan 10 km timur Changlun, sebuah kota 

kecil di sepanjang Jalan Raya Utara-Selatan, dekat Malaysia-Thailand 

berbatasan. 

 

Kampus permanen UUM, yang disebut sebagai Kampus Sintok, mulai 

beroperasi pada 15 September 1990. Di daerah bekas penambangan 

timah, ia berada di lembah hutan tropis yang subur, diapit oleh bukit 

biru, dan disiram oleh dua sungai yang mengalir di sepanjang tengah 

kampus. Sungai-sungai itu adalah Sungai Sintok dan Sungai Badak. 
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Kampus Sintok dibuka pada 17 Februari 2004 oleh Kanselir Kerajaan, 

Yang Mulia Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah. Bangunan utama 

adalah Perpustakaan Sultanah Bahiyah, Kanselir, Masjid Sultan 

Badlishah, Aula Mu'adzam Shah, Aula Tan Sri Othman, Kompleks 

Olahraga, Varsity Mall, gedung Budi Siswa, kompleks Konvensi, dan 

bangunan-bangunan yang menjadi rumah bagi departemen akademi.  

 

Pada Januari 2008, restrukturisasi sistem akademik universitas 

dilakukan. Tiga belas fakultas digabung dan dialirkan ke tiga perguruan 

tinggi akademik utama: UUM COB (UUM College of Business), UUM 

CAS (UUM College of Arts and Science), dan UUM COLGIS (UUM 

College of Law, Pemerintah dan Studi Internasional). 

 

2.3.1.2 Visi dan Misi University Utara Malaysia 

Visi 

To Be An Eminent Management University 

 

Misi 

We educate leaders with holistic characteristics to serve the global 

community 
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2.3.2  Kegiatan Akademik 

 Selama 14 hari peserta berada di malaysia, kami mengikuti beberapa 

kegiatan dan perkuliahan di antaranya sebagai berikut: 

2.3.2.1 University Utara Malaysia, Rabu 11 April 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Gambar 2.1 Anjungan Tamu UUM 

  Sumber: Malaysia, 11 April 2019 

 

 Pukul 09.00 MST (Malaysia Standart Time), Penyambutan 

Mahasiswa IBI Darmajaya di University Utara Malaysia di 

Anjungan Tamu UUM (University Utara Malaysia) dalam acara 

tersebuat mahasiswa IIB Darmajaya di sambut hangat oleh pihak  

UUM dan di berikan izin dari UUM untuk lebih dalam dan mengal 

lingkunagn kampus UUM.   

 Pukul 10.00 MST, Di lanjutkan dengan mengunjungi Perpustakaan 

Sultanah Bahiyah UUM. 

 Pukul 11.00 MST, Dilakukan Wellcoming Ceremony di Auditorium 

CAS. 
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 Pukul 13.00 MST, Setalah makan siang Mahasiswa IIB Darmajaya 

melanjutkan kegiatan dengan berkeliling mengitari Kawasan 

Kampus UUM sampai dengan selesai. 

   

2.3.2.2 University Utara Malaysia, Senin 15 April 2019 
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Depan Gedung Kuliah College af arts and Science. 

Sumber: Malaysia, 15 April 2019 

 

 Pukul 09.00 – 12.00 MST, Melakukan Perkuliahan Di ruangan 

Training Room (COPED), Pemateri Prof. Dr. Suhaidi Hassan 

dengan materi InterNetWorks Research Lab.  

 

 Pukul 14.00 – 17.00 MST, Melakukan Perkuliahan Di ruangan The 

MCMC-UUM Makerspace Lab,  Pemateri Mr. Ahmad Hanis Mohd 

Shabli, dengan materi The Internet of Things (IoT) : An 

Experiential Learning. 
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2.3.2.3 University Utara Malaysia, Rabu 17 April 2019 

 Pukul 10.30 – 12.30 MST, Melakukan Perkuliahan di ruangan 

BMU, SOC, Pemateri AP Dr. Yuhanis Yusof, dengan materi 

Applications of Data Analytics Data Science Research Lab. 

 Pukul 14.00 – 16.30 MST Melakukan Perkuliahan di Training 

Room, COPED, pemateri AP Dr. Sahrul Azmi Mohd Yusof dengan 

Materi Saiko Lab Team Building School of Computing. 

 

2.3.2.4 University Utara Malaysia, Kamis 18 April 2019 

 Pukul 09.30 – 12.30 MST, Melakukan Perkuliahan di ruangan 

BMU,SOC pemateri Dr. Idyawati Hussein dengan materi Persona 

in Requirement Ghatering Human-Centered Computing Research 

Lab. 

 Pukul 14.30 – 15.30 MST, Melakukan Perkuliahan di ruangan 

BMU,SOC pemateri Dr. Amran Ahmad dengan materi PG 

Programmes School of Computing. 

 

2.3.2.5 University Utara Malaysia, Minggu 21 April 2019 

 Pukul 10.00 – 12.00 MST, Melakukan Perkuliahan Di ruangan 

Training Room (COPED), Pemateri Madam Shakiroh Binti 

Khamis dengan materi Visualization Institute of Advanced and 

Smart Computing, Opportunity Research Lab. 
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 Pukul 14.30 – 16.30 MST, Melakukan Perkuliahan Di ruangan 

Training Room (COPED), Pemateri Mr. Abdul Razak dengan 

materi Shapening Comunication Skills, Games- Comunitation 

Games Institute of Advanced and Smart Computing, Opportunity 

Research Lab. 

 

2.3.2.6 University Utara Malaysia, Senin 22 April 2019 

  Pukul 10.00 – 12.00 MST, Peserta dan dosen pembimbing 

melakukan closing ceremony auditorium yang di hadiri oleh dosen 

dari University Utara Malaysia dan juga di berikan penyerahan 

Sertifikat Academic Visit. 

 

2.3.3 Kegiatan Non Akademik 

Selama dua minggu di University Utara Malaysia para peserta tidak hanya 

mengikuti kegiatan Akademik, akan tetapi juga ada kegiatan kegiatan non-

akademik, di antaranya yaitu: 

 

2.3.3.1 Inapan Siswa SME Bank 

Merupakan tempat tinggal atau asrama mahasiswa. Inapan ini merupakan 

suatu wadah dimana seperti minatur dunia, karena mahasiswa tidak 

hanya di tuntuk belajar ilmu pengetahuan teteapi juga belajar jaddi 

masyarakat dunia 
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 Gambar 2.3. Inapan SME BANK 

 Sumber: Malaysia, 10 April 2019 

 

Banyak hal yang sangat bermanfaat kekita berada dalam lingkungan 

Global ini,seperti memperluas koneksi, menambah pengetahuan, budaya, 

khususnya budaya kampus sehingga dapat menambah wawasan Global. 

Hal ini membuka mata serta memberikan motivasi kepadda kami sebagai 

mahasiswa untuk belajar lebih banyak lagi. Fasilitas di inapan sangat 

baik, mudah dan cepat. Untuk komunikasi ataupun akses internet sangat 

mudah. Dari dalam inapan atau kamar kita dapat mengakses internet 24 

jam gratis non-stop. Untuk persediaan air minum masing masing sudah 

tersedia di sudut sudut inapan. Kamar atau inapan sudah cukup luas, satu 

kamar terdapat dua bad atau tempat tidur, untuk dua mahasiswa dan juga 

dua lemari, kursi dan meja belajar. 
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2.3.3.2 Cafetaria SME Bank 

Merupakan tempat dimana mahasiswa yang berada di Inapan SME Bank 

untuk makan atau yang sering kita sebut kantin. Namun Cafetaria 

sangatlah nyaman dan bersih, banyak pula mahasiswa yang mengerjakan 

tugas atau hanya sekedar berkumpul untuk berdiskusi di Cafetaria, 

makanan yang tersedia juga termasuk murah dan cocok untuk para 

mahasiswa. 

 

2.3.3.4  Tour Langkawi Island 12 April 2019 

Pulau Langkawi adalah salah satu distrik yang masuk ke negara bagian 

Kedah Darul Aman, Malaysia. Yang membuat berbeda dengan beberapa 

tempat wisata lain di Malaysia, Pulau Langkawi ini diberi status bebas 

cukai pada tahun 1987. Jadi kita bisa belanja di Langkawi tanpa kena 

cukai, Tidak cuma itu saja, pulau ini juga kaya dengan keindahan alami 

yang sangat luar biasa.  

 

Adapun untuk menuju kesana di butuhkan waktu sekitar 1.5 jam 

menggunakan bus untuk ke pelabuhan Kuala Kedah dari Inapan SME 

Bank, kemudian di lanjutkan menggunakan kapal Fery untuk 

menyebrang ke pulau Langkawi perjalanan sekitar 1 jam. Setibanya di 

langkawi di lanjutkan lagi menggunakan bus untuk menuju objek wisat 

yang pertama yaitu Cable Car Langkawi dan Musem 3D. Objek wisata 

https://catperku.com/liburan-ke-malaysia/
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ini sangat luar biasa ramai karna memiliki peamandangn yang sangat 

menarik, kita dapat  

 

Gambar 2.4 Cable Car  

Sumber: Langakawi 12 April 2019 

 

menaiki Cable Car yang panjangnya sekitar 2 kilometer dengan 

kemiringan 45 derajat untuk dapat melihat keindahan pulau langkawi. 

Turis mancanegarapun sangat ramai dari berbagai belahan dunia. 

 

2.3.3.5 Tour to Alor Setar 13 April 2019 

Alor Setar merupakan ibu kota negeri Kedah, Malaysia. Tempat 

kelahiran Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj yang merupakan Perdana 

Menteri Malaysia yang pertama. Mayoritas penduduknya adalah dari 

suku Melayu Kedah, diikuti oleh suku Tionghua dan India. Masyarakat 

Melayu lainnya termasuklah Melayu Pattani yang menuturkan bahasa 

Yawi. 
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Alor Setar adalah gabungan dari kata ‘Alor’ dan ’Setar’. Setar adalah 

nama sejenis pohon, buahnya apabila masak berwarna kuning 

kemerahan, rasanya masam-masam manis dan ukurannya besar sedikit 

daripada buah rumbia yang termasuk dalam kelompok pohon kundang 

dengan nama ilmiahnya ‘Boeya Macrophlla.  

 

Gambar 2.6  Menara Alor Setar 

Sumber: Kedah, 13 April 2019 

 

Terdapat pula sebuah menara telekomunikasi setinggi 165 meter yang 

berdiri di Alor Setar, Kedah, Malaysia. Menara ini di bangun untuk 

Telkom Malaysia. Selain untuk telekomunikasi menara ini juga 

merupakan Tujuan wisata dan juga di gunakan sebagai menara 

pengamatan untuk melihat hilal. 
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2.3.3.6 Activites with Rakan CAS 14 April 2019 

Rakan CAS mempunyai arti yang sering kita kenal rekan, rakan 

merupakan bahasa melayu yang artinya teman. Jadi yang di maksud 

Rakan CAS ialah teman dari Fakultas College of Arts and Sciences. 

Rakan CAS memperkenalkan beberapa fasilitas yang ada UUM 

diantarnya UUM Sport center; yaitu tempat dimana para mahasiswa 

melakukan kegiatan olah raga mulai dari jogging track, beresepda, 

kolam renang dan lain sebagainya. Go-cart; yaitu lintasan balap yang di 

gunakan para mahasiswa untuk menyalurkan hobi balap. Kayak; yaitu 

kegiatan mendayung perahu kecil di danau yang berada di area UUM. 

 

2.3.3.7 Oneday Tour Hatyai Thailand 

Ini adalah kegiatan terakhir Non Akademik yang di lakukan oleh 

peserta Academic Visit. Pukul 06.00 MST peserta melakukan perjalan 

menggunakan bus ke perbatasan Malaysia dan Thailand yang ada di 

daerah Bukit Kayu Hitam, sekiatar dua jam perjalan dari Inapan SME 

Bank ke perbatasan tersebut, tiba disana seluruh peserta di haruskan 

turun dari bus dan membawa paspor untuk melewati pemeriksaan yang 

di lakukan oleh imigrasi di perbatasan terebut. Setalah itu di lanjutkan 

lagi menggunakan bus 2 jam perjalanan untuk menuju Hatyai. 
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Gambar 2.7 Pantai Shongkhla  

Sumber: Thailand 19 April 2019 

 

Hatyai merupakan sebuah kota yang terletak di Thailand bagian selatan 

terletak di dekat perbatasan Malaysia di provinsi ShongKhla. Hatyai 

menyediakan segala kemeriahan untuk berwisata. Mulai dari tempat 

atraksi, petuangan alam, makanan lezat sampai pantai dan tempat 

perbelanjaan yang semarak. Salah satu kujungan dari peserta Academic 

Visit ialah pantai ShongKhla dan pasar Hatyai untuk berbelanja oleh-

oleh. 

 

2.4 Perjalanan Pulang 

Tak terasa waktu dua minggu sudah terlewati, banyak sekali cerita yang terukir 

dalam waktu dua minggu. Cerita suka dan duka bercampur menjadi satu dalam 

waktu yang relatif singkat. Pengalaman baru, teman baru, belajar tentang budaya 

negara lain semua itu adalah yang berkesan selama mengikuti program 

Academic Visit ini. 
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Dalam sebuah pertemuan pasti ada perpisahan. 23 April 2019, kami kembali ke 

dari Malaysia ke Indonesia. Pukul 10.00 MST ke 62 peserta di dampingi oleh 

dosen pembimbing yakni Ibu Sherly Trisnawati, Ibu Susanti, dan Bapak Nizar 

Zaidal berangkat menuju ke Bandar Udara International Penang dengan di antar 

bus dari University Utara Malaysia. Suasana senang dan haru mewarnai 

kembalinya kami ke tanah air.  

 

Setelah menempuh perjalanan selama kurang lebih dua jam akhirnya rombongan 

sampai di Bandar Udara International Penang. Seperti sebelumnya rombongan 

juga di haruskan untuk mengikuti prosedur yang ada di Bandar Udara 

International Penang. Pesawat tujuan Penang Malaysia – Soekarno Hatta 

Tanggerang take off pukul 14.40 MST. Perjalanan Penang Malaysia – Soekarno 

Hatta Tanggerang kurang lebih memakan waktu selama 3 jam. Pesawat sampai 

di Bandar Udara Soekarno Hatta pada pukul 16.20 WIB. Sesampainya di 

Bandara peserta harus melakukan pengecekan paspor serta pemeriksaan 

keamanaan terlebih dahulu.  

 

Setelah melalui proses itu, peserta melanjutkan perjalanan menuju Bandar 

Lampung dengan menggunakan bus. Alhamdulillah semua sudah sampai dengan 

selamat. Sebuah perjalanan selama dua minggu yang begitu bermakna, semoga 

kita semua pada akhirnya dapat mengambil hikmah dari semua apa yang terjadi 

di Malaysia. 


