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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Pelaksanaan Academic Visit 

 

Mahasiswa sebagai insan akademis, pencipta serta pengabdi masyarakat yang 

tentunya merupakan asset besar Negara dimasa depan pada era sekarang 

sepertinya telah kehilangan arah gerakan khususnya dalam menetukan orientasi 

sebagaimana hakikat yang seharusnya. Seiring berjalannya waktu peran 

mahasiswa dilemahkan oleh sistem yang terjadi di kampus itu sendiri, pengrusak 

moral, anarkisme, dan kurangnya eksistensi mahasiswa menjadi simbol yang ada 

pada mahasiswa.Keadaan itu tak dapat di nafikan dari dunia kampus, yang terdiri 

dari berbagai golongan, budaya dan elemen masyarakat.mengedapankan 

pendidikan sains dan teknologi merupakan ciri yang ada pada perguruan tinggi 

swasta maupun negeri yang ada pada saat ini. Ketimpangan pun terjadi ketika 

kecerdasan intelektual tidak didukung dengan kecerdasan emosional dan spiritual 

yang memadai. 

 

Mahasiswa sebagai kaum intelektual bangsa berkewajiban meningkatkan mutu 

diri secara khusus agar mutu bangsa pun meningkat pada umumnya dengan ilmu 

yang dipelajari selama pendidikan di kampus sesuai bidang keilmuan 

tertentu.Mahasiswa dan pendidikan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat 

dipisahkan sehingga ketika mahasiswa melakukan segala kegiatan dalam 

hidupnya, semua harus didasari pertimbangan rasional, itulah yang disebut 

kedewasaan mahasiswa.Ilmu yang dikuasai melalui proses pendidikan di 

perguruan tinggi harus diimplementasikan dan diterapkan. 
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1.2. Ruang Lingkup Kegiatan AcademicVisit 

Academic Visitmerupakan suatu implementasi Tridharma Perguruan Tinggi yaitu 

pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.Kegiatan ini bertujuan 

untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan ilmu di bidangnya masing-

masing.Kegiatan Academic Visitmerupakan padanan dari mata kuliah Praktek 

Kerja Pengabdian Masyarakat dengan menerjunkan langsung mahasiswa ke 

Perguruan Tinggi Luar Negri..Dan mahasiswa dapat mengetahui system 

perkuliahan di Perguruan Tinggi Tujuan.Dengan diadakannya kegiatan Academic 

Visit ini diharapkan para Peserta dapat mengembangkan Inovasi-Inovasi baru 

yang telah didapatkan di Perguruan Tinggi Luar. 

Pelaksanaan Academic Visitdiimplementasikan denga bertitik pada kompetensi 

mahasiswa dengan berlandaskan pada pengetahuan dan pemberdayaan 

kemampuan yang berlangsung menyentuh pada kebutuhan masyarakat maupun 

pemerintah setempat. 

 

1.3 ManfaatAcademic Visit 

1. Mengetahui lebih mendalam mengenai kegiatan akademis di program studi 

universitas yang dituju yaitu Universitas Utara Malaysia (UUM). 

2. Mengetahui Sistem Kuliah perguruan tinggi yang dituju. 

3. Menjalin kerja sama yang berkelanjutan antara IBI Darmajaya dengan 

perguruan tinggi tujuan 

4. Membandingkan kondisi akademik antara kampus IBI Darmajaya dengan 

Universitas Utara Malaysia. 

1.4.Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

1.4.1. Waktu Pelaksanaan : 09 April 2019 – 23 April 2019 

1.4.2. Tempat Pelaksanaan : Universiti Utara Malaysia (UUM) 


