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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pelaksanaan kegiatan Akademic Visit

ini diselenggarakan untuk

menambah pengetahuan mahasiswa diluar negri baik dibidang akademik dan non
akademik , serta menindak lanjuti dari kerjasama antara Universiti Utara Malaysia
dengan Institut Informatika Dan Bisnis Darmajaya , kegiatan Akademic Visit ini
melibatkan 4 dosen, staff pendamping dan 62 mahasiswa , yang terdiri dari 4
program studi yaitu Manajemen 28 peserta, Teknik Informatika 23 peserta,
Akuntansi 5 peserta dan Sistem Informasi 6 peserta .
Kegiatan Akademic Visit yang dilaksanakan selama dua minggu mulai
tanggal 9 hingga 23 April 2019 bertempat di Universiti Utara Malaysia dan Hatyai
Thailand, bertujuan untuk menambah wawasan dan meningkatkan kualitas sistem
pembelajaran mahasiswa Institut Informatika Dan Bisnis Darmajaya , untuk
menambah ilmu pengetahuan diharapkan mahasiswa dapat mengikuti dan
mengambil kelebihan sistem pembelajaran ataupun budaya pembelajaran yang ada
di UUM baik dari proses pembelajaran yang dituntut aktif terlibat dalam mengikuti
perkuliahan didalam kelas, suasana kampus yang kondusif, ataupun interaksi yang
terjalin dengan baik dalam setiap proses pembelajaran didalam kelas saling
berdiskusi dan bertukar pendapat antar mahasiswa UUM dengan mahasiswa yang
berasal dari berbagai negara, ataupun interaksi mahasiswa dengan dosen, selain itu
diharapkan mahasiswa IIB Darmajaya dapat mengikuti budaya mahasiswa UUM
dalam berpakain yang rafi dan diharuskan memakai celana dasar pada saat proses
pembelajaran sedang berlangsung , memiliki kedisiplinan yang tinggi dalam
menjaga kebersihan kampus, mengumpulkan tugas dan selalu datang tepat waktu
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saat jam perkuliahan , dengan adanya program Akademic Visit ini mahasiswa IIB
Darmajaya diharapkan mendapatkan pengalaman dan mampu menambah
pengetahuan tentang kelebihan sistem pembelajaran dan budaya pembelajaran yang
ada di UUM khususnya program studi manajemen agar kedepannya mahasiswa IIB
Darmajaya mampu bersaing di dunia internasional. Dalam sebuah kegiatan
tentunya kita dimintai sebuah laporan. Laporan yaitu penyajian fakta tentang suatu
keadaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan. Laporan dibuat sebagai
pertanggung jawaban setelah melakukan sesuatu kegiatan dari awal hingga akhir,
dari persiapan hingga evaluasi. Banyak macam penulisan laporan, tergantung dari
kegiatan apa yang akan dipalorkan. Salah satunya laporan kegiatan Akademic Visit.
Laporan kegiatan Akademic Visit ini berdasarkan pengamatan, pengalaman, dan
observasi langsung pada tempat yang telah dikunjungi yaitu Malaysia dan Thailand,
maka ditulislah laporan kegiatan Akademic Visit ini oleh mahasiswa Institut
Informatika Dan Bisnis Darmajaya untuk menambah pengetahuan dan sebagai
pedoman untuk pembuatan karya tulis selanjutnya.

B. Ruang Lingkup
Hasil laporan kegiatan program Akademic Visit yang dilaksanakan oleh
mahasiswa Institut Informatika Dan Bisnis Darmajaya baik kegiatan harian, sit
in class dan social experience untuk memberikan wawasan dan menambah ilmu
pengetahuan tentang pembelajaran yang terdapat di Universiti Utara Malaysia
dan Hatyai Thailand

3

C. Manfaat dan Tujuan Mengikuti Akademic Visit
1. Manfaat Mengikuti Akademic Visit
Setelah menjalani kegiatan Akademic Visit manfaat yang saya dapatkan
antara lain:


Menambah pengetahuan dan pengalaman studi diluar negri khususnya
di program studi manajemen



Meningatkan kemampuan berbahasa asing, terutama bahasa Malaysia
dan Thailand



Belajar banyak tentang cara beradaptasi dengan orang lain dari etnis
yang berbeda dalam satu tempat.



Mengenal dan mendapatkan pengalaman tentang budaya yang ada di
Malaysia dan Thailand



Dapat mengambil dan memperkaya ilmu penegetahuan yang terdapat
di Universiti Utara Malaysia

2. Tujuan Mengikuti Akademic Visit
Adapun beberapa tujuan mengikuti kegiatan Akademic Visit ini adalah
sebagai berikut :


Dengan berpartisipasi dalam program ini, mahasiswa mampu
mempelajari pengetahuan terkait bahasa dan literature budaya asing
dimana

mereka

tinggal,

pengalaman

hidup

di

Negara

lain,

interaksi/sosialisasi dan membangun network dengan mahasiswa lain
dari seluruh dunia.
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Program Akademic Visit ini diharapkan para mahasiswa dari Institut
Informatika Dan Bisnis Darmajaya akan mengalami peningkatan
kualitas diri, baik dari sisi akademik, sosial, maupun individu yang
berskala internasional.



Dapat menyerap dan menimba ilmu serta mengetahui proses
pembelajaran yang ada dengan mengikuti perkuliahan bersama dengan
mahasiswa Universiti Utara Malaysia.



Mampu mengembangkan wawasan mahasiswa dalam hal aktivitasaktivitas budaya serta kegiatan-kegiatan Akademik dan Non Akademik

D. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
1. Waktu pelaksanaan
Kegiatan Akademic Visit berlangsung selama 14 hari, mahasiswa dan dosen
pendamping berangkat dari Bandar lampung pada tangga l 9 april dan tiba
kembali di tanah air pada tanggal 23 april 2019 .
2. Tempat Pelaksanaan
Kegiatan Akademic Visit ini pelaksanaanya bertempat di Universiti Utara
Malaysia dan Hatyai Thailand.

E. Metode Pengumpulan Data/Informasi
Dalam penulisan laporan Akademic Visit ini saya mengunakan metode
observasi. Sebagaimana Sugiono mengatakan bahwa metode observasi sering
menggunakan metode pengumpulan data dengan observasi partisipatif, bahwa
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metode ini peneliti terlibat langsung dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang
diamati atau yang digunakan sebagai data sumber penelitian.
Observasi digunakan dalam program Akademic Visit ini karena peserta
mengamati setiap kegiatan akademik dan non akademik di Universiti Utara
Malaysia dan Tour Hatyai Thailand. Mencari informasi sebanyak mungkin dari
teman-teman UUM juga dengan para dosen-dosen disana. Selain itu juga peserta
mengamati keadaan sosial budaya pendidikan di Universiti Utara Malaysia dan
Hatyai Thailand. Juga para peserta yang mengikuti beberapa kegiatan yang telah
disusun oleh pihak Universiti Utara Malaysia, baik kegiatan akademik dan nonakademik.

F. Sistematika Penulisan Laporan
Untuk memberikan gambaran umum mengenai susunan laporan perjalanan ini,
maka perlu dikemukakan sistematika pembahasan yang terdiri dari empat bab yaitu:


Bab I terdiri dari latar belakang yang menguraikan tentang program
Akademic Visit. Disamping itu, pada bab ini diuraikan juga ruang lingkup ,
tujuan dan manfaat mengikut Akademic Visit .Selanjutnya, waktu dan
tempat pelaksanaan , setelah itu mengenai metode pengumpulan data dan
informasi juga dipaparkan secara runtut pada bab ini. Terakhir gambaran
singkat mengenai struktur pembahasan penulisan laporan perjalanan ini
secara keseluruhan.



Bab II berisi tentang gambaran umum Universiti Utara Malaysia. Pada bab
ini dipaparkan mengenai sejarah, visi, misi, lokasi , fakultas di Universiti
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Utara Malaysia , kemudian diuraikan mengenai

struktur Organisasi

Universiti Utara Malaysia.


Bab III berisi tentang kegiatan Akademic Visit , pada bab ini dipaparkan
mengenai persiapan pemberangkatan. Kemudian diuraikan mengenai
perjalanan keberangkatan. Selanjutnya kegiatan harian, kegiatan sit in class
dan social experience di Universiti Utara Malaysia dan Hatyai thailand,
dijelaskan juga perjalanan pulang.



Bab IV berisi tentang hasil materi Sit In Class Akademic Visit di Universiti
Utara Malaysia. Selain itu, dalam bab IV ini berisi tentang model dan
kelebihan pembelajaran di Universiti Utara Malaysia.



Bab V berisi tentang kesimpulan dari pemaparan keseluruhan laporan
Akademic Visit . Selain itu, dalam bab V ini berisi tentang saran-saran dan
masukan yang positif untuk menjadi bahan refrensi untuk meningkatkan
kualitas mahasiswa atau perguruan tinggi Institut Informatika Dan Bisnis
Darmajaya.
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BAB II
GAMBARAN UMUM UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

A. SEJARAH UNIVERSITI UTARA MALAYSIA
Universiti Utara Malaysia adalah Universitas negeri ke enam yang secara
resmi didirikan pada 16 Februari 1984. UUM juga satu-satunya Universitas yang
ditetapkan untuk spesialisasi bidang manajemen sejak awal pembentukannya.
Sebanyak 13 buah Fakultas digabungkan menjadi 3 buah kampus akademik.
Kampus akademik ini terdiri dari College of Business (COB), College of Arts and
Sciences (CAS) dan College of Law, Government and International Studies
(COLGIS). Para mahasiswa akan ditempatkan di 15 Dewan Penginapan Pelajar
(DPP). 15 DPP ini mampu menempatkan hampir 20.000 orang mahasiswa.
DPP ini diberi nama menurut perusahaan-perusahaan, lembaga dan organisasi
terkenal di Malaysia yang turut bekerja sama dan menyumbang untuk
pengembangan universitas ini. Perusahaan/lembaga/organisasi tersebut terdiri dari
MAS, Tenaga Nasional Berhad, Tradewinds, Petronas, EON, MISC, Sime Darby,
BSN, Telekom Malaysia, Proton, Maybank, Yayasan Al-Bukhary, Bank Muamalat,
Bank Rakyat dan SME Bank. Satu keunikan Universitas ini adalah kebanyakan
fasilitas yang ada disana terbuka untuk umum. Selain itu, UUM juga menyediakan
fasilitas akomodasi yang nyaman untuk wisatawan yang berkunjung ke sana yaitu
di Universiti Inn dan EDC Hotel. Universiti Inn terletak di samping DPP yang
dapat disewa selama liburan semester.
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UUM juga menawarkan akomodasi kelas hotel yaitu EDC-UUM yang terletak
dekat pintu masuk utamanya. UUM telah memajukan sebagian kawasan hutan
seluas 107 hektar sebagai salah satu atraksi pariwisata di wilayah utara dengan
menciptakan beberapa fasilitas seperti lapangan golf 9 lubang, sirkuit karting
internasional, area perkemahan, lapang sasar menembak dan memanah, taman rusa,
pusat berkuda dan sebagainya.
Universiti Utara Malaysia adalah pusat pendidikan manajemen berkualitas tinggi
dan pusat sumber daya utama dalam studi manajemen. Lulusan kampus ini bisa
bersaing secara Internasional maupun menjadi Wirausaha handal yang berilmu.
B. VISI DAN MISI UNIVERSITI UTARA MALAYSIA
1. Visi Universiti Utara Malaysia
Menjadi Universiti pengurusan terkemuka
2. Misi Universiti Utara Malaysia
Untuk mendidik pemimpin berperwatakan holistic untuk berbakti
kepada komuniti global

C. Lokasi Universiti Utara Malaysia
Universiti Utara Malaysia berlokasi di bukit Kayu Hitam kota kecil
diperbatasan Malaysia -Thailand, terletak dikawasan sintok yang merupakan
kawasan yang terdapat hutan dan pokok-pokok dikawasan persekitarannya .
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D. Fakultas dan Struktur Organisasi Universiti Utara Malaysia
1. Fakultas di Universiti Utara Malaysia
Universiti Utara Malaysia ini memiliki fakultas seni dan sains, fakultas
bisnis dan hukum, pemerintahan dan studi internasional. Program yang
ditawarkan antara lain sarjana dan pascasarjana.
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2. Struktur Organisasi di Universiti Utara Malaysia
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BAB III
PELAKSANAAN KEGIATAN AKADEMIC VISIT
A. Persiapan
Untuk mencoba pengalaman baru di luar negri melalui program Akademic
Visit di Universiti Utara Malaysia dan Hatyai Thailand melalui program yang
diselenggarakan oleh Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya yang dilaksanakan
selama dua minggu, peserta harus mengisi formulir pendaftaran serta
mengumpulkan berkas – berkas yang diminta oleh pihak penyelenggara program
Akademic Visit, peserta yang mengikuti program Akademic Visit ini juga diberikan
pembekalan tentang aturan yang terdapat di luar negri yang tidak boleh dilanggar
oleh para peserta program Akademic Visit.
Pelepasan peserta Akademic Visit dilaksanakan pada tanggal 9 April 2019 yang
dihadiri rektor, ketua jurusan, tentunya staf dan para dosen pendamping yang
mendampingi peserta selama beberapa hari disana .
B. Perjalanan Keberangkatan
Persyaratan sebagai peserta Akademic Visit tahun 2019 satu persatu telah
dijalankan oleh para peserta mulai dari pembuatan paspor, pembekalan, serta
pelepasan dari pihak Institut Informatika Dan Bisnis Darmajaya .
Seperti yang sudah dijadwalkan, tanggal 9 April 2019 peserta Akademic Visit
bersama dua dosen dan staf pendamping, yakni Bpk Muhammad Saputra, Bpk Yuni
Arkhiansyah dan Sherli Trisnawati

berangkat menuju ke Malaysia. Hari itu

tepatnya hari selasa, pukul 16.00 WIB para peserta diwajibkan berkumpul terlebih
dahulu di Institut Informatika Dan Bisnis Darmajaya untuk pelepasan dan
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pembekalan, setelah pelepasan para peserta dan rombongan Akademic Visit
menuju bandara Soekarno Hatta dengan bus Darmajaya dan bus Damri,
Sesampainya di bandara para peserta Akademic Visit tiba pada malam hari dan
menunggu hingga pagi untuk berangkat ke Penang Malaysia, ketika hari sudah pagi
pada tanggal 10 April 2019, kami mengikuti prosedur-prosedur di bandara, kami
mulai melakukan pemeriksaan keamanan, pengecekan barang bawaan melalui
metal detector, check in di loket, boarding pass kemudian menunggu di ruang
tunggu. Pesawat citylink tujuan Jakarta – penang Malaysia , sampailah waktunya
pesawat untuk take off, kami semua naik ke pesawat dan mencari nomor tempat
duduk mereka masing-masing.
Di dalam pesawat ada yang mengabadikan momen-momen di pesawat
dengan berfoto, memesan makanan, ada yang tertidur juga ada membaca majalah.
Setelah sampai di bandara penang Malaysia pukul 14.00 waktu setempat. Sebelum
keluar dari bandara, kami terlebih dahulu melakukan pemeriksaan paspor oleh
pihak imigrasi. Rombongan Akademic Visit kemudian di jemput oleh bus
Universiti Utara Malaysia , sesampainya di Dewan Penginapan Pelajar (DPP),
kami berkumpul bersama pelajar Universiti Utara Malaysia untuk menerima
pengumuman pemberitahuan jadwal program kegiatan Akademic Visit dan tempat
penginapan.
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C. Laporan Kegiatan Sit In Class
a. Senin Tanggal 15 April 2019
Jam
09 : 00 – 09 : 30
09 : 30 – 10 : 30
10 : 00 – 11.30
11 : 30 – 12 .00
12 : 00 – 12 : 20

Keterangan
Menunggu Bus dihalte D dan berangkat bersamasama menuju gedung DKG 2/7 GROUP H
Mencari kelas perkuliahan dan berkenalan lecturer
DR. Mohd Rasdhan Sallehudin
Mengikuti perkuliahaan dengan dosen Dr Mohd
Rashdan Sallehudin diruangan DKG 2/7 Group H
dengan materi Human Resource Management
Istirahat makan siang di Cafeteria UUM
pulang kembali ke dormitory

b. Rabu Tanggal 17 April 2019
Jam
14 : 00 – 14 : 15

Keterangan
Menunggu Bus dihalte D dan berangkat bersamasama menuju gedung DKG 2/7 GROUP H

14 : 15 – 14 : 30

Mencari kelas perkuliahan dan berkenalan lecturer
DR. Oussama Saoula
Mengikuti perkuliahaan dengan lecturer DR.
Oussama Saoula diruangan DKG 1/2 Group G
dengan materi Sampling And Quantitative Data
Analysis
pulang kembali ke dormitory

14 : 30 – 16 : 00

16 : 00 – 16 : 20

c. Kamis Tanggal 18 April 2019
Jam
09 : 00 – 10 : 00
10 : 00 – 11 : 30

11.30 – 12 : 00
12 : 00 – 12 .20

Keterangan
Menunggu Bus dihalte D dan berangkat bersamasama menuju gedung DKG 2/7 GROUP H
Mengikuti perkuliahaan dengan dosen Dr Mohd
Rashdan Sallehudin diruangan DKG 2/7 Group H
melanjutkan materipertemuan sebelumnya yaitu
Human Resource Management, setelah perkuliahan
selesai saya dan teman-teman berfoto bersama
dosen dan mahasiswa Universiti Utara Malaysia
Istirahat makan siang di Cafeteria UUM
pulang kembali ke dormitory
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d. Minggu tanggal 21 April 2019
Jam
14 : 00 – 14 : 15
14 : 15 – 14 : 30
14 : 30 – 16 : 00

16 : 00 – 16 : 20

Keterangan
Menunggu Bus dihalte D dan berangkat bersamasama menuju gedung DKG 2/7 GROUP H
Mencari kelas perkuliahan, dikarenakan berbeda
Gedung dan masuk kelas praktik
Mengikuti perkuliahaan dengan lecturer DR.
Oussama Saoula diruangan DKG 1/2 Group G
dengan melanjutkan materi pertemuan sebelumnya
yaitu Sampling And Quantitative Data Analysis,
Berfoto bersama lecturer DR. Oussama Saoula dan
teman-teman mahasiswa yang belajar di UUM

D. Pelaksanaan program Akademic Visit

( Kegiatan Harian dan Social

Experience )
1. HARI PERTAMA (Tanggal 10 April 2019, Rabu)
Jam
09 : 55
14 : 25
14 : 25 – 15: 30
15 : 30 – 16 : 00
16 : 00 – 16 : 40
16 : 40 – 18 : 00

Keterangan
Keberangkatan Bandara Soekarno Hatta bersama
Maskapai Citilink Tujuan Bandara Penang (Kode
Penerbangan QG510)
Tiba di Bandara Internasional Penurg waktu 14:25
Malaysia +1 Jam dari Indonesia
Stampel passport kemudian dikarenakan Kendala
Koper salah satu Peserta Hilang. Dan dilakukan
pemeriksaan silang dengan Maskapai Citilink
Menunggu kedatangan RAKAN CAS dari UUM
Berangkat dari Bandara Penang Memakai Bus lalu
kemudian Makan di Restoran sebelum Melanjutkan
Perjalanan Kembali Menuju UUM
Tiba Di Dormitory UUM dilanjutkan Pembagian
Perlengkapan dan Kunci Kamar.

2. HARI KEDUA (Tanggal 11 April 2019, Kamis)
Jam
09:00
10:00
11:00
12:00

Keterangan
Berangkat bersama – sama RAKAN CAS menuju balai
pertemuan centre UUM
Dilanjutkan mengunjungi perpustakaan Sultanah
Bahiyah UUM
Welcoming Ceremony, semua peserta beserta staf dan
dosen hadir
Makan siang bersama peserta sta dan dosen IBI
Darmajaya beserta RAKAN CAS
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3. HARI KE TIGA (Tanggal 12 April, Jumat)
Jam

Keterangan

07:00

Istirahat dikamar dikarnakan lagi sakit

10:00
12:00

Makan siang di Cafetreia
Sholat Dzuhur di Masjid UUM

14:OO
16 : 00

Makan sore di Cafeteria
Kembali Istirahat di kamar

20:00

Makan malam di cafeteria bersama peserta Akademic
Visit

4. HARI KE –EMPAT (Tanggal 13 April 2019, Sabtu)
Jam
08:00

Keterangan
Sarapan pagi di cafeterai

10:00

13:00

Berangkat bersama – sama teman Rakan Cas
mengunjungi Meseum padi dan pasar tradisional,
Mall yang ada di Kedah Malaysia
Mengunjungi Pusat Sains negara cawangan wilayah
utara
Sholat Dzuhur di Masjid Zahir Alor Setar

14:00

Tiba di Central Mall belanja, makan siang

17:00

Kembali pulang menuju dormitory

11:00

5. HARI KE LIMA (Tanggal 14 April 2019, Minggu)
Jam
08:00
10:00
11:00
12:00

Keterangan
Sarapan pagi di cafeteria dan menunggu jemputan
bus UUM
Berangkat bersama-sama RAKAN CAS menuju
UUM Sport Center (GO-CART dan KAYAK)
Mencoba permain GO-CART yang ada di UUM

16:00

Mengunjungi arena danau dan mencoba cabang
olahraga KAYAK
Kembali pulang menuju Dormitory

17:00

Makan sore di Cafeteria
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6. HARI KE ENAM (Tanggal 15 April 2019, Senin)
Jam
09 : 00 – 09 : 30
09 : 30 – 10 : 30
10 : 00 – 11.30
11 : 30 – 12 .00
12 : 00 – 12 : 20

Keterangan
Menunggu Bus dihalte D dan berangkat bersamasama menuju gedung DKG 2/7 GROUP H
Mencari kelas perkuliahan dan berkenalan lecturer
DR. Mohd Rasdhan Sallehudin
Mengikuti perkuliahaan dengan dosen Dr Mohd
Rashdan Sallehudin diruangan DKG 2/7 Group H
dengan materi Human Resource Management
Istirahat makan siang di Cafeteria UUM
pulang kembali ke dormitory

7. HARI KE-TUJUH (Tanggal 16 April 2019, Selasa)
Jam
08: 00 – 09 : 30

11:00
15:00
16:30
17.30

Keterangan
Dikarnakan hujan lebat kemudian program
Mountain Hiking digantikan dengan free time untuk
istirahat.
Makan siang di dormitory
Jogging sore bersama-sama teman Akademic Visit
Istirahat di Dormitory
Makan malang di Cafeteria

8. HARI KE-DELAPAN (Tanggal 17 April 2019, Rabu)
Jam
14 : 00 – 14 : 15

Keterangan
Menunggu Bus dihalte D dan berangkat bersamasama menuju gedung DKG 2/7 GROUP H

14 : 15 – 14 : 30

Mencari kelas perkuliahan dan berkenalan lecturer
DR. Oussama Saoula
Mengikuti perkuliahaan dengan lecturer DR.
Oussama Saoula diruangan DKG 1/2 Group G
dengan materi Sampling And Quantitative Data
Analysis
pulang kembali ke dormitory

14 : 30 – 16 : 00

16 : 00 – 16 : 20
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9. HARI KE-SEMBILAN (Tanggal 18 April 2019, Kamis)
Jam
09 : 00 – 10 : 00
10 : 00 – 11 : 30

11.30 – 12 : 00
12 : 00 – 12 .20

Keterangan
Menunggu Bus dihalte D dan berangkat bersama- sama
menuju gedung DKG 2/7 GROUP H
Mengikuti perkuliahaan dengan dosen Dr Mohd Rashdan
Sallehudin diruangan DKG 2/7 Group H melanjutkan
materipertemuan sebelumnya yaitu Human Resource
Management, setelah perkuliahan selesai saya dan temanteman berfoto bersama dosen dan mahasiswa Universiti
Utara Malaysia
Istirahat makan siang di Cafeteria UUM
pulang kembali ke dormitory

10. Hari KE-SEPULUH (Tanggal 19 April 2019, Jumat)
Jam
08:00
09:00
10:30
12 : 00
12:30
13:20
15:00
16:30
18:30

Keterangan
Berangkat bersama teman-teman RAKAN CAS menuju
Hatyai, Thailand
Sampai di Imigrasi Thailand
Mengunjungi Nora Plaza yaitu tempat yang menjual
barang-barang dari bahan kulit
pulang kembali ke dormitory
Makan siang di restoran halal
Mengunjungi pusat oleh-oleh di Thailand
Mengunjungi pasar terapung yang terdapat di Hatyai
Thiland
Tiba di Hatyai Floathing market dan menelusuri
daerah sekitar
Perjalanan pulang ke UUM

11. Hari KE SEBELAS (Tanggal 20 April 2019, Sabtu)
Jam
08:00

Keterangan
Dikarnakan mempertimbangkan kesehatan
mahasiswa peserta yang sebagian kecapean setelah
tour ke Hatyai thailand maka kegiatan ditiadakan
dan free time .
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12. HARI KE DUA BELAS (Tanggal 21 April 2019, Minggu)
Jam
14 : 00 – 14 : 15
14 : 15 – 14 : 30
14 : 30 – 16 : 00

16 : 00 – 16 : 20

Keterangan
Menunggu Bus dihalte D dan berangkat bersamasama menuju gedung DKG 2/7 GROUP H
Mencari kelas perkuliahan, dikarenakan berbeda
Gedung dan masuk kelas praktik
Mengikuti perkuliahaan dengan lecturer DR.
Oussama Saoula diruangan DKG 1/2 Group G
dengan melanjutkan materi pertemuan sebelumnya
yaitu Sampling And Quantitative Data Analysis,
Berfoto bersama lecturer DR. Oussama Saoula dan
teman-teman mahasiswa yang belajar di UUM

13. HARI KE TIGA BELAS (Tanggal 22 April 2019, Senin)
Jam
08:00

12:00

Keterangan
Sarapan pagi di Cafetaria dan menunggu jemputan
dari Rakan Cas
Berangkat bersama-sama Rakan Cas menuju gedung
pertemuan untuk Closing Ceremony
Closing Ceremony, semua peserta beserta staff dan
dosen hadir disambut oleh dewan seminar UUM dan
terakhir dilanjutkan dengan pemeberian cindera mata
dilanjutkan dengan menyanyi lagu kebangsaan
Malaysia dan sesi berfoto bersama teman-teman dari
UUM
Makan siang bersama teman-teman Rakan Cas

12:30

Kembali ke Dormitory

09:00
10:00

14. HARI KE EMPAT BELAS (Tanggal 23 April 2019, Selasa)
Jam
08:00
08:30

10:30
11:00
15:00

Keterangan
Sarapan pagi di Cafeteria dan menunggu jemputan
bus dan sesi foto bersama teman-teman Rakan Cas
Peserta Akademic Visit serta dosen dan staff
pendamping berangakat menuju penang Internasional
Airport
Tiba di penang Internasioanl Airport
Pengecekan paspor serta pemeriksaan keamanan
terlebih dahulu kemudian kami Take Off
Tiba di Bandara Seokarno Hatta dan kami kembali
melakukan pengecekan
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16:00
18:00

01:00

Menunggu jemputan bus Darmajaya dan melanjutkan
perjalan ke Bandar Lampung
Berangkat dari Bandara Sekarno Hatta menuju
Bandar Lampung , dilanjutkan dengan makan malam
di dekat pelabuhan Merak
Tiba diBandar Lampung

E. 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 hal yang berkesan
selama mengikuti program Akademik Visit ini.
Dalam sebuah pertemuan pasti ada perpisahan. Tanggal 23 April
2019, kami berangkat untuk pulang ke indonesia . Pukul 08.00 waktu
setempat 62 peserta di dampingi oleh dosen pendamping yakni Ibu Susanti
berangkat menuju bandara penang dengan diantar bus dari Universiti Utara
Malaya. Suasana senang dan haru mewarnai kembalinya kami ke tanah air.
Setelah menempuh perjalanan selama kurang lebih dua jam akhirnya
rombongan sampai di bandara. Seperti sebelumnya rombongan juga
diharuskan untuk mengikuti prosedur yang ada di bandara di penang
Malaysia . Pesawat tujuan Penang-Jakarta take off pukul 14.50 waktu
setempat, sesampainya di bandara kami harus melakukan pengecekan
paspor serta pemeriksaan keamanan terlebih dahulu, kemudian kami take
off dan sampai di bandara Soekarno Hatta Jakarta pada pukul 16.00 WIB,
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sesampainya dibandara Soekarno Hatta kami kembali harus melakukan
pengecekan.
Kemudian kami melanjutkan perjalanan pulang menaiki bus
Darmajaya dan Damri pukul 17.00 WIB. Di dalam bus saya tidur, ketika
saya terbangun sudah sampai di pelabuhan Merak Banten, kami pun
berhenti sejenak untuk makan malam bersama di dekat pelabuhan merak,
setelah makan malam kami melanjutkan perjalanan dan sampai di Institut
Informatika Dan Bisnis Darmajaya pada pukul 01.00 WIB.
Saat tiba di Institut Informatika Dan Bisnis Darmajaya, saya
dijemput oleh kedua orang tua untuk pulang kerumah, sesampainya dirumah
saya langsung beristirahat dan bahagia karena mendapatkan pengalaman
baru dari kegiatan Akademic Visit yang diselenggarakan di MalaysiaThailand.
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BAB IV
HASIL KEGIATAN AKADEMIC VISIT
A. Hasil Materi Sit In Class di Universiti Utara Malaysia
 Human Resource Management
Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para manajer untuk menarik dan
mempertahankan karyawan dan memastikan bahwa mereka mencapai level
tinggi dan berkontribusi pada pencapaian tujuan organisasi


Strategic Human Resource Management
Proses dimana para manajer mendesain kompenen sistem HRM agar
konsisten satu sama lain, dengan elemen lain dari arsitektur organisasi dan
dengan strategi dan tujuan organisasi



Recruitmen
Aktivitas yang dilakukan manajer untuk mengembangkan kumpulan
kandidat untuk posisi terbuka



External recruiting
Mencari diluar organisasi untuk orang-orang yang belum pernah bekerja di
perusahaan sebelumnya, posting pekerjaan, pameran karir diperguruan
tinggi, open house, iklan dikoran.



Internal recruiting
Manajer beralih ke karyawan yang ada untuk mengisi posisi terbuka



Selection
Proses yang digunakan manajer untuk menentukan kualifikasi relatif
pelamar pekerjaan dan potensi mereka untuk berkinerja baik dalam
pekerjaan tertentu
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Job analysis
Uraian pekerjaan mengindetifikasi tugas dan tanggung jawab yang
membentuk suatu pekerjaan .
Spesifikasi pekerjaan pengetahuan, keterampilan , dan kemampuan yang
dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan harus dilakukan untuk setiap
pekerjaan dalam organisasi.

 Sampling and Quantitative Data Analysis
 Sampling
Sebagian dari populasi yang akan diteliti dan yang dianggap dapat
menggambarkan karakteristik populasinya. Dalam analisis data, anggota
sampel disebut juga unit analisis atau satuan analisis.
Teknik pengambilan sampel menunjuk pada proses pemilihan individuindividu dari sebuah populasi yang akan dijadikan sebagai sampel yang
akan berpartisipasi di dalam penelitian tersebut (Fraenkel, 1990:84)


Prosedur Pengambilan Sampel

15. Menentukan tujuan penelitian
16. Menentukan populasi penelitian
17. Menentukan jenis data yang diperlukan
18. Menentukan teknik sampling
19. Menentukan besarnya sampel
20. Menentukan unit sampel yang diperlukan
21. Memilih sampel
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 Quantitative Data Analysis


Langkah dalam data analisis :
1. Mendapatkan data yang siap analyis
2. Mendapatkan merasakan data
3. Pengujian kebaikan data
4. Pengujian hipotesis



Mendapatkan Data Siap Untuk Analisis
Editing Data
1. Data yang harus diedit
2. Informasi yang mungkin telah ditentukan oleh para pewawancara, dll.
3. Data kuesioner dikirimkan masuk harus diperiksa



Analisis Data
Tujuan dalam analisis data :
1. Mendapatkan merasakan data
2. Pengujian kebaikan data
3. Pengujian hipotesis yang dikembangkan untuk penelitian

B. Model dan Kelebihan Pembelajaran di Universiti Utara Malaysia
1. Model Pembelajaran di Universiti Utara Malaysia
Hasil pengamatan saya terhadap model pembelajaran di Universiti
Utara Malaysia selama 2 minggu, menyimpulkan bahwa peserta didik
dituntut untuk aktif terlibat dalam pembelajaran, mengelola jalannya
perkuliahan dan pelajar di sana aktif dalam bertukar ilmu pengetahuan,
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bersosialisasi dengan mahasiswa lainnya yang berasal dari berbagai Negara
seperti Negara China, Jepang, India dan lain-lain.
Setiap peserta didik, di bukakan lapangan seluas-luasnya untuk
berbagi ilmu, serta saling koreksi dan mengkritisi wacana yang dipaparkan
oleh dosen yang berasal dari berbagai Negara sebagai pemberi materi untuk
mahasiswa di Universiti Utara Malaysia . Hasilnya, suasana perkuliahan
terasa begitu atraktif dan tidak membosankan walau harus berjam-jam
duduk di bangku perkuliahan dan setiap mahasiswa juga sudah memiliki
materi pembelajaran sebelum kegiatan belajar berlangsung.
Pembelajaran dengan gaya seperti ini sangat efektif mencairkan
kesadaran kritis dan meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam
mengubah realitas dunia. Juga dapat berpotensi meningkatkan serta
menumbuhkan daya kreatifitas peserta didik dalam memanfaatkan potensi
kesadaran yang ia miliki.
Dari model pembelajaran ini, diharapkan peserta didik mampu
mengubah realitas dirinya sendiri. Bukan hanya mampu mengubah
penafsiran peserta didik terhadap situasi yang dihadapinya. Peserta didik
harus mampu menciptakan sesuatu yang baru dari apa yang ia ketahui.
Tidak hanya sebagai penonton.
2. Kelebihan Pembelajaran di Universiti Utara Malaysia
Saya banyak belajar terkait dengan kegiatan akademik, seperti proses
pembelajaran, suasana kampus, interaksi antar mahasiswa, maupun
interaksi antara mahasiswa dengan para dosen. Dengan ini kita bisa melihat
kelebihan yang dimiliki Universiti Utara Malaysia dibandingkan dengan
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Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya, akan tetapi perbedaan itu bukan
sebagai pembanding melainkan sebagai pemicu untuk menjadi lebih baik
untuk mahasiswa, dosen, sistem pembelajaran dan adanya sarana dan
prasara sebagai penunjang pembelajaran.
Pertama, kelebihan pembelajaran di Universiti Utara Malaysia yaitu
mahasiswa diberi kesempatan besar untuk menggali ilmu tanpa harus
menunggu dari Dosen, mahasiswa disana sudah mempunyai materi terlebih
dahulu sebelum kegiatan pembelajaran, selain itu kegiatan pembelajaran
menggunakan bahasa inggris sebagai bahasa komunikasi antara mahasiswa
dengan dosen dan mahasiswa lainnya yang berasal dari berbagai Negara.
Kedua, Keseriusan mahasiswa UUM dalam setiap proses
pembelajaran. Ketika pertama kali saya dan rombongan dari Institut
Informatika Dan Bisnis Darmajaya masuk kelas mengikuti perkuliahaan
dengan dosen Dr Mohd Rashdan Sallehudin, saya dibuat kagum oleh
mahasiswa UUM dalam aktif menjawab setiap pertanyaan yang
disampaikan oleh dosen tentang materi yang dibahas yaitu Human Resource
Management.
Ketiga, Kedisiplinan dan ketaatan mahasiswa dalam mengikuti
aturan yang ada di UUM, terkait busana kuliah dan menjaga kebersihan baik
di dalam kelas, penginapan atau dilingkungan sekitar kampus, mahasiswa
UUM baik yang berasal dari dalam negri ataupun luar negri mereka menaati
setiap aturan yang ada di UUM, termasuk aturan menggunakan pakaian
kemeja rafi dan celana dasar, pemandangan tersebut membuat saya kagum
akan aturan dan budaya yang ada di UUM, selain itu mahasiswa disana
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disiplin dengan waktu walaupun jarak kampus dengan penginapan jauh
mereka jarang sekali terlambat masuk ke kelas.
Keempat, setiap mahasiswa UUM sudah dibekali fasilitas yang
memadai untuk penunjang pembelajaran oleh Universiti Utara Malaysia,
termasuk fasilitas bus gratis, kelas yang besar, bersih, nyaman dan fasilitas
non akademik yaitu sport centre untuk menggali bakat mahasiswa di bidang
olahraga yang terdapat di UUM seperti cabang olahraga sepak bola, voli,
kuda, sampan, go-cart dan lain-lain.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan laporan kegiatan Akademic Visit yang diselenggarakan di
Malaysia-Thailand, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Harian
Berdasarkan hasil aktivitas kegiatan harian dari laporan Akademic Visit,
dapat disimpulkan bahwa aktivitas sehari-hari dilakukan di Dewan
Penginapan Pelajar dengan beristirahat didalam kamar, berolahraga dan
makan di Cafeteria yang terdapat di Universiti Utara Malaysia.
2. Sit In Class
Berdasarkan hasil kegiatan Sit In Class dari laporan Akademic Visit, dapat
disimpulkan bahwa Sit In Class menambah ilmu pengetahuan untuk
mahasiswa tentang pembelajaran dan cara bersosialisai didalam kelas
dengan pelajar UUM yang mahasiswa nya berasal dari berbagai Negara,
kegiatan Sit In Class dilaksanakan selama 4 kali pertemuan dengan dosen
Dr Mohd Rashdan Sallehudin dan Dr Oussama Saqula dengan materi
Human Resource Management dan Sampling and Quantitative Data
Analysis.
3. Social Experience
Berdasarkan pengalaman yang saya dapatkan selama mengikuti kegiatan
Social Experience atau jalan-jalan di Malaysia dan Thailand, banyak
pengalaman yang didapatkan oleh para peserta tentang budaya,
lingkungan, dan kegiatan yang terdapat di Universiti Utara Malaysia dan
Hatyai Thailand.
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Malaysia memilki tempat wisata dan makanan ciri khas yang menarik
seperti tempat wisata Langkawi, Alor Star, keripik ikan. Selain Malaysia,
Thailand juga memiliki tempat wisata yang menarik untuk dikunjungi,
seperti Nora Plaza, Songkhla Central Mosque, Pecan Danok, Pura Buddha
Kegiatan Social Experience ini sangat mengedukasi untuk mahasiswa
tentang bagaimana beradaptasi dengan masyarakat yang berbeda Negara
dan mengenal budaya yang berbeda di luar negri.
B. Saran-saran
Setelah terlaksananya program Akademic Visit yang diselenggarakan oleh
pihak Institut Informatika Dan Bisnis Darmajaya , saya memberikan beberapa
saran untuk kegiatan Akademik Visit kedepan menjadi lebih baik yaitu :
1. Harian
Perlu adanya persiapan dan komunikasi yang lebih baik antara pihak
penyelenggara program dari Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya
dengan Universiti Utara Malaysia tentang penyedian sarana dan prasana
yang akan diberikan oleh para peserta selama menjalani kegiatan seharihari di Universiti Utara Malaysia seperti ketidaktersedian nya selimut di
penginapan, terdapat beberapa kamar yang kurang baik.
2. Sit In Class
Hendaknya perlu adanya peninjauan ulang bentuk kerjasama antara pihak
Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya dengan Universiti Utara
Malaysia, karena adanya ketidaksinkronan dalam hal materi yang
disampaikan dan sebaiknya kegiatan Sit In Class dilaksanakan dalam
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jangka waktu yang lebih lama karena dalam waktu dua minggu empat kali
pertemuan terasa kurang efektif untuk belajar.
Sebelum berangkat peserta Akademic Visit sebaiknya ada persiapan yang
lebih matang dalam hal akademiknya dan mempersiapkan pengetahuan
budaya Indonesia dan Malaysia yang lebih luas harapannya dengan
pengetahuan yang di dapatkan itu dapat berkontribusi di dalam kelas dan
menambahkan

wawasan

pengetahuan

untuk

mahasiswa

Institut

Informatika dan Bisnis Darmajaya.
3. Social Experience
Sebaiknya kegiatan Social Experience atau jalan-jalan untuk mengenal
budaya dan tempat wisata lebih diperbanyak lagi tujuannya agar
mahasiswa lebih mengenal dan menghargai perbedaan budaya, serta
banyak mengetahui sejarah yang ada di Malaysia – Thailand,

