
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, peserta didik harus sudah 

bersiap dalam memahami permasalahan-permasalahan keilmuwan dalam 

pencapaian hasil pembelajaran terutama dibidang sains dan diberi tugas untuk 

menyelesaikannya sebagai suatu cara pembelajaran. Selanjutnya, mahasiswa harus 

didorong untuk memiliki motivasi dalam diri mereka sendiri, kemudian berupaya 

keras mencapai kompetensi yang diinginkan. 

Peran dan tanggung jawab tersebut diaktualisasikan melalui kegiatan Academic 

Visit sebagai salah satu Tri Darma Perguruan Tinggi. Dibawah pimpinan Yayasan 

Pendidikan Alfian Husin, Institut Bisnis dan Informatika Darmajaya  yang 

memiliki visi menjadi salah satu Perguruan Tinggi Pembelajaran Unggul Berbasis 

Riset dan Teknologi Informasi dengan misi melaksanakan sistem pembelajaran 

yang kreatif, inovatif, dan adaptif terhadap kemajuan teknologi informasi 

berdasarkan pendekatan riset dan nilai-nilai kejujuran, mengembangkan penelitian 

dan pengabdian pada masyarakat yang unggul dan inovatif serta relevan dengan 

kebutuhan stakeholder, mengembangkan budaya profesionalisme dalam tatakelola 

perguruan tinggi berbasis teknologi informasi, dan mengembangkan lingkungan 

kampus yang kondusif. 

Dalam mengaktualisasikan visi dan misi tersebut dapat dicapai melalui 

penyelenggaraan Jurusan, yaitu Jurusan Teknik Informatika, Sistem Informasi, 

Jurusan Sistem Komputer, Jurusan Manajemen, Jurusan Akuntansi dengan 

jenjang strata satu/S1. Salah satu program Jurusan dalam mewujudkan visi dan 

misi yaitu dengan menyelenggarakan program Academic Visit. 

Academic visit merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa IBI 

darmajaya dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas serta pengetahuan dan 
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wawasan dari pelaksanaan Academic Visit tersebut. Kegiatan Academic Visit 

dilakukan dengan menerjunkan langsung mahasiswa IBI darmajaya ke perguruan 

tinggi luar negeri yang dijadikan tempat tujuan diselenggarakanya kegiatan 

Academic Visit. Dengan adanya kegiatan Academic Visit mahasiswa bisa 

mendapatkan pengalaman lebih dalam dunia akademik. Mahasiswa tidak hanya 

mengetahui kegiatan akademik didalam kampus IBI darmajaya saja, melainkan 

mereka bisa mengetahui kegiatan baik itu sistem akademik maupun non akademik 

yang ada di kampus tujuan Academic Visit, sehingga mahasiswa IBI Darmajaya 

bisa melakukan tolak ukur untuk meningkatkan kualitas dan daya sahing dengan 

kampus-kampus kompetitor, berdasarkan dengan pengalaman yang telah diterima 

selama kegiatan Academic Visit. 

Pelaksanaan Academic Visit diimplementasikan dengan bertitik pada kompetensi 

mahasiswa dengan berlandasan pada pengetahuan dan pemberdayaan kemampuan 

yang langsung menyentuh pada kebutuhan masyarakat maupun pemerintah 

setempat. Institut Bisnis dan Informatika Darmajaya menyadari akan pentingnya 

knowledge-based academics dalam tatanan global dewasa ini dan tanggung jawab 

serta peran dalam memajukan kehidupan sosial masyarakat pada umumnya. 

Dalam kegiatan Academic Visit kali ini pihak IBI Darmajaya melaksanakan 

kunjungan akademik pada kampus Universiti Utara Malaysia (UUM) dengan 

jumlah peserta sebanyak 62 Mahasiswa. 

1.2 Manfaat Penelitian 

1. Bagi IIB Darmajaya 

Program Academic Visit ini memberikan wacana baru dengan perubahan 

paradigma bahwa mahasiswa dengan personality development harus dapat 

memberikan umpan balik (feed back) baik dalam pengembangan ilmu 

yang sudah ditekuni serta memelihara kerjasama yang berkelanjutan 

dengan pemerintah daerah, khususnya pada daerah atau wilayah sasaran 

Academic Visit.  
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2. Bagi Mahasiswa  

Pengembangan kompetensi dalam diri mahasiswa tersebut sehingga 

diharapkan mampu mengimplementasikan ilmunya dan memberdayakan 

kemampuan yang langsung menyentuh pada kebutuhan akademik 

setempat melalui program interaksi dan sosialisasi. 

1.3 Tujuan Academic Visit  

1. Memperluas wawasan akademik global 

2. Menggali kompetensi diri melalui training and workshop 

3. Menjalin kerjasama yang berkelanjutan antara IBI Darmajaya dengan 

perguruan tinggi tujuan 

1.4 Tempat dan Waktu Pelaksanaan 

1.4.1 Tempat 

Pelaksanaan Academic Visit ini dilakukan di Universiti Utara Malaysia 

(UUM), 41-3 Jalan Raja Muda Abd Aziz, 06010, Sintok, Kedah, 

Malaysia. 

1.4.2 Waktu Pelaksanaan 

Kegiatan pelaksanaan program Academic Visit periode 1 dilaksanakan 

selama 14 hari, terhitung mulai dari 09 April 2019 sampai tanggal 23 

April 2019. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I   Pendahuluan 

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, manfaat masalah, tujuan penelitian, 

tempat dan waktu penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II  Pelaksanaan Kegiatan 

Bab ini berisikan tentang pelaksanaan Academic Visit yang telah dilakukan oleh 

masing masing mahasiswa Academic Visit. 
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BAB III   Pembahasan dan Evaluasi 

Bab ini berisikan tentang uraian dan penjelasan singkat pelaksanaan program 

Academic Visit. 

BAB IV  Penutup 

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran yang terkait dengan pembahasan 

dalam laporan Academic Visit. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 


