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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Pelaksanaan Academic Visit 

Pendidikan Umum di Perguruan Tinggi merupakan pendidikan yang mengutamakan 

perluasan pengetahuan dan peningkatan keterampilan peserta didik dengan 

pengkhususan yang diwujudkan pada tingkat-tingkat akhir masa pendidikan. 

Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk 

dapat bekerja dalam bidang tertentu. Karakteristik pendidikan umum adalah 

tujuannya lebih menyangkut moralitas dan penyikapan, bahan ajar berupa nilai-nilai, 

dan metode yang dipakai menuntut pelibatan emosi, intelektualitas, dan social 

pembelajar terdapat sejumlah literature yang mempersoalkan kelayakan pendidikan 

ilmu dalam berbagai bentuknya (Hall &Kevies, 1982). Sumber daya diupayakan, 

tidak hanya Otoritas Pusat, tetapi juga dari pihak-pihak lain melalui kerjasama, 

kontrak penelitian, penyediaan pendidikan dan pelatihan khusus, sumbangan dan lain-

lain. Fungsi-fungsi utama Perguruan Tinggi adalah Membina kualitas hasil dan 

kinerja Perguruan Tinggi, agar dapat member sumbangan yang nyata kepada 

perkembangan di masyarakat Indonesia. 

Untuk dapat melaksanakan pembinaan kualitas yang baik, secara periodik Perguruan 

Tinggi menyelenggarakan evaluasi-diri yang melibatkan semua Unit Akademik 

Dasar. Evaluasi-diri sewajarnya dianggap sebagai perangkat manajemen Perguruan 

Tinggi yang utama, karena setiap pengambilan keputusan harus dapat mengacu pada 

hasil evaluasi-diri. Sebagai suatu organisasi maka perguruan tinggi mempunyai 

struktur, aturan penyelesaian tugas, yang mencakup pembagian tugas antar kelompok 

fungsional dan antar warga dalam kelompok yang sama, rencanakegiatan, dantujuan. 

Yaitu organisasi satuan pendidikan, yang menyelenggarakan pendidikan di jenjang 

pendidikan tinggi, penelitian dan pengabdian ke pada masyarakat. 
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Kegiatan Academic Visit yang dilakukan oleh sejumlah mahasiswa merupakan 

program International Office IIB Darmajaya sebagai tinjauan dan evaluasi internal 

konsep belajar yang dilakukan di lokasi dan lingkungan berbeda untuk maksud 

peningkatan mutu, menggali sebanyak mungkin informasi yang bisa didapat secara 

teknis real dan empiris. Kunjungan ke Universiti Utara Malaysia  merupakan kegiatan 

padanan dari mata kuliah Praktek Kerja Lapangan dan Kerja Praktek untuk dijadikan 

barometer dan pembanding diluar kampus dengan perbandingan pembelajaran di 

Indonesia. Kemudian untuk menemukan sebuah pembaharuan yang aplikatif, baik 

untuk plan kedepan dalam jangka pendek dan jangka panjangs ecara futuristic. 

1.2 Ruang Lingkup kegiatan Academic Visit 

Ruang lingkup di susun berdasarkan pada kegiatan academic visit yang telah 

dilaksanakan di Malaysia dan Thailand yaitu : 

1. Universiti Utara Malaysia 

2. Langkawi 

3. AlorSetar 

4. C-Mart Changloon 

5. Nora Plaza 

6. Vihara 

7. Masjid Raya The Islamic Committee of Songkhla 

8. PasarApungKhlongHae 

 

1.3 Manfaat dan Tujuan 

1.3.1 Manfaat 

1.3.1.1 Bagi IBI Darmajaya 

- Dapat mengaplikasikan yang tidak disediakan di Darmajaya 

melalui objek, tempat, dan teknologi. 

- Dapat mengetahui proses belajar guna mengembangkan kegiatan 

dalam proses mengajar di dalam kelas perkuliahan. 

- Mempererat hubungan baik dalam hal kerjasama antar Universitas. 
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1.3.1.2 Bagi mahasiswa 

- Menambah wawasan mengenai ilmu pendidikan, teknologi, dan 

budaya. 

- Dapat meningkatkan minat belajar mahasiswa. 

- Mendapatkanpengalamanbaruterhadapmahasiswa academic visit. 

- Mengetahuiobjekwisata yang ada di Malaysia dan Thailand 

 

1.3.2 Tujuan 

1. Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam 

berkomunikasi secara baik dan benar menggunakan bahasa 

Malaysia dan Inggris, baik dalamsituasi formal atau non formal. 

2. Mengenalkan mahasiswa tentang proses belajar internasional guna 

mengembangkan ilmu pengetahuan. 

3. Membuka wawasan serta pengetahuan mahasiswa dengan apa yang 

ditemukan dilapangan. 

 

1.4 Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

1.4.1 WaktuPelaksanaan 

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 9 – 23 April 2019. 

1.4.2 TempatPelaksanaan 

Kegiatan Academic Visit yang dilaksanakan di dua negara di Asia 

Tenggara ( Malaysia – Thailand ). 
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1.5 SistematikaPenulisan 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang, ruang lingkup 

kegiatan academic visit, manfaat dant ujuan, waktu dan tempat pelaksanaan, dan 

sistematika penulisan. 

 

BAB II GAMBARAN UMUM UNIVERSITAS 

Dalam bab ini memuat sejarah universitas untuk mendukung penelitian yang akan 

dilakukan oleh penulis/peneliti, visi dan misi, lokasi dan struktur organisasi 

universitas. 

 

BAB III  KEGIATAN HARIAN ACADEMIC VISIT 

Bab ini menjelaskan tentang kegiatan dan materi yang di dapatkan selama academic 

visit. 

 

BAB IV  HASILKEGIATAN ACADEMIC VISIT 

Bab ini menganalisis hasil dan pembahasan mengenai kegiatan academic visit. 

 

BAB  VKESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini menarik kesimpulan dari hasil kegiatan dan berisi saran untuk academic visit 

selanjutnya. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

LAMPIRAN 

 


