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BAB I 

 PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang Program Academic Visit. 

Pelaksanaan Academic Visit diimplementasikan dengan bertitik pada 

kompetensi mahasiswa dengan berlandaskan 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 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 adalah padanan dari matakuliah Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat 

dengan menerjunkan mahasiswa langsung ke Perguruan Tinggi Luar Negeri 

Untuk Meningkatkan wawasan dan pengabdian ilmu di bidangnya dan 

mengetahui sistem perkuliahan di Perguruan Tinggi tujuan yaitu Universiti 

Utara Malaysia. 

Program Academic Visit ini memberikan wacana baru dengan perubahan 

paradigma bahwa mahasiswa dengan personality development harus dapat 

memberikan umpan balik (feed back) baik dengan pengembangan ilmu yang 

sudah ditekuni serta memelihara kerjasama yang berkelanjutan dengan 

pemerintah daerah, khususnya pada daerah atau wilayah sasaran Academic 

Visit. 

1.2  Ruang Lingkup kegiatan Academic Visit 

Kegiatan Academic Visit ini melibatkan 4 dosen, staff pembimbing dan 62 

mahasiswa yang terdiri dari 4 program studi yaitu, Manajemen 28 peserta, 
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Teknik Informatika 23 peserta, Akuntansi 5 peserta, dan Sistem Informasi 6 

peserta. Kegiatan Academic Visit yang dilaksanakan selama dua minggu 

yaitu, dimulai dari tanggal 9 April 2019 dan berakhir pada tanggal 23 April 

2019 bertempat di Universiti Utara Malaysia.  Ruang Lingkup kegiatan ini 

adalah mahasiswa IBI Darmajaya dan lingkungan di Universiti Utara 

Malaysia itu sendiri. 

1.3 Manfaat dan Tujuan Program Academic Visit  

1.3.1 Manfaat Program Academic Visit 

1. Bagi IBI Darmajaya: 

a. Perguruan tinggi dapat meningkatkan kualitas lulusannya melalui 

pengalaman-pengalaman Internasional. 

b. Terjalinnya kerjasama bilateral antara perguruan tinggi Darmajaya 

dengan perguruan negara tujuan. 

c. Sebagai tolak ukur tingkat keberhasilan proses penyelenggaraan 

program studi yang ada dan kesesuaian antara muatan kurikulum 

dengan tuntutan ilmu. 

d. Sebagai acuan dalam proses penyesuaian dan pengembangan 

kurikulum luar negeri dengan tuntutan ilmu pengetahuan serta 

keterampilan yang dibutuhkan mahasiswa dalam dunia global. 

2. Bagi Mahasiswa: 

a. Dapat menjadi sarana pembelajaran bagi mahasiswa dalam 

mengimplementasikan ilmu yang di dapatkan dari kampus di luar 

negeri. 

b. Mahasiswa dapat mengetahui perbandingan antara perbedaan 

metode pembelajaran teori dan ilmu yang diperoleh selama 

perkuliahan di luar negeri. 

c. Dapat memperoleh gambaran tentang ruang lingkup global yang 

sesungguhnya yang nantinya akan berguna untuk mahasiswa 

sehingga dapat menyesuaikan diri dengan dunia Internasional. 

d. Sarana pelatihan bagi mahasiswa untuk menjadi manusia yang 

disiplin, bertanggungjawab dan berpikir maju tentang pemanfaatan 
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ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan keterampilan yang dipelajari 

di negara tujuan. 

e. Mendewasakan mahasiswa untuk berani mengemukakan pendapat 

menggunakan bahasa asing. 

f. Mengenal dan mendapatkan pengalaman langsung tentang Budaya 

serta Etnis di negara tujuan. 

3.  Bagi  Universitas Negara Tujuan: 

a. Memperkenalkan keanekaragaman dan kearifan lokal yang terdapat 

pada universitas negara tujuan. 

b. Membina hubungan baik dan menguntungkan dengan universitas-

universitas negara berkembang lainnya. 

c. Menjalin kerjasama dalam bidang pendidikan dan pariwisata secara 

kontinyuitas kepada negara berkunjung. 

 

1.3.2 Tujuan Program Academic Visit 

a. Mengaplikasikan kemahiran berbahasa asing terutama bahasa Inggris, 

Melayu dan China kepada mahasiswa disana. 

b. Untuk memperoleh pengalaman berkuliah di Malaysia. 

c. Mengamati secara langsung aktivitas yang ada dalam perkuliahan berbasis 

Internasional Class. 

d. Merasakan perbedaan atmosfer antara lingkungan kampus asal dan 

lingkungan kampus tujuan. 

 

1.4 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Academic Visit 

1.4.1 Waktu pelaksanaan Academic Visit 

Kegiatan Academic Visit  berlangsung selama 14 hari, mahasiswa dan 

dosen pedamping bertolak dari Bandar Lampung pada tanggal 9 April 

2019 dan tiba dengan selamat  di tanah air pada tanggal 23 April 2019. 

  1.4.2 Tempat pelaksanaan Academic Visit 

Kegiatan Academic Visit ini bertempat di Universiti Utara Malaysia 

(UUM)  Kedah  Darul Aman, Malaysia dan Hatyai Thailand. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan adalah penjelasan isi dari setiap Bab, mulai dari Bab I 

hingga Bab V. Dimana uraian ini memberikan gambaran langsung tentang sisi 

tiap-tiap Bab yang ada dalam lampiran ini, berikut sistematika dari laporan 

adalah: 

BAB I : PENDAHULUAN  

Bab ini membahas tentang Latar Belakang Program KP Ruang 

Lingkup Kerja Program Kerja Praktek, Manfaat dan Tujuan 

Program Kerja Praktek Tempat dan Waktu Pelaksaan Kerja 

Praktek, dan Sistematika Penulisan. 

BAB II  : GAMBARAN UMUM UNIVERSITAS 

Bab ini berisi tentang sejarah Universitas, Visi dan Misi 

Universitas, Lokasi Universitas, dan Struktur Organisasi 

Universitas.  

BAB III  : KEGIATAN HARIAN ACADEMIC VISIT 

Bab ini berisi tentang kegiatan yang dilakukan mahasiswa selama 

melaksanakan kegiatan Academic Visit di negara tujuan. 

BAB IV  : HASIL KEGIATAN ACADEMIC VISIT 

Bab ini berisi tentang kegiatan dan pengamatan serta  

pengetahuan yang diperoleh saat pelaksanaan kegiatan Academic 

Visit di Universiti Utara Malaysia.  

BAB V  : KESIMPULAN DAN SARAN  

Bab ini berisikan tentang kesimpulan yang didapat setelah 

melaksanakan Academic Visit selama 14 hari di Universiti Utara 

Malaysia. 

 

 

 

 


