
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Salah satu program dari Institut bisnis dan informatika darmajaya adalah 

kunjungan atau studi banding ke luar negeri khususnya ke Negara Malaysia. 

Pengertian studi banding itu sendiri adalah sebuah konsep belajar yang dilakukan 

di lokasi dan lingkungan berbeda yang merupakan kegiatan yang lazim dilakukan 

untuk maksud peningkatan mutu,perbaikan sistem, penentuan kebijakan baru, 

perbaikan peraturan perundangan dan lain - lain. Sistem pendidikan perguruan 

tinggi melalui peroses pembelajaran mahasiswa tidak hanya memahami maupun 

mendengarkan tetapi lebih pada pendekatan penyelesaian masalah-masalah secara 

kreatif. Artinya peserta didik sudah harus siap dalam memahami permasalahaan-

permasalaan keilmuwan dalam pencapaian hasil pembebelajaran dalam bidang 

sains dan diberi tugas untuk menyelesaikan sebagai suatu cara pembelajaran. 

Selanjutnya, mahasiswa harus didorong untuk memiliki motivasi dalam diri 

mereka sendiri, kemudian berupaya keras mencapai kompetensi yang diinginkan. 

Dunia akademik dewasa ini cenderung menitik beratkan pada kebutuhan 

kompetensi bagi lulusan atau output sehingga diharapkan perguruan tinggi dapat 

memberikan bentuk pembelajaran yang selaras dengan pengembangan dan 

kebutuhan pasar kerja seperti keterampilan dan pengetahuan dan pada akhirnya 

dapat membangun sumber daya manusia yang handal serta memberikan 

kontribusi bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia umumnya terutama 

bagi provinsi lampung khususnya. 

Pelaksaan Academic Visit diimplementasikan dengan bertitik pada kompetensi 

mahasiswa dengan berlandasan dan pemberdayaan kemampuan yang langsung 

menyentuh pada kebutuhan masyarakat maupun pemerintah setempat. Institute 

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. 

Peran dan tanggung jawab tersebut diaktualisasikan melalui kegiatan pengabdian 

masyarakat sebagai salah satu tri Darma Perguruan Tinggi. Dibawah pimpinan 

yayasan pendidikan Alfian Husin, institut bisnis dan informatika darmajaya 

dibawah pembinaan yayasan alfian husin, yang memliki visi salah satu perguruan 

tinggi pembelajaran unggul berbasis riset dan teknologi informasi dengan misi 

melaksanakan system 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 mengaktualisme visi dan misi tersebut dapat dicapai melalui 

penyelenggaraan jurusan, yaitu jurusan teknik informatika, sistem informasi, 

jurusan sistem komputer, jurusan manajemen, jurusan akutansi dengan jenjang 

strata satu/S1. Salah satu program dalam mewujudkan visi dan misi yaitu dengan 

menyelenggarakan program academic visit. Academic visit adalah padanan dari 

mata kuliah praktek kerja pengabdian masyarakat dengan menerjunkan 

mahasiswa langsung ke perguruan tinggi keluar negri untuk meningkatkan 

wawasan dan pengetahuan ilmu dibidangnya dan mengetahui sistem perkuliahan 

di perguruan tinggi. Tujuan kegiatan ini academic visit dilakukan dalam bentuk 

academic visit. Melalui kegiatan academic visit, masing-masing unusr yang 

terlibat didalamnya memiliki nilai tambah, antara lain: 

1. Bagi IIB Darmajaya  

Program academic visit ini memberikan wacana baru dengan prubahan prdigma 

bahwa mahasiswa dan personality development harus memberikan umpan balik 

(feed back) dalam pengembangan ilmu.  

 



2. Bagi mahasiswa  

 Pengembangan mahasiswa 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. 

1.2. Ruang Lingkup  

Kerja praktek ini merupakan salah satu tugas besar ketika pelaksanaan program 

academic visit ke University Utara Malaysia. Laporan ini mendeskripsikan 

tentang University Utara Malaysia memperluas wawasan akademik global dengan 

tujuan menggali kompetensi diri melalui training and workshop. 

1.3 Manfaat dan tujuan program kerja praktek 

1.3.1. Manfaat  

1. Mahasiswa  

 Dapat mengetahui lebih jauh realita ilmu yang telah diterima di 

perkuliahan dengan kenyataan dilapangan. 

 Memperdalam dan meningkatkan keterampilan dan kreativitas diri 

dalam lingkungan yang sesuai dengan disiplin ilmu yang dimilikinya. 

 Dapat menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk 

menyesuaikan diri dalam lingkungan kerjanya dimasa mendatang. 

 Menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman selaku generasi 

yang dididik untuk siap terjun langsung dimasyarakat khususnya 

dilingkungan kerjanya. 

 

2. Bagi Fakultas  

Sebagai bahan evaluasi kurikulum yang telah diterapkan, serta 

menemukan penyesuaiannya dengan kebutuhan tenaga kerja yang 

kompeten dalam bidangnya.  

 



1.4  Tujuan 

Adapun tujuan program kunjungan academic sebagai berikut ; 

1. Untuk memperoleh informasi akademik yang meliputi: 

a. Kurikulum 

b. Fasilitas 

c. Program unggulan dan beasiswa 

2. Untuk memberikan wawasan, inspirasi, dan motivasi untuk lebih 

mengenal lingkungan dan informasi dari perguruan tinggi ternama di 

Malaysia khususnya Unversitas Utara Malaysia (UUM). 

3. Untuk mengetahui tempat-tempat bersejarah di Universitas Utara 

Malaysia (UUM). 

1.5 Waktu Pelaksanaan 

Program academic visit dilaksanakan mulai tanggal 10 april 2019 sampai 23 april 

2019 pada University Utara Malaysia. 

 

1.6 Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan dibuat agar dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh 

serta mempermudah pemahaman atas laporan ini. Sistematika pembahasan 

laporan ini dapat dibagi menjadi lima bab sistematika sebagai berikut. 

1. BAB I PENDAHULUAN  

Bab ini merupakan pendahuluan yang membahas tentang latar belakang penulisan 

laporan. Selain itu dibahas juga tentang manfaat dan tujuan kerja peraktek, waktu 

pelaksanaan kerja praktek serta sitematika penulisan. 

 

 

 



2. BAB II GAMBARAN UMUM UNIVERSITY  

Bab ini berisi gambaran suatu university, sejarah university, visi dan misi 

university utara Malaysia dan struktur fasilitas university,Sehingga pembaca dapat 

paham tentang university utara Malaysia tersebut. 

3. BAB III  PERMASALAHAN UNIVERSITY DAN LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas tentang permasalahan yang dihadapi oleh university dan  

bagaimana cara merumuskan permasalahannya.Selain itu juga bab ini membahas  

tentang literatur yang relevan mengenai university utara Malaysia dan gambaran 

bagaimana tentang kebiasaan mahasiswa di university tersebut. 

4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN  

Pada bab ini peneliti menjelaskan hasil dan pembahasan mengenai kegiatan 

kunjungan akademik di university utara Malaysia 

5. BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN  

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang dikemukakan oleh pelapor dan hasil 

laporan yang dilakukan untuk dikemudian dapat digunakan sebagai masukan bagi 

pembaca pada umumnya 

 

 

 

 

 


