BAB III
PERMASALAHAN KUNJUNGAN ACADEMIC VISIT KE UNIVERCITY
UTARA MALAYSIA

3.1 Analisa Permasalahan Yang Dihadapi Pada Saat Kunjungan Academic
Visit Ke UUM
3.1.1. Temuan Masalah
Seringkali ditemukan sebuah masalah pada saat kunjungan academic visit
sebelum pemberangkatan akomodasi biaya tidak sesuai dari estimasi biaya yang
sudah ditetapkan. Sehingga menimbulkan perdebatan masalah biaya sebelum
pemberangkatan kunjungan academic visit. Serta fasilitas yang diperkirakan
mahasiswa tidak sesuai yang diharapkan.


Kurangnya pemberitahuan informasi dari pihak kampus IIB Darmajaya
yang diberikan kepada mahasiswa IIB Darmajaya.



Banyaknya mahasiswa yang tidak nyaman atas fasilitas asrama.



Kurangnya interaksi sosial antar mahasiswa darmajaya dengan mahasiswa
yang berada di UUM.



Kurangnya komunikasi dalam penggunaan bahasa sehari-hari yang
digunakan mahasiswa darmajaya dengan mahasiswa UUM.

3.1.2 Rumusan Masalah
Rumusan masalahnya yaitu:


Bagaimana cara memperbaiki komunikasi dalam penggunaan bahasa
antara pihak kampus darmajaya dengan pihak kampus mahasiswa UUM ?



Bagaimana

cara

memperbaiki

hubungan

interaksi

sosisal

antara

mahasiswa Darmajaya dengan mahasiswa UUM?
3.3 Landasan teori
3.3.1 IIB Darmajaya
Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya (disingkat IIB Darmajaya)
merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang ada di Kota Bandar
Lampung, Provinsi Lampung. Nama "DARMAJAYA", merupakan akronim
dari " Dharma Bhakti dan Jasa Yoenidar Alfian". Kampus Biru IBI Darmajaya

dibangun di atas tanah seluas 2,5 hektar, Institut ini berdiri pada 05 Juni 1997
yang dahulu disebut dengan nama STMIK-STIE Darmajaya dan dikelola oleh
Yayasan Pendidikan Alfian Husin. Berawal dari niat dan ketulusan hati serta
dukungan penuh dari istri tercinta, seorang putra asal Lampung, Hi. Alfian
Husin, S.H ingin mengabdi di daerah asalnya untuk meningkatkan kualitas
sumber daya manusia khususnya generasi muda agar dapat berkiprah dan
berkompetisi dengan SDM-SDM daerah lain maupun dengan bangsa-bangsa
lain dalam rangka menghadapi era kesejagatan.
Kemudian hal ini diwujudkan dalam pendirian Yayasan Pendidikan Alfian
Husin melalui Notaris Cahaya Hairani Djausal Zubaidi, S.H akta Nomor 4
(empat) tanggal 23 Januari 1995 berkedudukan di Kota Bandar Lampung
dengan Badan Pendiri Hi. Alfian Husin, S.H, dr. Hj. Yoenidar Karim Alfian,
Andi Desfiandi, S.E, MA dan Meizary Alfian, S.E, MBA. Sedangkan badan
pengurus adalah Meizary Alfian, S.E. MBA (ketua),Firmansyah Yunialfi
Alfian (wakil ketua), dr. Lyza Marfianita Rozalinda (Sekretaris I), Dian
Septarina, BA(Sekretaris II) dan dr. Hj. Yoenidar Karim Alfian (Bendahara)
dan Bidang Pengawas terdiri dari Hi. Alfian Husin, SH dan Andi Desfiandi,
S.E, MA.

Seiring dengan visi dan misi Yayasan dan kondisi tantangan kedepan maka
berdasarkan hasil rapat yayasan diambil keputusan untuk mengubah susunan
badan pengurus dan badan pengawas yang dikuatkan oleh Notaris Cahaya
Hairani Djausal, SH akta No. 2 tanggal 23 Januari 1995 dengan susunan
Badan Pengurus Hi. Alfian Husin, S.H (Ketua), Meizary Alfian, SE, MBA
(wakil ketua), dr. Lyza Marfianita Rozalinda (sekretaris I), Dian Septarina,
BA (sekretaris II), dr. Hj. Yoenidar Karim Alfian (bendahara).Sedangkan
Badan Pengawas adalah Andi Desfiandi, SE, MBA dan Ir. Firmansyah
Yunialfi Alfian. Melalui yayasan ini maka untuk pertama kalinya didirikan
Lembaga Pendidikan Tanjung Karang (LPTK) dengan mendapat izin prinsip
dan operasional dari DepartemenPendidikan dan Kebudayaan Propinsi
Lampung untuk menyelenggarakan kursus komputer dan program pendidikan
satu tahun.

Gedung Rektorat IBI Darmajaya, Bandar Lampung
Dengan perkembangan lembaga ini (LPTK) serta pesatnya tuntutan
masyarakat lampung, maka pada tanggal 5 Juni 1997 didirikanlah Sekolah
Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer DARMAJAYA yang lebih
dikenal dengan STMIK DARMAJAYA yang dikukuhkan Koordinator
Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) wilayah II berdasarkan Surat Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 29/D/O/1997 dengan menetapkan
sebagai status terdaftar untuk program studi: Teknik Informatika (S1), Teknik
Komputer (D3) dan Manajemen Informatika (D3), kemudian sesuai dengan
perkembangan lampung dan tuntutan masyarakat, STMIK Darmajaya
membuka kembali dua program studi yaitu: Sistem Informasi (S1) dan Sistem
Komputer (S1). Bersamaan dengan usia yang ketiga tahunnya dan terus
menerusnya pengembangan bangunan gedung perkuliahan dan pengembangan
sarana pendukung lainnya, maka pada tanggal 6 Juli 2000 berdiri lagi Sekolah
Tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Darmajaya (STIE Darmajaya)
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 101/D/0/2000
dengan menetapkan status terdaftar untuk program studi:Manajemen (S1),
Akuntansi (S1) dan Akuntansi (D3). Atas Kepercayaan yang diberikan
Masyarakat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat (DIKTI), STMIK-STIE
DARMAJAYA telah tumbuh dan berkembang menjadi sebuah Perguruan
Tinggi Besar dan memiliki reputasi baik sebagai Institusi Pendidikan. Selain
itu langkah-langkah pemenuhan kebutuhan dan peremajaan Sarana - Prasarana
dan Fasilitas Pendidikan menjadi faktor penting untuk menunjukkan eksistensi
dan kapasitasnya di dunia pendidikan. Hal ini merupakan tujuan Darmajaya
untuk dapat menjadi fasilitator dan dinamisator pertumbuhan otonomi daerah,
guna pencapaian nasionalisasi dan internasionalisasi Darmajaya di bidang
Pendidikan. STMIK-STIE Darmajaya mendapat pengakuan dari Direktorat
Jenderal Pendidikan dengan peningkatan status STMIK-STIE Darmajaya
menjadi I(IBI) DARMAJAYA melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan
No.167/D/O/2008 Tanggal

20 Agustus 2008. Perubahan status

ini

membuktikan bahwa STMIK-STIE Darmajaya diakui mempunyai keunggulan

di bidang informatika dan bisnis, dan merupakan wujud kepercayaan
pemerintah pusat kepada STMIK-STIE Darmajaya Lampung.

3.3.2 University Utara Malaysia
niversiti Utara Malaysia (UUM) 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 perusahaanperusahaan, 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. 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 International
maupun menjadi Wirausaha handal yang berilmu.

3.3.3 Academic Visit
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.

