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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Menindak lanjuti kerjasama Internasional antara Universiti Utara Malaysia
dengan Informatics & Bussiness Institute Darmajaya. Program Academic Visit
merupakan Padanan kuliah Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat,dengan
menerjunkan mahasiswa langsung ke Perguruan Tinggi Luar Negeri. Yang
tujuannya untuk menambah wawasan dan meningkatkan kualitas mahasiswa/i
Informatics & Bussiness Institute Darmajaya, Terkhususnya bagi program studi
manajemen yang diharapkan mampu bersaing di dunia internasional.
Universiti Utara Malaysia (UUM) didirikan pada 16 Februari 1984.
Universitas tersebut dikorportasikan pada 23 April 1998. Universiti Utara
Malaysia terletak di Sintok, Kedah. Universitas ini juga dikenal sebagai
universitas manajemen. UUM meraih peringkat 701 dalam QS World University
Rankings® 2015/16.
Kegiatan Academic Visit ini melibatkan 4 dosen, staff pendamping dan 62
mahasiswa, yang terdiri dari 4 program studi yaitu Manajemen 28 peserta, 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 dan Hatyai Thailand.
Dalam sebuah kegiatan tentunya diharuskan memiliki sesuatu Bukti karya
Ilmiah. Sehingga

dapat Dipertanggung jawabkan, dan sebagai media

penyampaian informasi bagi pembaca. Pembuatan Laporan kegiatan Academic Visit
ini berdasarkan pengamatan, pengalaman, dan observasi langsung yaitu di Malaysia
dan di Thailand, maka ditulislah laporan kegiatan Academic Visit ini oleh
mahasiswa Informatics & Bussiness Institute Darmajaya untuk menambah
pengetahuan dan sebagai pedoman untuk pembuatan karya tulis selanjutnya bagi
penulis.
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1.2 Ruang Lingkup kegiatan Academic Visit
Academic Visit merupakan suatu kegiatan kunjungan belajar dengan tujuan
untuk mempelajari aspek-aspek yang dianggap lebih baik dan lebih berhasil yang
dilakukan oleh Kelompok kerja atau sekolah dalam mengelola kegiatan
pembelajaran.
Dalam proses pengelolaan study visit, kelompok kerja yang akan belajar
kepada kelompok lain yang dianggap lebih berhasil, terjadi proses identifikasi aspek
yang dianggap perlu ditingkatkan, mengidentifikasi kelompok-kelompok lain
yang mempunyai kelebihan di aspek yang serupa bersama dengan hasilnya, dan
lebih penting lagi, bagaimana mereka melakukannya dan memberikan pengalaman
langsung kepada kelompok kerja tersebut.
Program Academic Visit bertempat di Universiti Utara Malaysia , 41-3 Jalan
Raja Muda Abd Aziz, 06010, Sintok, Kedah, Malaysia. Dengan total keseluruhan
peserta 62 Mahasiswa/i, Staff Beserta Dosen Informatics & Bussiness Institute
Darmajaya.

1.3 Manfaat dan Tujuan Mengikuti Academic Visit
1.3.1

Manfaat Mengikuti Academic Visit
Setelah menjalani kegiatan Academic Visit manfaat yang saya dapatkan
antara lain:

a) Mendapatkan teman baru yang dapat diajak sharing banyak hal.
b) Menambah pengetahuan dan pengalaman studi diluar negeri khususnya di
program studi manajemen.
c) Meningatkan kemampuan berbahasa asing, terutama bahasa Inggris,
Melayu, dan Jepang.
d) Mengenal dan mendapatkan pengalaman langsung tentang Budaya serta
Etnis di Malaysia maupun Thailand.
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1.3.2. Tujuan Mengikuti Academic Visit
Adapun beberapa tujuan mengikuti kegiatan Academic Visit ini adalah
sebagai berikut :
e) Dengan berpartisipasi dalam program ini, mahasiswa mampu mempelajari
pengetahuan terkait bahasa dan literatur budaya asing dimana mereka
tinggal, pengalaman hidup di Negara lain, Berinteraksi sosial dan
membangun network dengan mahasiswa lain dari seluruh dunia.
f)

Dengan adanya Program Academic Visit ini diharapkan para mahasiswa
dari Informatics & Bussiness Institute Darmajaya akan mengalami
peningkatan kualitas diri, baik dari sisi akademik, sosial, maupun individu
yang berskala internasional.

1.4.Waktu dan Tempat Pelaksanaan
1.4.1

Waktu pelaksanaan
Kegiatan Academic Visit berlangsung selama 14 hari, mahasiswa dan
dosen pendamping berangkat dari Bandar lampung pada tanggal 9 April dan
tiba kembali di tanah air pada tanggal 23 April 2019 .

1.4.2

Tempat Pelaksanaan
Kegiatan Academic Visit ini bertempat di Universiti Utara Malaysia.
Kedah Darul Aman, Malaysia dan Hatyai Thailand.

1.5.Sistematika Penulisan
Sistematika 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.
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BAB II Gambaran Umum University Utara Malaysia
Bab ini berisi tentang sejarah Perusahaan, Visi dan Misi
Perusahaan, Bidang Usaha/Kegiatan Utama Perusahaan, Lokasi
Perusahaan, dan Struktur Organisasi.

BAB III Kegiatan Academic Visit
Bab ini berisi tentang kegiatan yang di lakukan mahasiswa &
mahasiswi selama di university utara Malaysia.

BAB IV Pembahasan dan Evaluasi
Bab ini berisi tentang hasil dari kegiatan yang di lakukan
mahasiswa &
mahasiswi selama di university utara Malaysia.

BAB V Simpulan dan Saran
Bab ini berisikan tentang kesimpulan yang didapat setelah melaksanakan
Academic Visit dan saran dari hasil pelaksanaan Academic visit di
university utara Malaysia.

