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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1.Latar Belakang 

Student Exchange adalah suatu program yang diselenggarakan oleh 

pihak tertentu untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa atau pelajar 

untuk belajar di luar negeri dalam jangka waktu tertentu. Program student 

exchange ini sendiri dapat mengembangkan minat, bakat, rasa percaya diri, 

serta memperluas hubungan sosial bagi mahasiswa yang mengikuti program ini. 

Program seperti ini sebenarnya memberikan banyak sekali manfaat untuk masa 

depan mereka baik secara personal maupun edukasi.  

Kali ini Unissula (Universitas Islam Sultan Agung) mengirimkan 

beberapa perwakilan untuk mengikuti program student exchange tersebut. 

Kegiatan Student Exchange ini dilatarbelakangi oleh program kerja Fakultas 

Ekonomi (FE) Universitas Islam Sultan Agung Semarang dengan Daffodil 

International University Bangladesh. Peserta yang ikut serta dalam student 

exchange ini diperoleh melalui tiga tahapan yaitu tahap pendaftaran, seleksi, 

dan pelaksanaan. Setiap mahasiswa berhak untuk mendaftarkan diri. Setelah 

pendaftaran, dilanjutkan dengan seleksi yaitu seleksi administrasi yang 

kemudian berdasarkan hasil seleksi/tes tersebut maka akan dipilih 3 mahasiswa 

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang menjadi
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peserta student exchange mewakili Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan 

Agung Semarang ke Bangladesh (Daffodil International University). Program 

student exchange Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang 

di Daffodil International University ini merupakan kali pertamanya 

dilaksanakan. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan tujuan agar hubungan 

antar kedua institusi semakin terjalin dengan baik terutama di bidang 

pendidikan ekonomi dan bisnis. 

Program yang kali ini diadakan oleh Universitas Internasional Daffodil 

adalah Program Musim Panas Sosial Bisnis Internasional (ISBSP) yangmana 

merupakan inisiatif dari Yunus Social Business Center (YSBC) dari Daffodil 

International University (DIU) untuk mendukung gerakan Bisnis Sosial dengan 

beragam pengalaman Bisnis Sosial, Kredit Mikro dan Studi Pembangunan. 

Program 10 hari yang ditujukan untuk siswa sekolah tentang model Bisnis 

Sosial Nobel Laureate Dr. Muhammad Yunus mengenai pemberdayaan pemuda 

untuk masa depan yang berkelanjutan.  

Memegang moto "Mission Super Happiness" ISBSP 2018 akan 

diselenggarakan oleh DIU dengan partisipasi lebih dari 100 pemuda, 

mahasiswa dan profesional dari seluruh dunia untuk melangkah maju dengan 

jejak kaki untuk esok yang lebih baik dengan Bisnis Sosial. Kursus: ISBSP 

2018 berfokus pada 3 kursus berbeda yang berjudul Bisnis Sosial, Kredit 

Mikro, dan Studi Pembangunan. Kursus sertifikat berbasis 3 kredit yang 

antinya akan dijalani, peserta diharuskan memilih salah satu dari 3 kursus 
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tersebut. Nantinya akan ada sesi umum tentang penuaan, mind map, 

employability 360 degreedan Art of living. Serta terdapat beberapa fitur utama 

dari program tersebut berupa rangkaian perkuliahan, lab desain, kunjungan 

industry, jelajah keindahan warisan Bangladesh, serta menjelajahi Yunus 

Center. Biasanya dalam sebuah kegiatan kita dimintai  untuk membuat sebuah 

laporan. 

Arti dari laporan sendiri yaitu menyajikan fakta tentang suatu keadaan 

atau kegiatan yang telah dilaksanakan. Laporan dibuat setelah melakasanakan 

kegiatan formal atau resmi, yaitu sebagai pertanggungjawaban setelah 

melakukan sesuatu. Laporan kegiatan dari awal hingga akhir, dari persiapan 

hingga evaluasi. Banyak macam penulisan laporan, tergantung dari kegiatan 

apa yang akan dipalorkan. Salah satunya adalah laporan perjalanan. 

Laporan perjalanan adalah salah satu bentuk laporan yang berisi 

kegiatan seseorang dalam melakukan perjalanan ke suatu tempat yang telah 

dikunjunginya. Laporan perjalanan harus berdasarkan pengamatan, 

pengalaman, dan observasi langsung pada tempat tertentu yang telah 

dikunjungi. 

Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas penulis menuliskan laporan 

Student Exchange berupa Tugas Akhir yang berjudul “Student Exchange 

International Social Business Summer Program Di Daffodil International 

University.” 
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1.2.Tujuan dan Manfaat 

1. Tujuan Student Exchange 

Adapun beberapa tujuan dari mengikuti program Student Exchange 

ini adalah sebagai berikut : 

a. Mampu mengembangkan wawasan mahasiswa dalam hal aktivitas-

aktivitas budaya serta kegiatan-kegiatan akademik. 

b. Dapat menyerap dan menimba ilmu serta mengetahui proses 

pembelajaran yang ada dengan mengikuti perkuliahan bersama 

dengan peserta student exchange. 

c. Mencari pengalamanbaru agar nantinya ketika pulang ke Indonesia 

dapat berbagi bersama teman-teman lainnya. 

d. Mempelajari pengetahuan terkait bahasa dan budaya negara lain, 

pengalaman hidup di negara lain, berinteraksi/ bersosialisasi dan 

membangun network dengan mahasiswa lain dari seluruh dunia. 

e. Program Student Exchange ini para mahasiswa diharapkan akan 

mengalami peningkatan kualitas diri, baik dari sisi akademik, sosial, 

maupun individu yang berskala internasional. 

2. Manfaat Student Exchange 

Adapun manfaat setelah mengikuti kegiatan Student Exchange ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Memperoleh ilmu yang lebih luas dan pengalaman studi di luar negeri 

secara langsung. 
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b. Meningatkan kemampuan berbahasa asing, terutama Bahasa Inggris. 

c. Belajar banyak tentang cara beradaptasi dengan orang lain dari etnis 

yang berbeda dalam satu tempat. 

d. Belajar lebih menghargai perbedaan baik agama, suku, dan ras. 

e. Memperoleh teman baru dari negara yang berbeda. 

f. Meningkatkan kerjasama antar lembaga pendidikan dan antar bangsa, 

khususnya pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung 

dengan Daffodil International University Bangladesh. 

 


