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A. Latar Belakang 

Studi banding (comparison study) merupakan kegiatan belajar ke suatu 

tempat atau instansi resmi yang berada di luar intansi itu sendiri. Dengan 

melaksanakan studi banding menjadi mempelajari suatu hal ataupun ilmu yang 

sama dan berbeda. Studi banding yang dilakukan dengan tujuan dapat membentuk 

karakter melalui program-program sekolah atau oraganisasi dari sekolah atau 

instansi lain. 

Studi banding juga bisa diartikan sebagai riset terhadap suatu hal. Dengan 

melakukan studi banding, seseorang bisa melakukan perbandingan objek studi 

sebagai evaluasi dan memperbaiki kekurangan yang mendukung kemajuan 

kegiatan sekolah. Studi banding merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan 

tujuan menambah wawasan dan pengetahuan yang akan diterapkan kedepannya 

untuk menjadi lebih baik. Kegiatan seperti ini tentunya sangat bagus bagi 

perkembangan suatu kebutuhan yang diharapkan sebagaimana mestinya. 

            Dalam studi banding hendaknya melihat semua aspek positif yang ada 

pada tempat tujuan studi banding, mulai dari kegiatan PBM, akademik, kesiswaan 

yang berhubungan dengan sekolah Inklusif. Pengetahuan – pengetahuan yang di 

peroleh di lokasi studi banding tentunya di harapkan akan mampu menjadi 

informasi dan cerminan dalam rangka melakukan pengembangan sesuai dengan 

potensi yang dimiliki. 

Melihat arti penting studi banding, oleh karena itu Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam melakukan kunjungan di beberapa kampus untuk mengetahui 

jaminan mutu yang diselenggarakan. Agar bisa menjadi masukan untuk 

pengembangan Institut Agama Islam Al-Mawaddah Warrahmah terkhusus 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 

 

 

 

 

 

 

https://kumparan.com/topic/studi-banding


B. Tujuan Program 

Tujuan dasar dari studi banding ini yaitu 

1. Untuk menambah wawasan tentang strategi pengembangan perguruan 

tinggi 

2. Sebagai  bahan acuan untuk mendesain program kegiatan yang 

berkontribusi terhadap mutu pendidikan  

3. Menambah wawasan pengetahuan bagi pengelola lembaga pendidikan 

dalam ruang lingkup Intitut Agama Islam Al-Mawaddah Warrahmah 

Kolaka 

4. Memicu semangat kinerja pengelola fakultas dan seluruh eleman yang 

tergabung dalam yayasan pondok pesantren Al-Mawaddah Warrahmah 

Kolaka 

5. Untuk menganalisis strategi pencapaian perguruan tinggi. 

 

C. Waktu Kunjungan Kerja 

Kunjungan Studi Banding ini dilakukan pada hari Jumat, 30 September 

2022 di Fakultas Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 

 

D. Peserta Studi Banding 

Peserta yang mengikuti kegiatan studi banding ini adalah 

1. Rektor Institut Agama Islam Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka 

2. Wakil Rektor 1 Institut Agama Islam Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka 

3. Wakil Rektor 2 Institut Agama Islam Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka 

4. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  

5. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

6. Dekan Fakultas Syariah dan Ushuluddin 

7. Kepala LPMPI Institut Agama Islam Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka 

 



E. Hasil Kunjungan Kerja 

Adapun hasil dari kunjungan kerja di Universitas Islam Indonesia adalah 

1. Universitas Islam Indonesia memiliki Internasional Program dalam 

penerapannya mahasiswa melaksanakan perkuliahan selama 7 semester 

dan satu semester diantaranya dilakukan di kampus luar negeri. Kelas 

pembelajaran menggunakan bahasa inggris dan pada saat wisuda 

mendapatkan dua gelar akademik yakni S.Pd, BA.Ed. misalnya untuk 

pendidikan 

2. Universitas Islam Indonesia memiliki program fast track, terjadi 

disemester tujuh. Mahasiswa dapat melanjutkan studi ke jenjang magister 

jika memenuhi syarat kualifikasi yang ditetapkan oleh universitas. 

3. Universitas Islam Indonesia Program CILACS (Center for Internasional 

Language dan Cultural Studies) lembaga ini adalah pusat pengembangan 

bahasa, dan juga secara berkala melakukan test kemampuan TOEFL dan 

TOAFL dan diakuai secara resmi. 

4. Kewajiban civitas akademika di Universitas Islam Indonesia bukan hanya 

sebatas tridarma (pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat) 

namun ditambah dengan dakwah. Semua warga Universitas Islam 

Indonesia wajib menyiarkan dakwah Islam yang dianut oleh Universitas 

Islam Indonesia. 

5. Untuk memacu semangat publikasi ditingkat mahasiswa maka bagi 

mahasiswa yang telah melakukan publikasi jurnal hingga sinta 3 maka 

akan diberikan penghargaan dari pihak Universitas senilai Rp. 600.000 

6. Adapun program beasiswa yang diberikan adalah 

a. Memberikan beasiswa pagi para penghafal Al-Qur’an 15 Juz, 30 Juz . 

Terlebih jika mampu membaca dengan murottal dan suara yang merdu. 

b. Beasiswa bagi kaum Duafa 

c. Beasiswa Unggulan bagi siswa yang berprestasi 

d. Beasiswa bagi para siswa yang telah Juara 1 lomba hingga tingkat 

Nasional, baik itu Atlet, maupun Seni. 



7. Penjaminan Mutu di Universitas Islam Indonesia berlangsung sangat ketat 

bahkan melampaui SN Dikti mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga 

evaluasi. 

F. Rekomendasi Pelaksanaan Studi Banding 

1. Untuk mengembangkan lembaga perlu disusun grand design kampus go 

internasional di beberapa tahun mendatang 

2. Untuk menarik minat mahasiswa serta menjaring mahasiswa yang 

memiliki kualifikasi diatas rata rata perlu diberikan beasiswa penghafal 

quran, duafa dan siswa berprestasi 

3. Perlunya penguatan SPMI untuk mengembangkan lembaga pendidikan 
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