
BAB III 

PEMBAHASAN DAN EVALUASI 

 

3.1 Pembahasan dan Evaluasi 

Academic Visit  Merupakan seuatu kegiatan yang di adakan oleh IO 

(international office) dari IBI Darmajaya dan bekerja sama dengan 

University Utara Malaysia, kegiatan ini baru pertama kali di laksanakan 

(angkatan ke-1). Academic Visit adalah padanan dari mata kuliah Praktek 

Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) dan Kerja Pratek (KP) dengan 

menerjunkan mahasiswa langsung ke University Utara Malaysia untuk 

meningkatkan wawasan dan pengetahuan ilmu di bidangnya dan 

mengetahui sistem perkuliahan di sana. 

 

Adpun kegiatan Academic Visit yang di lakukan di University Utara 

Malaysia dianatara: 

3.1.1 Kegiatan Akademik 

Kegiatan akademik yang di maksud ialah dimana mahasiswa IBI 

Darmajaya melakuakan Perkuliahan di University Utara Malaysia selama 

emapat hari juga dengan program (mata kuliah) yang berbeda beda, 

seperti; PG programmes,  Saiko Lab Building, dan Internet of Things. 

 

Kegiatan ini memberikan banyak sekali manfaat bagi perserta 

diantaranya; Ilmu pengetahuan baru yang belum didapatkan di IBI 
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Darmajaya, metode pembelajaran yang efektif, Dosen (penagajar) yang 

sangat berkompeten dibidangnya, motivasi belajar yang selalu di berikan 

saat perkuliahan, bahsaa Internasional untuk berinteraksi antara pengejar 

dan peserta, waktu kuliah yang sangat konsekuen, serta laboraturium 

pendukung kegiatan belajar yang memiliki peralatan sangat lengkap. 

 

3.1.2 Kegiatan Non-Akademik 

Kegiatan non-akdemik meliputi banyak kegiatan seperti; interaksi sosial 

dengan berbagai macam Bangsa, Ras, Budaya dan Agama; UUM 

Campus Tour;  Tour Alor Setar; One day Tour to Langkawi and Hatyai 

(Thailand). 

 

Kegiatan ini juga  memberikan banyak mnfaat, diantaranya: 

Meningkatkan kemampuan berbahasa asing terutama bahasa Inggris, 

belajar banyak tentang cara beradaptasi dengan orang lain dengan Etnis 

yang berbeda dalam satu tempat, belajar lebih menghargai perbedaan 

baik Agama, Suku, dan Ras, serta mendapatkan teman baru yang dapat di 

ajak sharing banyak hal. 

 

3.1.3 Kegiatan Yang tidak Terlaksana  

Adapun kegiatan yang tidak terlaksana di antaranya Mountain Heking di 

karnakan terkendala cuaca, sehingga para peserta melakukan kegiatan 

masing-masing di luar jadwal yang telah di tentukan. 


