
BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Program Academic Visit merupakan Padanan kuliah Praktek Kerja 

Pengabdian Masyarakat, dimana menerjunkan mahasiswa langsung ke 

Perguruan Tinggi Luar Negeri di Universiti Utara Malaysia. Dengan 

berpartisipasi dalam program ini, mahasiswa diharapkan mampu 

mempelajari pengetahuan  baik itu terkait bahasa, literatur Maupun system 

pembelajaran yang terdapat di Perguruan Tinggi tersebut.  

Diluar dari manfaat Akademik. Dapat pula mahasiswa Merasakan 

Pengalaman hidup di Negara lain, Berinteraksi serta Bersosialisasi dengan 

Mahasiswa/i baik dari dari Universiti Utara Malaysia maupun Mahasiwa/i 

asing yang melakukan program Student Mobility di UUM. Dan membangun 

network yang baik kedepannya antara Universiti Utara Malaysia dengan 

Informatics & Bussiness Institute Darmajaya. 

 

5.2 Saran 

Saya secara pribadi, mengharapkan agar program ini dapat terus 

terlaksana terutama di Universiti Utara Malaysia. Dengan diberinya 

kesempatan emas ini, kami para mahasiswa Mengucapkan Terima Kasih 

dan memohon maaf jika terdapat perbuatan kami yang tidak baik dari tutur 

kata maupun perbuatan. Baik kepada Dosen, maupun kepada Pembina 

kami.  

Kepada Universiti Utara Malaysia, disini saya menyampaikan saran 

agar dibeberapa ruang perkuliahan, yang sudah terlampau lama, segera di 

Renovasi. Dan  yang kedua yaitu, agar Tenaga Pengajar (Lecturer) muda  

ditambah, dimana yang masih mempunyai Penampilan yang segar dan 

mempunyai karakter yang dekat dengan Mahasiswa/i. 

 



 

Kepada Informatics & Bussiness Institute Darmajaya, agar 

pelaksanaan Program Academic Visit ini dapat terus berlangsung dengan 

baik saya menyarankan agar jumlah antara Mahasiswa/i dengan dosen 

maupun Staff Pelaksana dapat seimbang karna untuk menghindari kejadian 

yang diluar kendali.  Dan kedepannya Program Academic Visit maupun 

Student Mobility dapat menjangkau lebih banyak Universitas terkemuka dan 

menjalin kerja sama yang berkesinambungan. 

Kepada para pembaca, saya menyarankan bila ingin mengikuti 

Program Academic Visit ataupun Program lain yang serupa dimana 

mengharuskan mahasiswa/i untuk meninggalkan sementara Indonesia. 

Diharapkan Pertama, dapat menjaga kesehatan serta hindari makanan yang 

terlalu pedas. Dan jangan lupa untuk mengkonsumsi buah-buahan karna 

metabolisme satu orang dengan lainnya berbeda. Kemudian kedua 

Mahasiswa/i diharuskan mempersiapkan dengan baik, kemampuannya 

dalam berbahasa Bahasa Inggris, yang mempermudah dalam berkomunikasi 

sehari-hari di Lingkungan Universitas yang dituju. 

 

 


