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KATA PENGANTAR
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Penguasaan bahasa asing merupakan salah satu syarat wajib bagi mahasiswa dalam 
mengeksplorasi ilmu pengetahuan serta mengembangkan wawasan global. Tanpa 
penguasaan bahasa asing yang mumpuni, mahasiswa akan kesulitan dalam berpartisipasi 
pada berbagai aktivitas di tingkat internasional.

CLI UII sejauh ini telah membuktikan mampu menjadi unit kegiatan mahasiswa yang memiliki 
peran sangat signifikan dalam “memampukan” mahasiswa UII untuk belajar dan menguasai 
bahasa asing seperti Bahasa Inggris, Bahasa Arab, Bahasa Jerman, dan sebagainya. Diskusi, 
workshop, sharing session, dan beberapa aktivitas lainnya sangat efektif dalam melatih dan 
mengembangkan penguasaan bahasa asing para mahasiswa UII.

Program dan aktivitas CLI UII diharapkan terus mampu mendukung ikhtiar UII dalam konteks 
peningkatan kompetensi mahasiswa untuk mobilitas global serta mewujudkan UII sebagai 
salah satu World Class University.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Beni Suranto, S.T., M.SoftEng.
Direktur Pembinaan Kemahasiswaan 
Universitas Islam Indonesia
beni.suranto@uii.ac.id 
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SALAM PRESIDEN CLI UII
 Puji Syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberi kita kesehatan serta kenikmatan, sehingga saat ini kita masih diberi 

kesempatan untuk meninkmatinya dan bersykur kepada-Nya. Dan puji sykur kepada Allah SWT karena berkat Hidayah-Nya serta 

Karunia-Nya kita dapat menyelesaikan penyusunan Buku Inspiratif Central Language Improvement Universitas Islam Indonesia. 

 

 Buku Inspiratif ini adalah buku yang berisikan kisah-kisah mahasiswa UII yang memiliki pengalaman dalam keikutsertaan di 

kegiatan-kegiatan international baik dalam bentuk konferensi, perlombaan dan pertukaran pelajar. Dengan adanya buku ini 

diharapkan dapat menginspirasi seluruh mahasiswa-mahasiswi UII.

 Disamping itu juga, buku ini disusun untuk dapat memberikan atmosfer kompetisi antara mahasiswa dan mahasiswi untuk 

dapat menggapai prestasi sebanyak-banyaknya. Banyak dari mahasiswa bermimpi untuk dapat pergi ke luar negri, untuk dapat 

mengikuti kegiatan international yang kemudian terhambat pada pertengahan proses, maka dengan hadirnya buku ini semoga dapat 

memberikan motivasi kepada seluruh mahasiswa bahwa hal tersebut akan dapat ditakulukan jika kita mau mencoba dan berusaha.

 

 Sebagai pembuka, kawan cobalah kita belajarr dari Po, seperti dalam film Kungfu Panda 3, Master Shifu meminta Po untuk 

mengajarkan Kungfu kepada ke lima temannya yang awalnya lebih dulu mahir Kungfu. Tahu sendiri, Po yang ceroboh malah disuruh 

mengajar, mana bisa dia. Alhasil, di hari pertama dia mengajar, bukannya tambah bisa, malah membuat latihan ke lima temannya 

menjadi berantakan. “You are a Loser” Begitu kata burung Bangau melintasi Po. Ini membuatnya ingin berhenti mengajar, karena yakin 

tidak bisa melakukannya. Tapi, ada satu kalimat dari master Shifu yang menarik. Dia berkata, “If you never do what you can't do, you will 

never be more than what you are now!”.

 Seringnya yang membuat kita menyerah adalah ketika harus mempelajari hal yang baru yang menrut kita tidak bisa, kita 

sudah pernah mencoba mempelajari atau melakukannya, tapi tetap saja tidak bisa. Dalam kondisi ini, kita lupa bahwa kita terus 

menyerah saat mempelajari atau melakukan sesuatu yang baru, kita tidak akan pernah menguasai atau meraih sesuatu yang baru pula. 

 Sama seperti Po, kita juga kadang menjadikan alasan kalua kita menikmati diri kita yang sekarang atau apa yang salah dengan 

saya sekarang? Saya sudah punya ini dan itu, sudah nyaman. Memang sih saya ingin itu, tapi saya tidak bisa mempelajari tentang itu. 

Biarlah, saya seperti ini saja. Seperti kata Po ”I don't wanna be more I like I am!”

 Sayangnya alasan ini biasanya akan kita sesali ketika melihat orang lain berhasil meraih hal yang lebih dari yang kita miliki 

sekarang, ketika melihat orang lain berhasil menguasai hal yang tidak kuasai, terlebih lagi ketika orang lain itu adalah orang yang lebih 

bodoh dari kita, lebih rendah dari kita, dan lain-lain. “Anytime you see someone more successful than you are, they are doing something 

you are not”. “Insanity, doing the same thing over and over again and expecting different results”.

 Ketika merasa jenuh dengan apa yang sudah diraih atau kuasai, tetapi disisi lain Allah sering menmpatkan kita pada situasi 

dimana melihat orang lain meraih berbagai hal yang kita tidak bisa raih dan ingin, tetapi tidak pernah serius mengejarnya sampai akhir, 

itu sebuah sinyal waktunya untuk move on! Waktunya untuk memasang dan mengejar target yang baru, tentu saja, artinya 

mempelajari hal yang baru dan hal ini pastilah diluar kemampuan kita yang sekarang.

 Kita tidak pernah tahu apakah usaha yang dilakukan akan membawa hasil yang diinginkan atau tidak. Tetapi setidaknya, bila 

kita menikmati proses pembelajaran yang baru, setidaknya kita sudah mendapakan sebuah kebahagiaan, kebagiaan untuk mau belajar 

dan terus berbuat lebih dari apa yang kita tidak tidak bisa. Inga kawan!  “There are no mistakes or failures, only lessons”. Dan ini yag 

paling penting “Now just because you deserve this doesn't mean they are gonna give it to you. Sometimes you gotta take what's yours”. 

Yuk Semangat!

Achmad Sholeh

President of Central Language Improvement

Universitas Islam Indonesia

II



SEJARAH CLI UII

 Central Language Improvement atau yang lebih dikenal dengan CLI merupakan salah satu 

komunitas bahasa yang ada di Universitas Islam Indonesia (UII). CLI didirikan pada tanggal 21 

September 2013 oleh Ibrahim Malik seorang mahasiswa Fakultas Teknik Sipil dan Perencenaan jurusan 

Arsitektur angkatan 2012 dan Fero Febrianto merupakan mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam 

jurusan Ekonomi Islam angkatan 2011.

 Guna mewadahi mahasiswa UII yang berkeinginan untuk bisa berbahasa asing dan memiliki 

wawasan nasional dan internasional diperlukan suatu komunitas mahasiswa untuk menampung, 

membimbing dan mengarahkan agar mampu meningkatkan kemampuan berbahasa asing, baik 

Inggris, Arab ataupun bahasa lain dan memiliki wawasan yang luas terhadap dunia nasioanal dan 

internasional. Dengan alasan tersebut, CLI didirikan dengan tujuan untuk mencetak mahasiswa-

mahasiswi ungulan yang peka terhadap permasalahan nasional dan internasional, dapat bertahan 

dalam kompetisi nasional dan internasional dan dapat bersaing di kancah nasioanl maupun 

internasional, sehingga dapat mewujudkan UII menjadi sebuah universitas bertaraf internasional 

(World Class University). 

 Sepanjang perjalanannya, CLI telah banyak melakukan perubahan dan perbaikan di berbagai 

macam aspek keorganisasian. Berawal dari jumlah anggota yang hanya berjumlah lima orang dan 

hanya terdapat dua bahasa yakni arab dan inggris, kini CLI telah mampu menjadi salah satu 

komunitas bahasa terbesar di UII dengan jumlah anggota lebih dari 1000 mahasiswa serta tiga 

bahasa yang dimiliki yaitu Arab, Inggris, dan Prancis.
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CLI Mission Statement

 Central for Language Improvement (CLI) Universitas Islam Indonesia merupakan komunitas 

Bahasa yang diinisiai oleh Kemahasiswaan Universitas Islam Indonesia yang memfasilitasi 

pembelajaran pada bidang Bahasa Asing dan sharing wawasan internasional kepada mahasiswa-

mahasiswi di lingkungan Universita Islam Indonesia; dengan metode fun learning dan informal yang 

dilakukan secara outdoor.

CLI Key Audience Circle

A. Main Circle

Adapun main circle CLI yaitu diantaranya mahasiswa-mahasiswi Universitas Islam Indonesia yang 

memiliki minat pada pengembangan softskill dibidang Bahsa Asing.

B. Second Circle

Second circle dari CLI UII adalah unit kegiatan mahasiswa (UKM) lain baik itu di lingkungan UII atau 

diluar UII serta para dosen dan Universitas lain.

C. Third Circle

Untuk third circle dari CLI UII adalah mahasiswa-mahasiswi asing yang sedang melakukan exchange 

ataupun studi di Yogyakarta.



Struktur Organisasi

CLI Activities

A. Learning System in CLI

 Our  teaching and learning is divided across three class, which each have their own languages 

focus. Central Language Improvement memiliki fokus kegiatan  pembelajaran terhadap 

pengembangan tiga bahasa asing, yaitu Bahasa Inggris, Arab, dan Prancis. Metode belajar yang 

diterapkan adalah dengan group discussion melalui peer education yang langsung difalisitasi oleh 

para mentor dengan merujuk kepada silabus yang telah disusun oleh tim silabus CLI. Berdasarkan 

waktu pelaksanaannya, kegiatan tersebut dibagi menjadi dua, yaitu :

1)Pertama

Kegiatan harian setiap Senin hingga Jumat yang fokus terhadap pengembangan kemampuan 

bahasa inggris. Kegiatan tersebut diadakan di kampus UII depan PBI selepas sholat sholat isya' setiap 

harinya. 

2)Kedua

Kegiatan mingguan setiap Jumat dan Sabtu malam yang berlokasi di selasar auditorium Kahar 

Mudzakir. Kegitan ini berlangsung selepas waktu sholat isya' dengan durasi satu jam yakni mulai pukul 

20.00-21.00 setiap kelasnya.

PDDCLI Syllabus TeamTreasurerSecretary

Member of CLI

President
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B.  Sharing Session and Workshop 

 Each member of the CLI returning from abroad must hold sharing session about their stories.

Sharing Session merupakan sebuah agenda rutin dwi bulanan CLI. Acara ini berisi talkshow inspiratif 

mengenai pengalaman teman-teman CLI yang sudah keluar negeri seperti mengikuti kegiatan 

exchange, conference, dan sejenisnya guna berbagi pengalaman mereka dihadapan teman-teman 

CLI lainnya. Hal ini bertujuan untuk menginspirasi mahasiswa lainnya agar mampu Go Internasional.

Workshop merupakan agenda rutin yang diadakan setiap dua minggu sekali. Adapun isi acara  

workshop tersebut adalah berbagi ilmu dan pengetahuan seperti bagaimana pembuatan paper 

yang baik, penulisan essay, pembuatan karya tulis ilmiah, dan juga cara untuk mendapatkan dan 

mencari dana untuk membantu anggota CLI yang akan mengikuti event ke luar negeri. Acara 

workshop ini terbuka untuk umum.

C.  CLI Goes To

 We make a special event to build our togetherness.

 CLI “ goes to” merupakan program yang diadakan dengan tujuan untuk mengakrabkan dan 

menambah wawasan anggota CLI , juga sebagai ajang rekreasi dan promosi daerah atau tempat 

wisata yang dikunjungi. Agenda ini juga memiliki banyak kegiatan lain di dalamnya seperti tourist 

hunting. Hal ini bertujuan untuk melatih cara berbicara dan memperlancar skill bahasa asing. Selain 

itu, fun games juga diadakan guna mengakrabkan satu sama lain agar terjalin rasa kebersamaan dan 

solidaritas antaranggota sehingga timbul rasa kekeluargaan. 

C.  Course in Pare

 Belajar Bahasa di Kampung Inggris Pare merupakan kegiatan yang dilakuan setiap bulan 

Januari-Februari, kegiatan ini diperuntukan bagi seluruh anggota CLI yang ingin meningkatkan 

kemampuan Bahasanya, yang nantinya diharapkan mampu mengajarkan apa yang didapatkan 

kepada anggota CLI lainnya di UII.



CLI 
Member Achieve



Identitas Diri

Nama   : Achmad Sholeh

Fakultas  : Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Jurusan : Psikologi

NIM  : 15320217

Nama Kegiatan

a) 4th International Conference on Language, Education, and Innovation 2016 (ICLEI)

b) Collaboration Research Cross-Cultural Exchange Programs 2016 (CRCEP)

c) 4th International Conference on Society, Education, and Psychology 2017 (ICSEP)

d) 3rd National Conference on Islamic Psychology 2017 (NCIP)

e) International Conference on Literature, Education, Woman Studies, and Social Science 2018

 (LEWSS) 

Kesan dan Pesan

You need to ignore what everyone else is doing and achieving. Your life is about "BREAKING YOUR 

OWN LIMITS" and outgrowing yourself to live your best life. YOU AREN'T IN COMPETITION WITH 

ANYONE ELSE". Plan to outdo your past, "NOT OTHER PEOPLE”

Achmad Sholeh

BUKU PROFIL CENTRAL LANGUAGE IMPROVEMENT 1



Identitas Diri

Nama  : Ahmad Rido

NIM  : 15423069

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Jurusan : Ekonomi Islam

Angkatan : 2015

Nama Kegiatan

2nd International Conference on Law and Islamic Jurisprudence 2018, Prince of Songkla University, 

Phuket Campus, Thailand 

Japan-Indonesia International Scientific Conference 2018, Osaka University, Osaka, Japan

Kesan

Semoga dapat menjadi motivasi untuk mahasiswa UII lainnya untuk berprestasi dan terus 

mengembangkan potensi diri.

Pesan

Kegiatan yang saya ikuti ini sungguh merupakan pengalaman yang menakjubkan. Dan 

alhamdulillah UII sudah mendukung untuk terwujudnya kegiatan tersebut.

Ahmad Rido
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Identitas Diri

Nama  : Ahmad Zain Fahmi

NIM  : 15320291

Fakultas : Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Jurusan : Psikologi

Nama Kegiatan

Global Sustainable Development Goal 7 (SGD7) Conference 2018

Kesan dan Pesan

` Kegiatan ini diselenggarakan oleh United Nations dan UN Economic and Social Commission 

for Asia and the Pacific (UN ESCAP) sebagai tuan rumah. Tujuan dari konferensi SDG7 ini adalah 

untuk mempersiapkan substantif usul pada review dari SDG7 untuk dibawa di High-Level Political 

Forum yang akan diselenggarakan pada bulan Agustus 2018. Kegiatan ini bertujuan untuk 

memfasilitasi pertukaran usul, wawasan dan pengalaman dari negara-negara anggota PBB dan 

semua pihak yang menjadi peserta dan untuk mempertimbangkan tantangan dan peluang untuk 

mencapai tujuan SGDs pada tahun 2030. Hasil yang diperoleh saya mempresentasikan gagasan 

saya yang masuk pada 10 poin ADVANCING SDG7 IMPLEMENTATION IN SUPPORT OF THE 2030 

AGENDA.

 Saya merasa bersyukur diberi kesempatan untuk mengikuti forum PBB yang bukan hanya 

simulasi, namun agenda resmi. Dan juga bersyukur dapat membagikan inovasi yang saya punya di 

depan dunia. Mungkin bisa dikatakan saya merupakan peserta termuda dari seluruh peserta, dan 

juga merasa senang karena dapat membawa nama Universitas Islam Indonesia dikancah.dunia.

Ahmad Zain Fahmi
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Identitas Diri

Nama  : Akra Bima Kindy

Nim  :15523252

Fakultas : Fakultas Teknologi Industri

Jurusan : Industri/Teknik Informatika

Nama Kegiatan

Conference, Turki dan Japan 2016

Kesan

Semoga dapat menjadi motivasi untuk mahasiswa UII lainnya untuk berprestasi dan terus 

mengembangkan potensi diri.

Pesan

Selama saya di Turki, saya mendapatkan banyak pengalaman dan pelajaran yang berharga. 

Pengalaman tentang mengalami hidup di bujur yang berbeda, musim yang belum dialami 

sebelumnya. Pelajaran yang didap adalah tentang sejarah budaya Islam yang negara tersebut. 

Pesan saya ketika sedang negeri adalah "No regrets", jadi anda harus melakukan apa yang anda 

ingin dan bisa lakukan selagi masih berada di daerah negara tersebut

Akra Bima Kindy
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Identitas Diri

Nama  : Arinda Dwi Rizki

TTL  : Tanjungpinang, 23 September 1997

Fakultas : FMIPA

Jurusan : Ilmu Kimia

Angkatan : 2016

Nama Kegiatan

IBMSC, 5 april 2016 Turki

Asian Academic Society International Conference, Thailand 2018

Hal yang diperoleh

Konferensi yang mendiskusikan bagaimana inovasi yg perlu dilakukan untuk kemajuan negara" 

asia. Sertifikat presenter

Kesan

Banyak ilmu baru yg bisa diperoleh. Terutama bagaimana cara mengubah perspektif kita untuk 

kemajuan negara asia, terutama indonesia

Pesan

Tetap istiqomah, tawakal, dan kerja keras, ambil setiap kesempatan yg baik.

Arinda Dwi Rizki
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Identitas Diri

Nama  : Aulia Putri Hazlianda

NIM  : 16521142

Fakultas : FTI

Jurusan : Teknik Kimia

Nama Kegiatan

Chernival 7th ICECC 2018, IPF UIN 2018

Kesan dan Pesan

Lomba inovasi Chemical Engineering car tingkat Asia-Pasifik & masuk ke dalam TOP 20 finalist yang 

dapat kesempatan buat race run. Lomba Debate dibidang oil and gas tingkat asia tenggara dengan 

tema "Build The Nation Energy", dapat posisi Runner Up

Dari sini saya bisa menambah pengalaman yang pasti, nambah teman juga dari luar indonesia. 

bisa tau updatean kondisi terbaru inovasi dalam chemical engineering dan dunia migas dari 

profesional

Aulia Putri Hazlianda
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Identitas Diri

Nama  : Balya Ibnu Mulkan

TTL  : Brebes / 16 Mei 1996

Fakultas : FTI

Jurusan : Teknik Industri

Angkatan     : 2014

Nama Kegiatan

AIESEC Meet My World - Bursa, Turkey, : January 27, 2017 - March 13, 2017

Pesan

"Suatu mimpi yang dibangun dengan hati yang mantap disertai dengan usaha yang tak pernah 

mengenal lelah akan menghasilkan sesuatu, yang bahkan lebih apa yang diharapkan, 

Berprasangkalah yang baik-baik atas apa yang ingin kau capai dan percayalah Tuhanmu Maha 

Mengetahui dan Maha Kuasa atas Segalanya". -balya

Kesan

Bagi saya, Turki adalah negara yang cukup menghalangi saya untuk menjelajah ke banyak negara 

lainnya dalam waktu dekat, bagaimana tidak, Negara dengan nilai sejarahnya yang kental dan seni 

arsitekturnya yang membuat setiap pengunjung yang datang semakin ingin terlelap lebih dalam 

lagi dan bagi saya waktu 50 hari bukanlah waktu yang cukup untuk menggali nilai-nilai yang ada di 

negara bulan-bintang dengan background membaranya. Setiap sudut kota Istanbul contohnya, 

yang memiiki ingatan tersendiri bagi orang yang tahu akan manis pahitnya kota ini, kota yang lebih 

pantas dijuluki sebagai "Ibukota Dunia" ini pernah menjadi Ibu kota ketiga pada masa K e k h a l i f a 

h a n U t s m a n i y a h m e l a l u i pembebasan kota Konstantinopel dengan perjuangan para Gazi 

dan Shahid pada masanya. Setiap jengkal tanah, bangunan bahkan udara sebagai saksi bisu 

sejarahnya yang mengagumkan yang pernah ada di bumi bagian asia-eropa ini dan saya bersyukur 

dapat menjadi saksi walaupun bukan pada masa keemasannya. Semoga Allah ijinkan saya dan 

para pembaca untuk dapat berkunjung ke Turki atas Rakhmat-Nya. Aamiin.

Balya Ibnu Mulkan

BUKU PROFIL CENTRAL LANGUAGE IMPROVEMENT 7



Identitas Diri

Nama  : Defi Ariyani

NIM  : 14522432

Fakultas : FTI

Jurusan : Teknik Indsutri

Nama Kegiatan

Startup Istanbul 2018

Kesan dan Pesan

Startup istanbul merupakan event tahunan yang diikuti oleh berbagai macam perusahaan startup 

dari seluruh dunia. Dimana pada kegiatan tersebut startup yg masuk 100 top finalis berkesempatan 

utk pitching di depan lebih dari 500 investor. 

Merupakan kesempatan besar dalam hidup bisa ikut event besar setara dengan startup istanbul. 

Menjadi 100 top finalis dari 140 negara dari 93200 startup merupakan suatu pengalaman yang 

sangat amat patut disyukuri.

Defi Ariyani
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Identitas Diri

Nama  : Dwi Andriansyah (Andro)

NIM  : 14512210

Fakultas : FTSP

Jurusan : Arsitektur

No. HP  : 085249142732

ID Line  : andrison8

Nama Kegiatan

The International Conference of Integrated Intellectual Community, German 2018

ARCASIA, Hongkong 2017

Youtex, Thailand 2016

Kesan dan Pesan

Jangan mudah berputus asa dalam maraih sesuatu yang kita impikan dan direncanakan sejak 

walaupun harus mengorbankan waktu luang mewujudkan sebuah impian tersebut

Dwi Andriansyah (Andro)
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Identitas Diri

Nama  : Dwipa Rizki Utama

TTL  : Jember, 9 Maret 1995

Fakultas  : Fakultas Teknologi Industri

Jurusan  : Teknik Industri 2014

Nama Kegiatan

ISUM-2015, MUISC-2016, IUSARC-2017, IUSARC Games-2018

Kesan 

 Banyak kesan dan banyak pengalaman dari berkelananya seseorang dari negEri sendiri. Saat pertama kali saya diberi kesempatan untuk 

pergi ke Manila-Filiphina, pengalaman saya pertama kali yaitu sekali jalan 3 negara terlewati. Saat itu saya merencanakan agar bagaimana 

perjalanan produktif dan tidak menyesal, maka saya merencanakan untuk mengambil transit lama di 2 negara (malaysia & singapore) untuk 

berkeliling negara sebelum sampai ke negara tujuan dengan budget yang minimal mungkin hingga penginapan pun saya tidak bayar dikarenakan 

bandara adalah tempat paling nyaman untuk istirahat ketika di negeri orang:) Begitu juga pada kesempatan kedua saya ke Turki untuk mengikuti 

Congress di Maltepe Universiti (dapat transit di malaysia dan Dubai 1 hari dan berkeliling). Perbedaannya, di sini saya seluruh akomondasi sudah 

ditanggung meski begitu saya berpikir untuk tidak rugi pada perjalanan ini. Sehingga saya merencakan setelah acara saya akan tetap menginap di 

turki, selepas itu saya mencoba menghubungi salah satu PPI (Persatuan Pelajar Indonesia) yang ada di turki untuk meminta penginapan gratis (salah 

satu siasat agar mengurangi pengeluaran). Dan pada kesempatan ketiga alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk mengunjungi Cyprus. 

Beberapa hal yang terkesan dari negara ini selain makanan yang berciri khas seperti turki berasa hampa rasa dan hambar yaitu Cyprus dibagi 

menjadi 2 bagian yaitu Cyprus bagian utara dan Cyprus bagian Barat. Mencoba untuk memahami pribadi dan ciri khas berbeda negara adalah hal 

yang sangat menarik dan seru.

Pesan

 Berkelanalah, maka kamu akan mendapatkan sesuatu hal yang baru karena sejatinya pemuda bukanlah berdiam diri, menetap di 

pemukiman dan beristirahat di tempat mukin (negri sendiri). Cobalah untuk mengikuti acara internatiosal karena banyak hal perbedaan yang akan 

ditemukan, banyak ilmu kehidupan yang akan dirasakan dan banyak relasi yang akan di selalu dapat disambungkan. Jangan takut untuk melangkah, 

karena ribuan langkah akan selalu dimulai dari langkah kecil, jangan biarkan mimpi untuk dapat menginjakkan di negri orang sekedar melintas di 

benak kepala karena semua mimpi adalah sesuatu yang amat sangat mungkin terjadi. Susah, memang itu angan yang terbenak di kepala kita, tapi 

ingat bahwa di setiap kesusahan pasti ada kemudahan, di setiap ada kesusahan pasti ada jalan keluar, dan sesekali kita melangkah meski itu langkah 

kecil satu persatu puzzle kesusahan akan terus terangkai dan terbentuk. Maka, cukup dan lebihkan niat, berusaha tanpa batas dan serahkan 

(tawakkal) seluruhnya kepada Allah SWT. Yang terakhir, ingatlah selalu 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara: 1. Masa Mudamu sebelum Masa 

Tuamu 2. Masa Sehatmu sebelum Masa Sakitmu 3. Masa Kayamu sebelum Masa Fakirmu 4. Masa Luangmu sebelum Masa Sibukmu 5. Hidupmu 

Sebelum Kematianmu.

Dwipa Rizki Utama
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Identitas Diri

Nama  : Edwin Budi Setiawan

TTL  : Ciamis / 27 November 1996

Fakultas : Fakultas Teknik Sipil

Jurusan : Teknik Sipil

Angkatan : 2015

Nama Kegiatan

YEES 2017, 21 – 25 Seotember 2017

Pesan

Semoga ke depannya bisa mengikuti konferensi yang lebih berkelas dan memiliki indeks tinggi. Dan 

bisa menjadi best paper dan best speaker. Memberikan manfat nyata tidak hanya di atas kertas

Kesan

Pengalaman yang sangat luar biasa, banyak cerita pokoknya.

Edwin Budi Setiawan
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Identitas Diri

Nama  : Fitri Rhommanasari

TTL  : Selatpanjang, 03-02-1997

Fakultas : FIAI

Jurusan : Ekonomi Islam

Angkatan    : 2015

Nama Kegiatan

Conference ASEAN economic community Malaysia 2017

Pesan

Dream can be true

Kesan

Selain bisa traveling bareng teman mu, juga bias dapat ilmu, menambah pengalaman dan teman

baru

Fitri Rhommanasari



Identitas Diri

Nama  : Haerini Ayatina

NIM  : 17421192

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Jurusan : Hukum Islam

Angkatan : 2017

Nama Kegiatan

Student exchange di USIM Malaysia Faculty of Syariah dan Undang-Undang (2017)

Kesan dan Pesan

Pertukaran pelajar fiai & USIM faculty of syariah dan undang undang di Malaysia. Saya sangat 

berbahagia dan dan sangat berkesan 

Haerini Ayatina
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Identitas Diri

Nama  :Hana Rizquna Nabela

TTL  : Magelang, 03 Mei 1998

Fakultas : FPSB

Jurusan : Ilmu Komunikasi

Angkatan : 2016

Nama Kegiatan

Youth Education and Entrepreneur Summit 2017 Istanbul, Turkey

Pesan

Obatilah amarahmu dengan diam" diam yg produktif, sedikit bicara banyak bekerja. Jangan terlalu 

menghiraukan dana, karena rezeki itu pasti ada~ aja datengnya.

Kesan

Turki so beautiful dengan kemegahan masjidnya, acaranya juga bagus mendatangkan pembicara 

pengusaha sukses turki, tidak hanya konferensi saja tetapi diselingi dengan wisata. "Banyak 

pelajaran yang didapat dari pembuatan abstrak paper pencarian dana, sampai akhirnya bisa 

menjelajahi 2 benua sekaligus" Thanks all. :)

Hana Rizquna Nabela



Identitas Diri

Nama  : Hatta Gautama

NIM  : 17513025

Fakultas : Teknik Sipil dan Perencenaan

Jurusan : Teknik Lingkungan

Angkatan : 2017

Nama Kegiatan

Asean Youth Cultural Exposure  (2016)

Kesan dan Pesan

Selama program peserta mengunjungi 3 negara yaitu Singapura, Malaysia dan Thailand dan 

hasilnya peserta mendapatkan pengetahuan dan wawasan mengenai budaya di ketiga negara 

tersebut. Sangat menginspirasi dan membuka wawasan mengenai dunia diluar Indonesia.

Hatta Gautama
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Identitas Diri

Nama  : Roudhotus Syarifah Intan 

TTL    : Pekalongan 17 Juni 1996

 Fakultas  : Fakultas Ilmu Agama Islam 

Jurusan  : Pendidikan Agama Islam

 Angkatan   : 2015

Nama Kegiatan

AYCE 2016 Thailand 

Pesan

Maju menatap masa depan

Kesan

Oke, karena bisa belajar dan bertemu orang2 di luar negeri dengan kondisi yang mengesankan saat 

mengenal adat thailand

Roudhotus Syarifah Intan



Identitas Diri

Nama  : Khoirul Umam

NIM  : 15321203

Fakultas : Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Jurusan : Ilmu Komunikasi

Angkatan : 2015

Nama Kegiatan

CCMS (Internasional Conference on Communication Culture and Media Studies) 2017

Kesan

Kegiatan Internasional yang sudah dilaksanakan 3 kali setiap 2 tahun, Hasilnya dari conference, bisa 

lebih banyak mengakategorisasi bidang kajian komunikasi dan kajian baru media. 

Pesan

Pelajari hal baru yang tidak pernah kau dikerjakan dalam kehidupanmu, karena hal baru itu 

sifatnya mematangkan dirimu.

Khoirul Umam
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Identitas Diri

Nama  : Krisal Putra

TTL  : Kotafajar/ 30 januari 1998

Fakultas  : FPSB

Jurusan  : Ilmu komunikasi

Angkatan    : 2016

Nama Kegiatan

Asean Islamic Students Summit (AISS) 2017

Pesan

Berbicara mengenai pesan untuk sebuah harapan dan cita2, ya hanya ada satu pesan yang dapat di sampaikan yaitu jangan pernah 

berhenti berharap. But wait, ada banyak cara seseorang berharao untuk menggapai impiannya. Kadang orang hanya menyimpan 

harapan dalam hatinya dan tidak melakukan apapun, kadang seseorang memendam harapannya dan berusaha. Tetapi harapan 

tidak hanya berhenti disitu, yang harus kalian lakukan adalah simpan harapan itu didalam hati, jangan lengah untuk berusaha 

dalam artian lakukan as best as you can do it, ketika harapan itu sudah terpadu dengan usaha jangan lupa untuk berdoa. Yesss the 

important point is praying, kalian tidak bisa jika hanya berharap dan tanpa melakukan usaha serta doa karena campuran dari ketiga 

elemen itu yang mampu membuat you, you and you, menggapai harapan yang kalian inginkan. Note: jangan pernah berhenti 

berharap, lakukan usaha untuk menggapai harapan dan jangan berhrnti berdoa sampai harapan itu tercapai dengan sendirin ya. 

Anda tidak akan tahu bagaimana Allah mengabulkan harapan anda. Bisa dimanapun kapanpun dan bagaimanapun. Bahkan anda 

tidak pernah menduga how the way He can do it just for you are. 

Kesan

Kesan yang saya dapatkan dari kegiatan selama 5 hari di Kuala Lumpur, Malaysia. Pertama Saya mendapat teman yang luar biasa 

ilmunya. Banyak orang dengan berbeda pemikiran dalam menciptakan islam yang lebih baik. Berkompetisi menghadirkan solusi-

solusi untuk menghilangkan permasalaham umat yang terjadi sekaran, ya teman seperti itu yang kita butuhkan saat ini. Tidak hanya 

berjaya dengan kehidupan dunia namun juga mengertia apa arti dari hidup yang sebenarnya yaitu akhiray. Kedua adalah 

pengalaman yang sangat berharga bagi saya, dapat saling tukar pikiran bersama teman-teman yang ada di seluruh indonesja dari 

sumatra hingga papu dan juga dapat mengetahui bagaimana kehidupan mereka, keseharian mereka dan apa yang mereka 

perjuangkan. Ketiga yang paling berkesan adalah saya sendiri dapat meneropong bagaimana keadaan Indonesia dari perspektif 

yang berbeda. Indonesja adalah negara mayoritas muslim tapi Malaysia negara yang ber ideoloogi islam. Dimana negara ini 

menggunakan Al-quran dan hadist sebagai dasar hukum bagi mereka.

Krisal Putra



Identitas Diri

Nama  : M.Amirul Mukminin

TTL  : Jombang 10 Juli 1996

Fakultas : FTSP

Jurusan : Arsitektur

Angkatan    : 2016

Nama Kegiatan

Youth Education and Entrepeneur Summit, 2017

Kesan

Keindahan negeri tetangga tak seindah negeri sendiri

Pesan

Jangan berharap Sebelum bersiap

M.Amirul Mukminin
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Identitas Diri

Nama  : Muh. Abd. Rauf  Lamada

TTL  : Luwuk/10januari 1996

Fakultas : FTI

Jurusan : Teknik Mesin

Angkatan : 2014

Nama Kegiatan

Invention and Innovation Show INTARG 2017

Pesan

CLI bukanlah sekedar sebuah komunitas, CLI adalah rumah dan keluarga. CLI tidak hanya 

mengenalkan kita tentang bagaimana mempelajari bahasa tapi juga mengenalkan dan 

mengajarkan kita bagagaimana untuk mengenal dunia luar, mengenalkan kita apa arti sebuah 

keluarga, sebuah kebersamaan yang terkadang terlihat biasa-biasa saja namun memberikan 

dampak yang begitu besar terhadap perasaan pribadi masing-masing anggota CLI yang nantinya 

akan selalu menguatkan tali silaturahim antar sesamanya. poin terpentingnya adalah bukan 

bagaimana, seberapa banyak kita menguasai, dan memperoleh bahasa di CLI, tapi bagaimana kita 

memberikan sesuatu untuk CLI yang secara tidak langsung memberi manfaat untuk orang lain, 

untuk negara, untuk INDONESIA.

Kesan

CLI adalah rumah tempat kembali, rumah dimana sebuah kenyamanan didapatkan. ketika hati dan 

raga merasa lelah maka jalan sebaik baiknya jalan adalah dengan pulang ke rumah.

Muh.Abd. Rauf Lamada



Identitas Diri

Nama  : Muhammad Andika

NIM  :15522355

Fakultas  : FTI

Jurusan : Teknik Industri

ID Line  : dikandik

Nama Kegiatan

Student Exchange, Malaysia - Singapore 2016

Kesan dan Pesan

Sebagai pemuda kita harus membuka mata selebar-lebarnya, kita akan menyadari jika prestasi 

tidak dapat diraih jika kita hanya menutup mata terhadap dunia. Dunia ini luas banyak kesuksesan 

yang harus  diraih  dengan  semangat  dan perjuangan yang keras.

Muhammad Andika
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Identitas Diri

Nama  : Mutiara Riska Bahar

Fakultas : Psychology and Socio-Cultural Sciences

Jurusan : Psychology 2014

Nama Kegiatan

Cross-Cultural Research Collaboration & Exchange Programs (2016)

Pesan dan Kesan

Keep Moving Forward guys, and Keep Spirit!

Mutiara Riska Bahar



Identitas Diri

Nama  : Nabhan Faisal B.

Fakultas  : Industrial Technology

Jurusan : Informatics Engineering/ Software Engineering 2016

Nama Kegiatan

Nanjing Xiaozhuang University Software Engineering Double Degree Program (2018)

Kesan 

Get a new network with a different culture and see the technology is going develop rapidly

Pesan

The learning process is not about attending the classes to get the high score, but it about makes the 

beneficial from our knowledge for the people around us

Nabhan Faisal B.
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Identitas Diri

Nama  : Nimas Putri Dewi Puspitaningrum

TTL  : Pekalongan/ 19 February 1997

Fakultas : FMIPA

Jurusan : Pendidikan Kimia

Angkatan    : 2015

Nama Kegiatan

SEAMEO- Sea Teacher Batch 4, 6 agustus - 2 September 2017

Pesan 

Bagi kalian yang ingin keluar negeri. Persiapkan baik-baik kemampuan bahasa inggris nya, buatlah 

passport segera mungkin, karena jika sewaktu-waktu ada kesempatan lolos keluar negeri gak repot-

repot lagi buat ngurus passport. Cari tau kultur budaya disana, tentang makanannya Karena 

kemarin di�lipina sangat susah menemukan makanan halal, jadi lebih baik bawa makanan seperti 

kering Tempe,rendang, atau makanan yang bisa bertahan lama. Itu akan sangat membantu.

Kesan

Ini pertama kali keluar negeri ,kesannya sangat luar biasa. Pengalaman yang luar biasa, awalnya 

dulu cuman nuliskan dinding tembok bisa keluar negeri gratis. "Alhamdulilah kemarin bisa 

terwujud". Hampir seluruhnya gratis, tapi ya ada yang pakai uang sendiri dan Allah memberi bonus 

bisa ke singapura juga. Ke singapura itu juga karena transit sehari disana. Terimakasih CLI. :) :)

Nimas Putri Dewi Puspitaningrum
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Identitas Diri

Nama  : Nursyifa Pratiwi

NIM  : 15320363

Fakultas : FPSB

Jurusan : Psikologi

No. HP  : 085390848588

Nama Kegiatan

ICSSB, Jepang (2016)

Pesan  dan Kesan

Pengalaman pertama mengikuti konferensi Internasional di negeri “Sakura” tersebut menjadi 

langkah awal saya untuk terus berkarya. Riset yang kami lakukan mengenai tingkat-tingkat 

kejiwaan dalam perspektif Psikologi Islam memiliki tantangan tersendiri dalam pengumpulan 

datanya. Negara penyelenggara yang mayoritas penduduknya menggunakan bahasa Jepang 

tersebut menjadi kendala saya untuk berkomunikasi selama berinteraksi di luar dari acara 

konferensi tersebut. Namun, hal ini menjadi pembelajaran yang berharga. Jepang menjadi tempat 

menorehkan banyak cerita, mendapatkan teman baru, dan tentunya akan terus memberikan 

pengalaman yang sangat berharga.

Nursyifa Pratiwi
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Identitas Diri

Nama  : Nurul Ilmi Sudirman

Fakultas : Psychology and Socio-Cultural Sciences

Jurusan : Communication 2016

Nama Kegiatan

The 3rd Annual Conference of the International Conference Place Branding Association (IPBA). 

2018 Macau, China.

Kesan

Became the youngest participant, wow extraordinary experience in my life

Pesan

Dream on, buddy. After all the good ones are never easy

Nurul Ilmi Sudirman
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Identitas Diri

Nama  : Razty Surisfika

TTL  : Pontianak, 2 Juli 1996

Faakultas : Kedokteran

Jurusan : Pendidikan Dokter

Angkatan : 2016

Nama Kegiatan

ICTEL Dubai 2016, ICLEI Vietnam 2016, INTARG Poland 2017

Kesan

Puas, bersyukur, bahagia karena selama keberangkatan memang terasa banyak sekali kendala dan 

halangan, sehingga saat bias melewatinya itu rasanya lebih bias merasakan syukurnya.

Pesan

Persiapkan matang-matang untuk pembuatan visa, pendanaan, serta persiapan perlombaannya. 

Harus selalu yakin dimana ada kemauan pasti ada jalan, jadi jangan mudah menyerah dengan 

halangan-halangan yang ada.

Razty Surisfika
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Identitas Diri

Nama  : Rima Juniar

TTL  : Sintang, 27 Juni 1997

Fakultas : Fakultas Psikologi Sosial Budaya

Jurusan : Pendidikan Bahasa Inggris

Angkatan : 2015

Nama Kegiatan

International conference on language, innovation, culture and education. 20 Februari 2016 & 19 

Februari 2017

Kesan

Pertama kali ikut kegiatan luar negeri waktu semester 1 (freshman). Kesannya deg-degan karna 

harus presentasi di depan banyak orang yg berasal dari negara berbeda, terlebih sebagai 

mahasiswa semester 1 yg blm dpt matkul mengenai penulisan paper. Dapat pengalamn baru, ilmu 

baru.

Pesan

Kalau bikin paper jangan lupa kalimat dari para ahli di paraphrase supaya ga terjadi plagiarism. 

Pilih conference kalo bisa yg diselenggarakan oleh Instansi seperti Universitas. Kalau bikin paper 

jangan lupa kalimat dari para ahli di paraphrase supaya ga terjadi plagiarism. Pilih conference kalo 

bisa yg diselenggarakan oleh Instansi seperti Universitas.

Rima Juniar
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Identitas Diri

Nama  : Rismayanti Pratami

Fakultas : Mathematics and Natural Sciences

Jurusan : Chemistry 2015

Nama Kegiatan

31st Symposium of Malaysian Chemical Engineer (2018)

Kesan dan Pesan

You can get science by reading books. Indeed, but if you can Have the experience of going out of your 

house and Meet people, opening your mind, seeing other people's point of view, this Will Help you to 

find out who you really are.

Rismayanti Pratami
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Identitas Diri

Nama  : Rizal Hamdan Arigusti

NIM  : 16523013

Fakultas : FTI

Jurusan : Teknik Informatika

Angkatan : 2016

Nama Kegiatan

Nanjing Xiaozhuang University Software Engineering Double Degree Program (2018)

Kesan

Nanjing Xiaozhuang University 2+2 Double Degree Program adalah sebuah program yang 

diselenggarakan atas kerja sama antara UII dan Nanjing Xiaozhuang University. Kegiatan ini 

berupa proses perkuliahan yang 2 tahun pertamanya dilaksanakan di UII dan 2 tahun berikutnya 

dilaksanakan di Nanjing Xiaozhuang University.

Hasil yang diperoleh selama program ini tidak hanya sekedar mendapatkan gelar ganda saja saat 

lulus nanti, tetapi juga memberikan wawasan baru khususnya buat saya terkait perkembangan 

dunia IT yang ada di negeri China, contohnya adalah bagaimana China menerapkan teknologi-

teknologi baru yang mumpuni dalam segala bidang kehidupan seperti cashless society, IoT, Artificial 

Intelligence dsb 

Kesan yang paling menarik buat saya selama berkuliah di China adalah bagaimana keberhasilan 

China dalam menerapkan ilmu2 IT yang didapat selama perkuliahan ke dalam kehidupan sehari 

hari

Pesan

Tetap istiqomah buat teman2 CLI dalam menuntut ilmunya

Rizal Hamdan Arigusti
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Identitas Diri

Nama   : Rizka Amalia

Fakultas     : MIPA 

Jurusan  : Farmasi

Angkatan : 2014

Nama Kegiatan

ISUM (International Start-Up Meeting Manila) Filipina  (2015)

Kesan dan Pesan

Filipina merupakan negara pertama saya ketika saya pergi ke luar negeri setelah resmi menjadi 

mahasiswi Universitas Islam Indonesia. Saya berangkat beserta teman-teman dari berbagai jurusan 

lainnya. Setelah perjalanan dari Filipina saya memperoleh pelajaran dan mempunyai banyak 

pengalaman. Di Filipina saya beserta teman-teman menjadi peserta International Start-Up Meeting 

dimana saya dan teman-teman mengira bahwa semua pesertanya adalah orangorang yang ingin 

memulai bisnis, tetapi tenyata peserta yang mengikuti acara tersebut adalah seseorang yang telah 

memiliki usaha sehingga saya dan teman-teman kurang mengerti dengan pembahasanya. Namun 

saya tidak pernah menyesali mengikuti acara tersebut. Pesan untuk teman-teman jika ingin pergi ke 

luar negeri ikutilah acara dimana teman-teman lainya dapat berpatisipasi di dalamnya secara 

langsung

Rizka Amalia
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Identitas Diri

Nama  : Rizka Prameta

TTL  : Magelang, 3 Maret 1998

Fakultas : FPSB

Jurusan : Psikologi

Angkatan    : 2016

Nama Kegiatan

IBMSC 2017 

Pesan

Emang bener kata orang, kalo ada banyak hal yang harus dikorbanin buat mencapai sesuatu. 

Semangat berproses!! Inget terus kalo no sweet without sweat Emang bener kata orang, kalo ada 

banyak hal yang harus dikorbanin buat mencapai sesuatu. Semangat berproses!! Inget terus kalo no 

sweet without sweat.

Kesan 

Pengalaman pertama kali ke luar negeri dan nginjakkin kaki di negara setengah Asia-setengah 

Eropa semester 2 kemarin ga lepas dari bimbingan temen-temen CLI & doa restu dari orang 

terdekat. Dari situ CLI ngebuktiin kalo belajar bisa sama siapa aja, dimana aja, dan kapan aja.

Rizka Prameta
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Identitas Diri

Nama  : Rizki Nur Azizah

TTL  : Jakarta, 01 Juni 1997

Fakultas : Fakultas Ilmu Agama Islam

Jurusan : Ekonomi Islam

Angkatan : 2015

Nama Kegiatan

Coference ASEAN Economic Community 2017, 29 Jan - 2 Feb 2017

Pesan

Apa yang menurut mu tidak mungkin, akan mungkin karena kehendak-Nya dan apa yang tidak 

kamu pikirkan, akan menjadi kejutan karena skenario-Nya

Kesan 

Nikmatnya usaha yang akan dirindukan, hasil yang membuat kenangan.

Rizki Nur Azizah
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Identitas Diri

Nama  : Sarah

TTL  : Mekkah, 13 Juni 1997

Fakultas : FPSB

Jurusan : Hubungan Internasional

Angkatan   : 2015

Nama Kegiatan

5th International Conference on Studies in Arts, Law and Education (ICALE) 2016

Pesan

Sebaik - baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Keep doing something 

beyond...!

Kesan 

The more I see the world then the more I realize that I'm nothing

Sarah
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Identitas Diri

Nama  : Siti Aisyah 

TTL   : Banjar, 11 Oktober 1996 

Fakultas  : Ekonomi 

Jurusan  : Akuntansi 

Angkatan  : 2015

Nama Kegiatan

Accounting Student's on Company Visit SingaporeMalaysia 2017, 13-16 Februari 2017

Pesan

Investment in travel is an investment in yourself. "Invesment experience and knowledge"

Kesan 

One destination is never place, but new way of seeing things

Siti Aisyah
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Identitas Diri

Nama  : Suaebatul Aslamiah

TTL  : Lombok, 09-08-1997

Fakultas : FMIPA

Jurusan : Pendidikan Kimia

Angkatan    : 2015

Nama Kegiatan

SEAMEO (2017)

Pesan

Nothing is impossible in this world. So, let's show to the world if we can do it, believe yourself if we can 

do it and Allah will help us. Don't forget to pray to Allah. Ask help to Allah so InsyaAllah our dream will 

come true.

Kesan 

Felling happy

Suaebatul Aslamiah
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Identitas Diri

Nama  :  Edi Prasetyo Tabah 

Nim  : 14511211 

Fakultas  : FTSP 

Jurusan : Teknik Sipil

Nama Kegiatan

Beijing International Week, China (2015)

Pesan

Nggak ada yang nggak mungkin, selagi kita masih berusaha

Kesan 

Terima kasih CLI, aku dulu dapet motivasi dari mas baim kalau kita harus terus berkaya dan 

bermafaat buat orang lain. Aku ikut kegiatan inipun karena beruntung, beruntung banget bisa jadi 

wakil ISAFIS.

Edi Prasetyo Tabah 
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Identitas Diri

Nama  : Uut Rindu Mardiawati

TTL  : Grobogan, 03 september 1997

Fakultas  : Fakultas Ekonomi

Jurusan  : Keuangan dan Perbankan

Angkatan    : 2015

Nama Kegiatan

Passage to Asean ISAN P2A on Campus Journey Mahasarhakam University, INDES (6th INTERNATIONAL INVENTION, 

INNOVATION & DESIGN COMPETITION "Innovation in the Quest for Excellence"), 1-7 Juli 2017, 6-8 November 2017

Pesan

Jangan pernah takut untuk mencoba, kuatkan tekad dan perluas wawasan pengetahuan. Selalu libatkan Allah dalam hal apapun 

maka Allah akan mempermudah urusan kita di dunia. Jika sudah yakin maka mintalah Restu Allah dan Kedua orangtua. lakukan 

dengan semaksimal mungkin dan jangan khawatir terhadap hasil. jika kamu berhasil maka BERSYUKURLAH dan JANGAN 

SOMBONG, jika kamu gagal jangan PUTUS ASA mungkin itu bukan yang terbaik untukmu menurut Allah tapi Allah akan 

menunjukkan jalan yang lebih baik dari kegagalan mu tersebut. Yakinlah atas Kekuasaan Allah.

Kesan 

selama mengikuti acara tersebut kesan saya adalah saya senang, bahagia dan saya memiliki tambahan networking dengan teman di 

beda negara, selain itu saya disana banyak belajar tentang kebudayaan di berbagai negara terutama Thailand dan Malaysia. dengan 

adanya acara Passage to Asean ISAN P2A on Campus Journey di Thailad saya jadi mengetahui tarian-tarian tradisional di beberapa 

negara yang mengikti kegiatan tersebut terutama Thailand, Myanmar, Vietnam, Philipina dan Malaysia dan juga menambah banyak 

wawasan tentang budaya di thailand khususnya. sedangkan untuk acara INDES 2017 kesan saya adalah saya senang karena 

memiliki tim yang sejalan dan sepemikiran dengan saya. Acara INDES yang di selenggarakan di hotel casuarina@meru berlangsung 

sangat meriah dan di ikuti oleh 150 peserta lomba. dalam kegiatan ini saya merasa sangat bersyukur kepada Allah karena Tim saya 

dengan categori education bertemakan "Memorize Qur'an without Memorizing" dapat memperoleh penghargaan GOLD MEDALI. 

harapan saya Produk ini dapat segera terselesaikan dan dapat dipergunakan oleh masyarakat umum.

Uut Rindu Mardiawati
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Identitas Diri

Nama  : Vika Anisa Gusnadila

NIM  : 16322022

Fakulta : Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Jurasan : Pendidikan Bahasa Inggris

Nama Kegiatan

Australia Field Study Program (2018)

Pesan dan Kesan

Kegiatan PPL Australia ini adalah program tahunan yang diselenggarakan oleh PBI UII. Sebanyak 6 

delegasi terpilih akan ditempatkan di 3 sekolah berbeda di Melbourne untuk mengajar bahasa 

Indonesia dan menjadi asisten guru bahasa Indonesia disana. Selain itu, delegasi juga akan 

menampilkan salah satu budaya Indonesia dan mengajarkannya pada siswa disana.

Saya menampilkan tarian tradisional dari daerah Jambi, yaitu Tari Rentak Besapih.

Banyak pengalaman baru yang saya alami. Tantangan yang saya hadapi terutama dalam 

kehidupan bersosialisasi disana sangat banyak dan banyak pula pelajaran yang dapat diambil. 

Harapannya, semoga PBI UII dapat mengembangkan program ini dengan menambah beberapa 

sekolah lagi untuk dijadikan mitra PPL.

Vika Anisa Gusnadila



NOTED

Celui qui suit la foule n'ira jamais 

plus loin que la foule qu'il suit. 

Celui qui marche seul peut parfois 

atteindre des lieux que personne n'a jamais atteints.

The one who follows the crowd will usually 

go no further than the crowd. 

Those who walk alone are likely to find 

themselves in places no one has ever been before.

“
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