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    Puji syukur kehadirat Allah SWT atas
limpahan rahmat dan karunianya sehingga buku
ini dapat diselesaikan.  Buku ini disusun sebagai
sarana kami bercerita tentang pengalaman, suka
dan duka pada kegiatan pertukaran mahasiswa.
     Terimakasih disampaikan kepada semua
pihak yang telah memberikan inspirasi dan
bantuan dalam penyelesaian buku ini. Kami
menyadari masih terdapat kekurangan dalam
buku ini. Oleh karena itu kritik dan saran
terhadap penyempurnaan buku ini sangat
diharapkan. Semoga buku ini dapat memberi
manfaat bagi rekan-rekan mahasiswa yang ingin
menjalani pertukaran mahasiswa di kampus lain.

 Sidoarjo, 17 Agustus 2021
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Ukti Ullumiya
NIM. 192030100106

Mahasiswa
Program Studi Psikologi

UMSIDA



Alhamdulillah Kegiatan Pertukaran
Mahasiswa ini menambah pengalaman
bagi saya, bertemu teman baru,
bertukar pikiran, memahami karakter
baik teman maupun dosen baru, dan
juga dapat sharing ilmu. 

Testi

Moni



saran

saran

Semoga Kegiatan
Pertukaran Mahasiswa

kedepannya jauh lebih baik
dan lebih maksimal lagi.
Mendapat fasilitas yang

mumpuni dan teman-
teman lebih berminat lagi. 



Foto: Erfan Firozi



Nurul Farida
NIM. 192030100104

Mahasiswa
Program Studi Psikologi

UMSIDA



Pertukaran pelajar yang saya ikuti
saat ini merupakan pengalaman
pertukaran pelajar pertama yang saya
ikuti. Awal mengikuti pasti ada
perasaan cemas dan khawatir. Takut
kurang bisa bersosialisasi dengan hal
baru. 

Testi

Moni



Tapi ternyata sangat menyenangkan
bertemu dengan teman teman yang
baru dan orang baru. Menambah
pengalaman di dunia perkuliahan. Pasti
jadi nambah ilmu baru juga. Senang
meskipun banyak dukanya daripada
sukanya. Banyak mengeluhnya karena
sering bentrok waktu dengan kegiatan
kampus sendiri. Tapi ternyata
menyenangkan setelah bisa melaluinya. 

Testi

Moni



saran

saran

Sarannya supaya infonya
lebih jelas supaya kami
mahasiswa juga tidak

bingung. 



Foto: UMSIDA



Sinta Diah Putri Rahayu
NIM. 192030100158

Mahasiswa
Program Studi Psikologi

UMSIDA



Alhamdulillah dg adanya pertukaran
pelajar, kita punya relasi baru dengan
teman² UMG, kita juga punya ilmu²
baru dari para dosen UMG yang
tentunya belum tentu kita dapat dari
UMSIDA, saya ucapkan terima kasih
sebesar-besarnya kepada seluruh pihak
yang terlibat sehingga program ini bisa
berjalan dengan semestinya.

Testi

Moni



saran

saran

Dilakukan secara luring
mungkin bisa lebih

maksimal



Foto: Miftachul Khoiri



Yuni Sukmawati
NIM. 192030100138

Mahasiswa
Program Studi Psikologi

UMSIDA



Dalam kesempatan ini, saya banyak
mengalami pengalaman dan
pengetahuan baru. Di program ini saya
bisa bertemu dengan dosen dan teman-
teman baru meski lewat via
WhatsApp. 

Testi

Moni



Saya dan teman-teman pertukaran
pelajar bisa belajar bersama dengan
cara yang beragam. Terutama di
mata kuliah modifikasi perilaku, saya
bisa memahami materi pembelajaran
dengan baik. Semoga ilmu yang
diberikan oleh para dosen umg dapat
bermanfaat untuk kedepannya. Bahkan
bisa saya aplikasikan dalam kehidupan
saya.

Testi

Moni



saran

saran

Sebaiknya diberikan form
evaluasi dosen dan jika
memungkinkan kondisi,
pertukaran pelajar
diadakan via offline.



Foto: UMSIDA



Cetrina Virdaus
NIM. 192030100087

Mahasiswa
Program Studi Psikologi

UMSIDA



Di kegiatan pertukaran pelajar ini kita
dapat teman baru, dosen batu dan
juga suasana baru,dimana kita
sebelumnya tidak saling kenal. 

Meskipun ada sesuatu hal yang tidak
sesuai dengan apa yang kita
inginkan,dari cara penjelasan materi
ataupun saat jam perkuliahan
berlangsung.

Testi

Moni



saran

saran

Tidak ada



Foto: Humada Alfian



Laila Purnama Ningtyas
NIM. 192030100155

Mahasiswa
Program Studi Psikologi

UMSIDA



Saat mengikuti Kegiatan Pertukaran
Mahasiswa ini, saya bisa belajar
banyak ilmu baru dari program
penyetaraan mata kuliah, sehingga
dapat mendorong saya untuk
memperkuat dan memperluas
kompetensi akademik.

Testi

Moni



Untuk sistem pembelajarannya memang
sedikit berbeda, tapi bisa membuat
Kegiatan Pertukaran Mahasiswa ini
menjadi lebih menantang. Selain itu,
pastinya saya bisa menambah
pengalaman dan memperluas relasi.

Testi

Moni



saran

saran

Mungkin untuk komunikasi
antara pihak UMSIDA

dengan pihak kampus terpilih
bisa lebih ditingkatkan. Jadi
mahasiswa yang mengikuti

kegiatan pertukaran
mahasiswa bisa mendapatkan

kejelasan informasi, baik
terkait saat berlangsungnya

kegiatan pertukaran
mahasiswa maupun saat
berakhirnya kegiatan
pertukaran mahasiswa



Foto: UMSIDA



Lely Lailia Ningsih
NIM. 192030100125

Mahasiswa
Program Studi Psikologi

UMSIDA



Dengan adanya pertukaran pelajar ini,
saya mendapat pengalaman baru
belajar di UMG, dengan suasana baru,
dosen baru, dan tentu nya dengan
teman² baru. Ternyata mahasiswa
umsida juga tidak kalah dengan
mahasiswa sana. 

Testi

Moni



Bahkan ada disuatu sesi ketika
presentasi kita yang lebih dominan di
kelas tsb ketika berdiskusi. Rasanya
seperti ada bangga tersendiri disitu 😁.
Senang dengan adanya program seperti
ini selain nambah pengalaman juga
menambah relasi. 

Testi

Moni



saran

saran

Sebenarnya saya ingin
sekali bisa bertatap muka
secara langsung dengan

dosen dan teman² disana. 



Foto: Dedy Prayoga



Vita Ayu Gitara
NIM. 192030100198

Mahasiswa
Program Studi Psikologi

UMSIDA



Mengikuti pertukaran pelajar sama
dengan menghadapi situasi baru yang
dimana kita akan bertemu dengan
dosen baru beserta teman-teman
baru. 

Testi

Moni



Pertukaran pelajar cukup
menyenangkan karena bisa mengenal
teman baru, memahami materi dari
mata kuliah di universitas secara lebih
rinci, dan meski ada hal yang membuat
kurang nyaman dengan cara dosen
menyampaikan materi yang berbeda
dengan dosen di UMSIDA.

Testi

Moni



saran

saran

Semoga semakin lancar
untuk kegiatan

pertukaran pelajar
kedepannya, dan semoga
bisa bertukar dengan

universitas yang lainnya..



Foto: UMSIDA



Athiyyah Salsabila
NIM. 192030100181

Mahasiswa
Program Studi Psikologi

UMSIDA



Saya baru pertama kali mengikuti
kegiatan pertukaran pelajar. Alasan
saya mengikuti karena penasaran
dengan kegiatan tersebut. Oleh karena
itu, saya mencoba untuk mendaftar.
Apapun hasilnya akan saya terima,
yang penting saya sudah mencoba.
Alhamdulillah saya lolos seleksi
pertukaran pelajar tersebut. 

Saya semangat sekali ketika masuk
pertama kali di kelas pertukaran
pelajar um gresik. Hal itu karena
adanya perbedaan budaya antara UM
Gresik dan UMSIDA. 

Testi

Moni



Apalagi pada salah satu matkul, kami
dari UMSIDA gabung dengan kating
untuk pembelajarannya. Kemudian di
UM Gresik, sebutan uts dan uas
diubah menjadi cpk 1 - cpk 3. Sehingga
jadwal untuk cpk pun berbeda-beda di
setiap matkul. 

Sehingga perbedaan budaya tersebut
sangat menyenangkan karena kita
harus beradaptasi dengan perbedaan
tersebut. Walaupun pertukaran
pelajar tersebut dilakukan secara
online. 

Testi

Moni



saran

saran

Diadakan kembali adanya
kegiatan tersebut karena
sangat menarik. Bahkan

kalau bisa, menjalin
kerjasama dengan

universitas di luar jawa
timur.



Foto: Faris Abdurrahman



Nanda Faj'riah Azzari
NIM. 192030100205

Mahasiswa
Program Studi Psikologi

UMSIDA



Pertama kali mengikuti pertukaran
pelajar, rasa takut dan cemas pasti
ada, wajar namanya manusia hehe.
Waktu itu, matkul pertama kali di UM
Gresik yaitu psikologi positif. Senang
sekali bertemu dengan bu nia, beliau
selalu memberikan ilmu dan nasihat
tentang bagaimana mencapai authentic
happiness. 

Testi

Moni



Pertukaran pelajar di um gresik telah
menambah pengalaman bagi saya.
Menambah relasi pertemanan dan
bertemu dengan dosen dosen hebat.
Betul kata bu wid, masih banyak
pengalaman pengalaman yang bisa di
coba. Lulus 3.5 tahun itu hebat, tapi
lulus dengan berbagai macam
pengalaman dan cerita itu baru luar
biasa. Berkuliah di UMG, membawa
kesan yang indah untuk saya sendiri,
salah satunya menambah ilmu
pengetahuan. 

Testi

Moni



saran

saran

Semoga, kedepannya
semakin lebih baik lagi.
Semoga semakin banyak

mitra yang diikutsertakan
dalam kegiatan ini. 



Foto: Vita Ayu Gitara



Azizahtul Nur Ainia
NIM. 192030100137

Mahasiswa
Program Studi Psikologi

UMSIDA



Awal saya tau tentang pertukaran
mahasiswa ada pengumuman di grub.
Dan saat itu semua mahasiswa
disuruh bergabung di zoom untuk
mendapatkan penjelasan terkait
pertukaran tersebut. Saat itu niat
saya masih setengah untuk mengikuti,
tapi saya mencoba ikut daftar. Saat
hari H pengumuman, disitu nama saya
tidak tertera, agak kecewa tapi saya
ikhlas mungkin belum rezekinya. Tapi
hari berikutnya ada info jika ada
penambahan kuota pertukaran
mahasiswa dan disitu ada nama saya.

Testi

Moni



Saya sangat senang masih diberi
kesempatan dan saya langsung ambil
kesempatan itu. Alhamdulillah selama
ikut kuliah di Gresik ada kenyamanan
tersendiri. Teman-temannya juga
banyak yang akrab padahal masih
baru. Dosennya juga menjelaskan cukup
jelas tidak buat bingung mahasiswa.
Saya senang ada pengalaman baru ikut
pertukaran mahasiswa ini.

Testi

Moni



saran

saran

Saran saya, terus
diadakan pertukaran

mahasiswa agar
mahasiswa bisa

mendapatkan pengalaman-
pengalaman baru di

universitas yang berbeda



Foto: Fikrotul Azizah



Khoridatul Avifurohmah
NIM. 192030100144

Mahasiswa
Program Studi Psikologi

UMSIDA



Jujur ini merupakan pengalaman
pertama saya mengikuti serangkaian
kegiatan pertukaran pelajar. Pada
saat ada informasi terkait dengan
adanya program pertukaran pelajar
saya sudah sangat tertarik dan
akhirnya saya mendaftarkan diri.
Pengumuman pertama saya sempat
gagal akan tetapi, saya berusaha
berfikir positif bahwa akan ada hal-hal
yang menarik lagi selain kegiatan
pertukaran pelajar ini.

Testi

Moni



Seiring berjalannya waktu, saya
mendapatkan kabar kalau program
pertukaran pelajaran ada penambahan
kuota dan dari situ saya tidak berfikir
panjang dan alhamdulillah saya masuk.
Saat awal masuk saya takut kalau
teman-teman universitas
muhammadiyah gresik tidak menerima
kita dengan baik. 

Testi

Moni



Akan tetapi ketakutan itu hilang
seiring berjalannya waktu, ternyata
teman-teman UM Gresik sangat
welcome kepada kita dan juga
dosennya sangat memahami kita
sebagai mahasiswa UMSIDA. Saya
berterima kasih pada dosen-dosen atas
pengalaman yang diberikan kepada
saya untuk bisa berbaur fan menjalin
keakraban bersama mahasiswa dari
universitas muhammadiyah gresik

Testi

Moni



saran

saran

Semoga program
pertukaran pelajar tetap
dijalankan dan akan lebih
menarik lagi kalau kita

bisa menjalin kerja sama
dengan universitas

muhammadiyah malang.



Foto: Fikrotul Azizah



Friska Nur Anggraini
NIM. 192030100139

Mahasiswa
Program Studi Psikologi

UMSIDA



Yang saya dapatkan dari kegiatan
pertukaran pelajar tidak hanya belajar
mata kuliah saja, akan tetapi saya
berproses untuk belajar beradaptasi
pada perbedaan budaya serta sistem
yang ada di Universitas
Muhammadiyah Gresik. 

Testi

Moni



Tidak mudah untuk menyesuaikan diri
terhadap sistem dan budaya yang
berbeda, akan tetapi pengalaman
tersebut mengajak saya untuk belajar
secara intelektual serta mengupgrade
diri dalam self control. Oleh karenanya
adanya kegiatan tersebut sengaja
saya ikuti bukan untuk menggapai hasil
saja akan tetapi adanya keinginan
berproses untuk belajar apapun dalam
kondisi yang berbeda dari sebelumnya. 

Testi

Moni



saran

saran

Kegiatan pertukaran
pelajar ini pada dasarnya

menurut saya sangat
menarik, karena

mahasiswa belajar banyak
hal tidak hanya mata

kuliah saja, jadi menurut
saya kegiatan ini bisa

diperluas lagi, tidak hanya
di Universitas

Muhammadiyah Gresik



Foto: Dzikir Septiawan



Halimatus Sadiyah
NIM. 192030100121

Mahasiswa
Program Studi Psikologi

UMSIDA



Pertukaran pelajar ini sangat baik dan
bisa mendapatkan relasi yang lebih
luas, mengetahui bagaimana sistem
ajar dikampus yang bersangkutan,
namun kesan pertama pada kampus
yang dituju atau bersangkutan tidak
begitu manis, pasalnya dosen pengampu
mata kuliah juga tidak mengetahui
bahwa adanya program pertukaran
pelajar atau bisa saja ada kendala
miskom 

Testi

Moni



saran

saran

Dalam kegiatan atau
penilaian lebih dipercepat,
serta dalam materi mata
kuliah lebih detail kan lagi

pada kampus yang
bersangkutan



Foto: UMSIDA



Rahmanil Firdaus
NIM. 192030100099

Mahasiswa
Program Studi Psikologi

UMSIDA



Yang pastinya kegiatan ini adalah
kegiatan yang luar biasa bagi saya.
Pertukaran pelajar ini memberikan
banyak manfaat yang membuat saya
sebagai mahasiswa psikologi UMSIDA
dapat mengenal lebih luas sistem
perkuliahan selain di kampus UMSIDA. 

Kegiatan pertukaran pelajar ini selain
dapat mempelajari ilmu psikologi dan
memperluas jaringan relasi, kegiatan ini
dapat membantu saya untuk
mengupgrade diri dengan lingkungan
perkuliahan yang baru selama 6 bulan
atau 1 semester meskipun dilaksanakan
secara daring. 

Testi

Moni



saran

saran

Untuk kedepannya,
semoga kegiatan

pertukaran pelajar
psikologi di UMSIDA
menjadi lebih baik lagi,
lebih banyak dalam

promosi dan membuat
promosi kegiatan

pertukaran pelajar lebih
menarik, dan UMSIDA

bisa bekerja sama dengan
kampus-kampus terbaik

lainnya. 



Foto: Faris Abdurrahman



Laras Dinda Rosdiana
NIM. 192030100175

Mahasiswa
Program Studi Psikologi

UMSIDA



kegiatan yg belum pernah saya ikuti
sebelumnya. kegiatan yang dapat
menambah pengalaman dan teman 

Testi

Moni



saran

saran

semoga tidak hanya UMG
saja yg menjadi partner



Foto: Rizky Hidayat



Axnes Tasya Rahmawati
NIM. 192030100119

Mahasiswa
Program Studi Psikologi

UMSIDA



Alhamdulillah dengan adanya
pertukaran pelajar ini dapat melatih
tingkat kesabaran, kepekaan,dan pola
komunikasi saya terhadap orang lain.
Dan didalam sini banyak kejutan yang
menarik untuk di Selami.

Testi

Moni



saran

saran

lebih sering di soundingkan
ketika ada kegiatan luar

kampus 



Foto: UMSIDA
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