
Laporan Student Exchange di KMUTT Thailand 

 

ASEAN International Mobility of Student (AIMS) adalah program kerjasama regional 

yang menyediakan platform multilateral untuk mempromosikan dan meningkatkan 

mobilitas siswa. Pemerintah negara-negara anggota memberikan beasiswa kepada 

mahasiswa dari universitas terpilih untuk belajar di negara tuan rumah. Program ini didesain 

sedemikian rupa sehingga kegiatan akademik mahasiswa di perguruan tinggi negara tujuan 

dapat diakui dan dapat dilakukan pentransferan kredit oleh universitas asal. Saat ini terdapat 

10 program studi sarjana pada program ini, yaitu Perhotelan dan Pariwisata, Pertanian, 

Bahasa dan Budaya, Bisnis Internasional, Ilmu dan Teknologi Pangan, Teknik, Ekonomi, 

Manajemen Lingkungan dan Sains, Keanekaragaman Hayati dan Ilmu Kelautan. 

King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT) adalah satu-satunya 

universitas Thailand yang ditunjuk untuk berpartisipasi dalam Program Teknik. KMUTT 

telah menjalin kerja sama dengan ITB melalui program AIMS. Salah satu bentuk kerjasama 

tersebut adalah student exchange yaitu pertukaran pelajar selama satu semester di Thailand. 

Student exchange melalui Program AIMS didukung oleh DIKTI dengan pemberian dana 

untuk keperluan tiket pesawat pulang-pergi, visa, biaya hidup setiap bulan (termasuk 

akomodasi), serta biaya akademik yang  berhubungan dengan program ini.  

Thailand merupakan negara yang kaya akan budaya. Hal ini dapat terlihat dari 

festival-festival yang dirayakan setiap tahunnya. Masyarakat Thailand juga terkenal dengan 

keramahannya baik dengan sesama warga Thailand maupun dengan warga negara asing. 

Salah satu keunggulan Thailand menurut saya adalah penggunaan transportasi umum yang 

masih menjadi pilihan utama masyarakat ketika ingin berpergian. Transportasi umum yang 

memadai ini telah memiliki rutenya masing-masing yang mudah untuk diakses oleh warga 

negara asing yang baru datang ke Thailand sebab informasinya jelas dan bisa ditemukan di 

internet. Selain itu, kemudahan untuk mendapatkan air minum merupakan hal yang 

membuat saya senang tinggal di Thailand. Air hasil reverse osmosis banyak ditemui di 

tempat-tempat umum, salah satunya di kampus KMUTT sendiri yang bisa didapatkan secara 

gratis. Dengan adanya air RO ini, saya bisa menghemat pengeluaran saya dengan tidak 

membeli air minum dalam kemasan (AMDK) yang juga berdampak pada berkurangnya 

sampah plastik. 

Memiliki kesempatan untuk mengikuti student exchange di KMUTT adalah sebuah 

pengalaman yang berharga buat saya. Seperti yang telah saya telusuri dari internet, KMUTT 



merupakan salah satu universitas bergengsi di Thailand khusunya di bidang Teknik. Hal ini 

terlihat dari jumlah penemuan, inovasi, dan berbagai penelitiannya yang tidak sedikit. Saya 

merasa beruntung sebab apa yang tertulis di internet sesuai dengan apa yang saya alami 

secara langsung. Sistem pendidikan di KMUTT cukup terorganisir. Mahasiswa diberikan 

fasilitas untuk mengakses jadwal kuliah, jadwal ujian, dan beberapa contoh ujian tahun 

sebelumnya melalui akun New Acis yang dimiliki oleh setiap mahasiswanya. Selain itu, 

fasilitas perpustakaan baik dari segi buku maupun kondisi perpustakaan yang cukup nyaman 

untuk tempat belajar sangat membantu mahasiswa dalam meningkatkan semangat 

belajarnya. Hal yang paling saya kagumi selama belajar di KMUTT adalah kemudahan 

untuk bertemu dosen di luar kelas. Dosen sangat memberi perhatian kepada mahasiswanya 

dan bersedia untuk menjelaskan ulang pelajaran di luar kelas apabila mahasiswa tidak 

mengerti penjelasannya selama di kelas.  

Kehidupan kemahasiswaan di KMUTT terlihat cukup padat, khususnya bagi 

mahasiswa S1. Selain kegiatan akademik, mereka juga terlibat dalam beberapa unit 

mahasiswa yang mereka sebut dengan “student club”. Saya pribadi juga bergabung dalam 

student club yang bernama “International Joy Club (IJC)” yang kebanyakan anggotanya 

adalah mahasiswa exchange dan mahasiswa Thai yang mengambil kelas internasional. 

Setiap departemen atau jurusan di KMUTT juga memiliki perkumpulannya sendiri sama 

halnya dengan himpunan mahasiswa di ITB. Bagi mahasiswa yang ingin mengikuti lomba, 

tersedia juga wadah yang memfasilitasi kebutuhan mereka.  

Selama periode exchange berlangsung, banyak manfaat yang saya peroleh. Saya bisa 

merasakan atmosfer belajar di universitas luar negeri, berteman dengan orang-orang dari 

berbagai negara, belajar bahasa dan budaya baru, merasakan makanan Thailand yang enak 

pada umumnya, mengunjungi beberapa tempat bersejarah juga objek wisata di Thailand dan 

yang terpenting adalah saya semakin termotivasi untuk mengembangkan diri saya lebih lagi.  

Tentunya selama keberjalanan student exchange ini ada kendala sedikit banyaknya 

yang saya alami. Kendala yang cukup berpengaruh buat saya pribadi adalah minimnya 

penjelasan dari asisten laboratorium sebelum praktikum berlangsung karena keterbatasan 

kemampuan Bahasa Inggris para asisten. Kebanyakan asisten memberi pengarahan dalam 

Bahasa Thai dan meminta mahasiswa Thai lainnya menjelaskan kepada saya dalam Bahasa 

Inggris. Sayangnya, teman-teman sekelompok saya juga mengakui bahwa kemampuan 

Bahasa Inggris mereka juga terbatas, sehingga penjelasan tentang materi praktikum tidak 

tersampaikan dengan baik. 



Secara umum, keberjalanan exchange di KMUTT menurut saya cukup baik. Akan 

tetapi mata kuliah semester 5 yang saya ambil di sana belum cukup menggambarkan kondisi 

sebenarnya di lapangan, hal ini dikarenakan tidak adanya kuliah lapangan (kulap) seperti 

yang banyak diterapkan di beberapa mata kuliah semester 5 di Teknik Lingkungan ITB. 

Saran saya, jika memungkinkan sebaiknya kuliah lapangan dapat dipertimbangkan untuk 

diadakan demi menunjang pemahaman mahasiswa yang lebih baik mengenai teknik 

lingkungan dengan melihat kondisi existing dan masalah-masalah yang sering terjadi di 

lapangan. 

Demikian laporan mengenai pengalaman saya selama mengikuti student exchange 

di KMUTT, Thailand. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah 

memberikan saya kesempatan untuk mendapatkan pengalaman yang berharga ini. Semoga 

apa yang telah saya bagikan di atas cukup menggambarkan sedikit banyaknya keberjalanan 

student exchange di KMUTT, Thailand. Sekian dan terima kasih. 

 

 

 

 

 


