
Laporan Student Exchange di King Mongkut University of Technology 

Thonburi (KMUTT) di Thailand 

 

Program yang saya ikuti dalam rangka Student Exchange ini adalah program 

ASEAN International Mobility of Students (AIMS) yang direkomendasikan lewat 

jurusan saya oleh Ketua Program Studi. Program AIMS bertujuan untuk membentuk 

program mobilitas mahasiswa atau pertukaran pelajar antarwarga negara SEAMEO. 

SEAMEO (The Southeast Asian Ministers of Education Organization) adalah 

organisasi antar pemerintah regional asia tenggara yang terbentuk pada 1965 untuk 

mempromosikan kerjasama dalam bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan budaya. 

Negara-negara yang berpatisipasi dalam program ini antara lain adalah Brunei 

Darussalam, Indonesia, Japan, Korea Selatan, Malaysia, Filipina, Thailand, dan 

Vietnam. Program studi yang disediakan dalam program ini antara lain Bahasa dan 

Budaya, Pertanian, Bisnis International, Manajemen Perhotelan dan Pariwisata, 

Teknik, Ekonomi, Ilmu dan Manajemen Lingkungan, Keanekaragaman Hayati, dan 

Ilmu Kelautan. 

Thailand merupakan negara berkembang yang berada di Asia Tenggara yang 

berseberangan dengan Laos, Myanmar, Kamboja, dan Malaysia. Thailand merupakan 

negara yang kental dengan agama Buddhanya. Dalam hal ini dapat dilihat dari 

banyaknya kuil maupun wihara yang biasanya menjadi tempat pariwisata para turis. 

Budayanya sendiri pun biasanya selalu ada sangkut pautnya sendiri dengan agama 

Buddha, seperti festival Loi Krathong yang dilaksanakan pada tanggal 13 November 

dimana festival ini bertujuan untuk berterima kasih kepada dewa air dengan 

mengapungkan kumpulan bunga di sungai maupun danau. Menurut saya, festival-

festival ini sangat menarik karena sulit sekali di temui di negara negara lainnya dan 

sangat mengesankan bagi saya. Selain itu, Thailand merupakan negara yang memiliki 

transportasi umum yang macam-macam yang dapat memudahkan transportasi seperti 

perahu, skytrain, MRT, maupun bis-bis dan angkot yang umumnya mirip seperti 

Indonesia. Hal yang menarik menurut saya dari Thailand sendiri adalah mereka 



memakai air dari Reverse Osmosis untuk air minum setiap harinya yang dapat ditemui 

dimana-mana dengan harga yang sangat terjangkau, yaitu 1 baht (450 rupiah) untuk 

setiap 1 liternya. 

 King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT) merupakan 

universitas yang berkecimpung dalam bidang teknik dan teknologi. Menurut saya 

KMUTT merupakan kampus yang sangat kompetitif dalam bidang lomba dan inovasi, 

hal ini dapat saya simpulkan dari disediakannya banyak ruangan khusus untuk lomba 

dan adanya teman yang saya kenal karena program ini yang selalu sibuk untuk 

mengerjakan suatu lomba. Selain itu, KMUTT sendiri merupakan kampus yang 

memiliki banyak mahasiswa pelajar asing dari berbagai negara yang mencapai angka 

ribuan yang kebanyakan berasal dari Jepang. Hal yang menarik dari KMUTT adalah 

dosen sangat dekat dengan muridnya, dimana terkadang dosen bersedia menjelaskan 

ulang materi yang ada di luar kelas secara personal maupun ikut makan bareng 

muridnya. Tempat yang paling saya suka di KMUTT adalah perpustakaannya, saya 

sering menghabiskan waktu disini dari siang hingga larut malam pada masa ujian 

dikarenakan tempat yang nyaman ditambah ada cafe didalam gedung perpustakaan ini 

sendiri. Namun selain di masa ujian, saya juga sering datang ke perpustakaan untuk 

bermain board game yang telah disediakan selain pada masa ujian. 

 Saya sangat senang dapat ikut program student exchange ini dikarenakan saya 

dapat bertemu dengan berbagai orang dari berbagai negara dengan bahasa dan budaya 

yang berbeda yang membuat saya lebih terbuka terhadap pikiran saya. Manfaat yang 

saya rasakan sendiri dengan mengikuti program ini adalah saya semakin percaya diri 

dan semakin fasih dalam berbahasa inggris. Selain itu saya juga bisa mengetahui 

budaya dan ragam Thailand maupun negara lainnya dengan bersosialisasi dengan 

pelajar internasional lainnya. 

 Meskipun begitu, saya juga kadang mendapat kendala pada saat persiapan 

menjalankan program ini maupun saat menjalankan program ini. Pada saat persiapan 

saya kesulitan karena saya tidak tahu apa saja yang harus dipersiapkan untuk 

melakukan program ini dikarenakan saya tidak ada pengalaman sama sekali dalam hal 



ini. Selain itu pada saat pemilihan mata kuliah, mata kuliah yang disediakan di internet 

berbeda dengan yang ada pada saat saya bertemu dengan dosen wali saya disana yang 

menyebabkan adanya kebingungan dan beberapa perubahan dari rencana awal. 

 Saran bagi saya untuk program ini adalah alangkah baiknya mahasiswa yang 

akan mengikuti program ini diadakan kursus bahasa terlebih dahulu tentang negara 

yang mau dikunjunginya agar dapat mudah bersosialisasi dan mampu memahami apa 

yang dibicarakan jika ada sesuatu yang sulit dijelaskan. 

 Demikian laporan mengenai pengalaman saya 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 ceritakan dapat menggambarkan 

keberjalanan student exchange yang telah saya alami ini. Sekian dan terima kasih 


