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Menikmati Thailand dengan Fotografi 
Oleh: Nasrul Hudayah, KMUTT, nasraul_01@yahoo.com 

Pemenang 1 Sayembara Artikel PERMITHA 

 

Fotografi merupakan suatu seni untuk mengabadikan momen dalam 

bentuk foto sehingga momen tersebut bisa dilihat dan dikenang kembali. Syarat 

utama fotografi adalah fotografer (pelaku) dan kamera (alat). Sehubungan dengan 

judul diatas, saya selalu berusaha menikmati suasana dan tempat baru dengan 

fotografi (kebetulan saya di Thailand). Mungkin diantara rekan-rekan masih 

bingung, apa bisa kita menikmati Thailand dengan fotografi? Jawaban menurut 

saya adalah bisa. Saya teringat suatu quote yaitu everyone has photographic 

moment, but some of them does not have camera. Jadi bisa dibayangkan kita 

menjumpai suatu momen atau tempat yang menarik dan seketika itu juga otak 

kita merespon momen tersebut dengan mengingatnya yang kemungkinan besar 

akan kita lupakan. Kalau kita membawa kamera, setidaknya kita dapat 

mengabadikan momen atau tempat tersebut.  

 

 
Foto 1. Momen ketika ray of light di Wat Arun 

mailto:nasraul_01@yahoo.com
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Dalam menikmati Thailand dengan fotografi, saya lebih cenderung fokus ke 

Landscape dan Street Photography. Dua cabang fotografi tersebut setidaknya 

cukup untuk mengabadikan suasana dan tempat yang menarik. Tipe kamera tidak 

selalu menjadi pertimbangan utama karena yang terpenting adalah bagaimana 

kita mengkonsep suasana dan tempat tersebut dalam otak kita kemudian kita 

aplikasikan di kamera kita. Tentu saja semakin canggih kamera, semakin mudah 

pengaplikasian konsep-konsep yang kita telah kita bayangkan. Tapi yang paling 

utama yaitu seberapa kreatif sang fotografer dalam melihat objek-objek 

disekitarnya. Mungkin beberapa rekan sudah familiar dengan quote “Man behind 

the gun” atau si pelaku fotografi tsb. 

 

 
Foto 2. contoh konsep-konsep foto dalam street photography 

 

 
Foto 3. Contoh konsep-konsep foto dalam landscape photography 
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 Pengetahuan dasar tentang fotografi sangat diperlukan kalau kita 

menginginkan suatu foto yang menarik dari objek yang kita foto. Ada dua 

pengetahuan dasar yang cukup penting yaitu pengetahuan tentang kamera 

(segitiga ISO, shutter speed dan diafragma) dan komposisi (pengambilan foto 

dengan angle atau sudut yang pas). Banyak situs dan e-book fotografi  yang 

membahas tentang segitiga ISO – shutter speed – diafragma. Begitu juga 

pengetahuan dasar tentang komposisi foto, misalnya aturan rule of third, fill the 

frame, depth of field dll., yang bisa kita pelajari secara online. Dengan mengerti 

dasar utama fotografi, foto-foto yang kita hasilkan lebih mempunyai arti dan jiwa 

(soul).  

 Cara saya menikmati suasana Thailand dengan fotografi biasanya cukup 

sederhana. Saya cukup jalan-jalan, kamera on dan tentunya ambil objek yang 

menarik. Dengan menikmati suasana seperti itu, secara tak langsung kita 

mengenal budaya dan kebiasaan orang Thailand tentunya. Ada beberapa tempat 

yang cukup bagus (di luar atau di Bangkok) untuk menikmati suasana Thailand 

dengan fotografi, antara lain. 

 

1. Sepanjang sungai Chao Phraya 

Kegiatan menyusuri sungai ini dengan public boat  biasanya saya lakukan pada 

sore hari ketika tidak ada kegiatan di kampus. Ada suasana nyaman dan tenang 

ketika saya menyusuri sungai Chao Phraya yang eksotis tersebut. Bangunan 

kuno, hotel modern, kuil buddha dan rumah penduduk terbentang sepanjang 

sungai menjadi daya tarik utama, khususnya buat fotografer. Berikut ini hasil-

hasil foto saya di sepanjang sungai Chao Phraya. 

 

2. China town di Yaowarat 

China town di Bangkok merupakan tempat menarik dalam hal barang murah, 

kuliner yang aroi (lezat) dan kompleks toko serba ada. Namun, ada momen 

khusus tahunan yaitu Chinese New Year yang selalu diselenggarakan di China 

Town yang dihadiri oleh HRH Princess Sirindhorn.  
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Foto 4. Pemandangan di sepanjang sungai Chao Phraya 

 

 
Foto 5. Suasana di Yaowarat, China Town 

 

3. Night landscape 

Salah satu alasan menikmati suasana dengan fotografi di Bangkok adalah faktor 

kenyamanan dan keamanan selama kita mengambil foto. Untuk landscape 

malam, ada beberapa tempat favorit antara lain Benjakitti park, Victory 
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monument, Ananta Samakhom throne hall, Asiatique, dll. Dalam melakukan 

fotografi malam, tripod merupakan alat yang wajib dibawa dan kamera 

tentunya. 

 

Foto 6. Landscape malam di Benjakitti park (kanan) dan Asiatique (kiri) 

 

4. Pasar tradisional 

Secara umum pasar tradisional di Thailand hampir sama dengan Indonesia. 

Namun, ada beberapa hal yang membedakannya. Ada daya tarik tertentu 

ketika kita membidikkan lensa kamera ke suasana pasar maupun penjual di 

Thailand. Keunikan tersebut antara lain ekspresi penjual ketika melayani 

pembeli (candid) dan juga beragam buah dan sayuran yang ada di pasar 

tersebut.  

 
Foto 7. Suasana pasar tradisional di Thailand 
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5. Floating Market Damnoen Saduak dan Amphawa 

Pasar apung Damnoen Saduak dan Amphawa berlokasi di propinsi Samut 

Songkram. Damnoen saduak lebih indah dan bagus kalau pagi atau siang hari 

karena pasar tersebut memang ditujukan untuk turis asing. Agak berbeda 

dengan pasar apung Amphawa yang sangat eksotis di sore dan malam hari. 

Orang Thailand lebih cenderung pergi ke Amphawa untuk menikmati suasana 

sore dan malam, terutama di restoran-restoran sepanjang sungai yang biasanya 

menampilkan live music.  

 

 
Foto 8. Suasana pasar apung Damnoen Saduak (atas) dan Amphawa (bawah) 

 

6. Chiang Mai (luar Bangkok) 

Dua momen yang menurut saya sangat tepat untuk mengunjungi Chiang Mai 

yaitu waktu musim dingin (Desember – Januari) dan waktu perayaan tahun 

baru Songkhran (April). Di Chiang mai, kalau kita beruntung kita bisa melihat 

bunga sakura bermekaran di Chiang Mai. Mengunjungi Chiang Mai saat 

Songkhran juga bisa menjadi alternatif pilihan. Tentunya kalau kita ingin 

menikmati Songkhran dengan fotografi harus ekstra hati-hati. Songkhran di 
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Chiang Mai dirayakan berdasarkan budaya Lanna dari kerajaan Lanna yang dulu 

pernah menguasai Chiang Mai. 

 

 
Foto 9. Suasana Chiang Mai (searah jarum jam), tradisi Songkhran, Khao soi, 

motif kain tenun Lanna, Wat Doi Suthep dan bunga sakura 

 

7. Phra Nakorn Sri Ayuthya (luar Bangkok) 

Phra Nakorn Sri Ayuthya atau Ayuthya adalah propinsi yang berada di sebelah 

utara propinsi Bangkok. Saya selalu naik kereta api dari stasiun Hualampong 

(Bangkok) apabila pergi ke Ayuthya. Di Ayuthya, kita bisa menyewa sepeda 

motor atau sepeda untuk mengelilingi kota tua Ayuthya. Ayuthya menyimpan 

banyak kenangan sejarah Thailand kuno. Banyak candi dan kuil menjadi saksi 

bisu sejarah waktu itu, mulai dari kemegahan dinasti Ayuthya ataupun 

keruntuhan dinasti tersebut karena serangan dari bangsa Burma (Myanmar).  

 

Sebenarnya banyak sekali tempat di Bangkok dan Thailand yang belum saya 

sebutkan atau kunjungi. Akan tetapi intinya adalah bagaimana kita bisa 

merasakan dan menikmati suasana dan tempat di Thailand dengan menggunakan 

fotografi. Dengan adanya fotografi, kita seakan mempunyai suatu mesin waktu 

yang menghubungkan kita dengan memori-memori yang mungkin saja 

terlupakan. 
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Foto 10. Suasana di Phra Nakorn Sri Ayuthya 

 

*semua foto-foto yang dilampirkan merupakan dokumen pribadi penulis. 
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Larangan Merokok di Thailand 

Berbuah Manis 
Oleh: Hari Suciono, RMUTT, hary_suci22@yahoo.com 

Pemenang 2 Sayembara Artikel PERMITHA 

 

Ada sesuatu yang berbeda di Thailand 

khususnya jika kita berjalan di tempat-tempat 

umum disana yang biasanya sering tidak kita 

jumpai di indonesia. Saat melihat kantin di 

Rajamanggala University Of Technology 

Tanyaburi, Pathumtani, Thailand, tentunya 

bukan makanannya yang saya lihat  akan 

tetapi tulisan peringatan di dinding, "smoking 

in this area prohibited", "Fine 2000 baht. 

DILARANG MEROKOK DITEMPAT INI, DENDA 

200 baht atau senilai Rp. 600.000- sebuah 

larangan/peringatan yang mengerikan bagi 

mereka yang kecanduan merokok. Usut punya 

usut merokok bagi masyarakat Thailand 

dipandang sebagai hal yang bodoh dan 

umumnya hanya dilakukan oleh orang - orang 

kelas bawah yang tidak berpendidikan, 

sehingga sebagian besar orang Thailand tidak 

mau disebut demikian.  

Terlepas dari itu saya juga pernah melihat sebuah video yang telah 

diunggah di Youtube yang menceritakan tentang larangan merokok. Sebuah video 

iklan anti rokok ini menerima banyak pujian setelah diunggah ke situs Youtube. 

Judulnya itu “Smoking Kid” yang dibuat oleh Yayasan Promosi Kesehatan 

Thailand. Begini cerita di video itu, di awal terlihat beberapa perokok dewasa 

sedang asyik merokok, mereka tidak sadar sedang diambil gambar lantaran 

mailto:hary_suci22@yahoo.com
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dilakukan dengan kamera tersembunyi. Tiba-tiba saat sedang asyik mengepulkan 

asap kenikmatan, masing-masing perokok di tempat berbeda itu didatangi bocah, 

satu laki-laki dan perempuan. Perokok dewasa (laki-laki dan perempuan) terkejut 

saat sang bocah hendak meminjam korek sembari mengeluarkan sebatang rokok. 

Lucunya para perokok dewasa itu tidak mau meminjamkan korek kepada para 

bocah itu. Bahkan dalam salah satu adegan, seorang perokok wanita mengatakan 

hal itu tidak baik buat kesehatan dan menyuruh anak itu berhenti merokok. Ada 

salah satu perokok pria sempat menceramahi bocah itu jika kegiatan merokok itu 

dapat menyebabkan kanker, stroke, dan lainnya. 

Saat asyik menceramahi, tiba-tiba para bocah itu balik bertanya, "Jadi 

kenapa Anda merokok?" Langsung saja para perokok dewasa itu tidak berkutik 

menghadapi pertanyaan itu. Sejurus kemudian, anak laki-laki dan perempuan itu 

menyodorkan sebuah kertas berisi kalimat berbunyi, “Anda peduli dengan saya, 

lalu kenapa Anda tidak peduli dengan diri Anda? Ingatkanlah diri Anda adalah 

langkah paling efektif untuk berhenti merokok”. Setelah kedua bocah itu 

meninggalkan masing-masing perokok, mereka pun terdiam. Ekspresi wajah 

mereka berbeda-beda. Ada yang kaget, terdiam, menggaruk kepala, dan langsung 

memasukkan kertas itu ke saku celana. 

Larangan merokok di thailand juga tidak hanya 

di lakukan dalam bentuk peringatan denda jika 

merokok di area umum namun juga ada cara unik 

yang dilakukan pemerintah Thailand untuk menekan 

angka perokok di negaranya, yaitu dengan cara 

mengganti gambar-gambar di kotak rokok menjadi 

gambar yang menyeramkan seperti gambar paru-paru 

rusak, gigi hitam, orang terkena sakit jantung, dan 

masih banyak lagi. Memang menurut sejarahnya sejak 

tahun 1939 pemerintah Thailand telah merencanakan 

untuk menjalankan bisnis tembakau itu 

sendiri. Caranya dengan mengambil alih pabrik 

tembakau Burapha Tembakau Co, Ltd Thailand. Kemudian Departemen Cukai 

Thailand yang berada dibawah Departemen Keuangan telah ditugaskan untuk 

mengambil kendali atas pabrik itu sejak 19 April 1939. Pabrik itu dulunya bernama 
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“Thai Saphan Leaung Tobacco Factory” yang kemudian berubah menjadi “Excise 

Tobacco Factory”. Setelah itu pemerintah Thailand terus mengambil alih pabrik 

rokok lain di Jalearnakorn Read dari perusahaan British American Tobacco (BAT).  

Dari kebijakan pemerintah Thailand itu bisa ditebak arahnya kenapa 

gambar-gambar seram mesti dipasang di bungkus rokok yang ada di negara 

tersebut. Sepertinya bukan karena kesehatan saja tapi ada sebab lain dibaliknya, 

penyebabnya adalah faktor ekonomi. Jumlah perokok Thailand harus dikurangi 

habis habisan. Maklum rokok lokal kalah bersaing disini. Bisa dibayangkan jika 

rokok lokal tersebut kalah bersaing dengan rokok impor, bisa dihitung devisa 

negara Thailand yang akan tersedot untuk membiayai pembelian impor rokoknya. 

Itulah beberapa hal yang saya ketahui sebagai penyebab kenapa larangan 

merokok sangat gencar dilakukan di negeri Gajah Putih ini, selain masyarakatnya 

sangat peduli dengan kesehatan dan lingkungan, pemerintah Thailand pun sangat 

antisipasi dalam menghadapi kemungkinan-kemungkinan buruk yang akan terjadi 

di negaranya yang diakibatkan oleh rokok, sebagai contoh devisa negara Thailand 

yang akan tersedot untuk membiayai pembelian rokok impor akibat dari rokok 

lokal yang kalah saing dengan rokok luar, mungkin produk rokok dari Indonesia 

juga.  

  Selama saya di Thailand 28 Juni - 10 Oktober 2012 memang saya jarang 

menemukan orang merokok di areal kampus, trotoar, halte, pasar, dan ditempat 

strategis mana saja. Etika tidak merokok di Thailand adalah cerminan bagi kita 

semua yang tentunya bermanfaat bagi kesehatan, membuat wajah tetap fresh, 

lingkungan tetap bersih, dan tidak terpolusi.  

Kalau itu baik kenapa kita tidak tiru !!!  
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Buku Kedua 
Oleh: Ira Dwijayani, Thammasat University, iradwijayani@yahoo.com 

Pemenang 3 Sayembara Artikel PERMITHA 

 

Buku merupakan hal yang sangat penting bagi mahasiswa. Kehadiran buku 

dapat memberi banyak pengetahuan yang belum kita ketahui sebelumnya. Dan 

buku kedua bagiku yang sangat inspiratif adalah kampus saya, yaitu Thammasat 

University yang letaknya dekat sekali dengan Chaophraya River. Karena buku 

keduaku inilah kehidupan baruku dimulai.  Buku ini memberi banyak hal baru 

yang menjadi pengalaman saya, tidak perlu diminta kemanakah saya akan pergi, 

buku ini akan langsung membawa saya ke halaman-halaman yang mengejutkan.  

Disinilah halaman pertama yang saja injak, yakni pendahuluan. Jujur saja 

saya belum pernah ke Thailand sebelumnya, jadi sekarang adalah pengalaman 

pertama saya berada di kampus Thailand. Saya mengalami shock culture disini, 

mulai dari miscommunication dengan masyarakat Thai, kemudian makanan, dan 

juga kebudayaannya. Halaman pertama di pendahuluan diawali dengan 

perjalanan ke kampus. Saat perjalanan ke Thammasat, kami bertanya ke 

beberapa orang tentang arah menuju tempat tersebut, kami berniat naik bus atau 

jalan kaki agar murah. Inilah keahlian baru yang saya dapat dari halaman 

pendahuluan, yaitu menerawang. Skill menerawang bagi saya adalah mengira-

ngira apa maksud dari kata-kata dari bahasa Thai yang tidak saya mengerti.  

Kemudian, keahlian kedua adalah pantomime karena saya harus bergerak aktif 

menjelaskan dengan bahasa Inggris sedangkan lawan bicara tersebut tidak 

memahaminya. Saya melakukan gerakan pantomime penuh dengan makna 

karena kami tidak mengerti bahasa satu sama lain. Mereka tidak paham, sampai 

kami berbicara panjang lebar dengan gaya pantomime beserta menunjuk kearah 

peta. Akhirnya mereka mengerti dan menyebutnya Thammasaaaat bukan 

Thamasat. Aneh bukan? emm…kenapa mereka tidak mengetahui alamat tersebut 

jika kami megucapkan thamasat, dan mengapa mereka menyebutnya 

thammasaaat. Dan, setelah sekitar 5 kali pertemuan kuliah beginning Thai, saya 

mailto:iradwijayani@yahoo.com
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mendapat jawabannya. Jadi, Thailand berbeda dengan Indonesia dalam 

pengucapannya. Berbeda intonasi berbeda makna, tidak seperti Indonesia.  Jadi 

kata Thammasat itu berasal kurang lebih dari kata Tham=building, dan 

saat=pendidikan, jadi Thammasaat adalah gedung pendidikan atau kampus. 

Sedangkan Thammasat (SAT tanpa bunyi a panjang) adalah, tham=gedung, 

sat=hewan. Sudah pasti kenapa orang-orang tertawa saat kami tanyai dimana 

letak kampus Thammasat tersebut, karena kami bertanya dimanakah letak 

gedungnya hewan. Cukup menggelikan pengalaman saya dalam halaman 

pembukaan. 

Setelah melewati perjalanan dalam halaman pembukaan buku keduaku ini, 

sekarang loncat ke halaman berikutnya yaitu halaman pengenalan. Halaman 

pengenalan dalam buku keduaku ini adalah berhadapan dengan huruf yang 

hampir sama dengan aksara jawa yang menempel di seluruh tempat. Saya hidup 

di Thailand tanpa bekal keahlian bahasa Thailand sama sekali. Kemudian, huruf 

yang seperti aksara jawa tersebut memenuhi daftar menu makanan di kantin, jadi 

skill penerawangan segera dimulai. Bentuk makanannya seperti apa masalah 

belakangan yang penting asal tunjuk seperti pilih jawaban ujian kalau sudah buntu 

tidak tahu mana yang benar. Apalagi saat print tugas, tulisan di komputer itu 

dalam bentuk aksara Thai, sudah jelas saya tidak bisa baca, alhasil skill baru keluar 

lagi, hanya berbekal kebiasaan dan penerawangan. 

 

Gambar 1 Menu  Makanan 
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Masih dalam halaman yang sama yakni tentang pengenalan aksara Thai 

namun di tempat yang berbeda yaitu di perpustakaan. Pada saat itu, Saya 

mencoba mencari buku referensi yang disarankan oleh salah satu dosen. Singkat 

cerita saya sudah menemukan rak tempat buku itu. Senang sekali menemukan rak 

yang berisi setumpuk buku-buku yang saya cari tersebut, karena butuh berjam-

jam mencarinya dengan skill penerawangan dan pantomime. Peraturannya juga 

sangat bagus karena batas peminjaman mencapai 20 buku dan bisa diperpanjang 

sesuka hati. Bahkan ada pemberitahuan serta memperpanjang lewat email.  

Namun masalahnya terletak pada aksara Thailand yang menjadi judul dan isi buku 

tersebut. Alhasil saya pulang dengan perasaan yang sudah dapat dibayangkan 

betapa hancurnya. 

 

Gambar 2 Buku di Perpustakaan 

Halaman-halaman tersebut mengajakku terbang ke bagian inti, yakni 

halaman panduan. Apa yang telah aku lewati bersama buku keduaku ini 

mendorongku untuk mempelajari bahasa Thai lebih dalam. Disinilah halaman 

yang paling panjang, saya masih berada di titik halaman panduan yang kadang 

menemukan soal-soal esai pendek tentang pelajaran bahasa Thai. Sebagai contoh, 

saat berbelanja, saya menggunakan kalimat pertanyaan dengan bahasa Thai, 

kemudian pedagangnya menjawab dengan angka-angka misterius yang telah 

dijelaskkan dalam halaman panduan. Dan hasilnya memuaskan, hanya berbekal 

hafalan angka-angka serta kalimat pertanyaan dalam bertransaksi, kepuasan 
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muncul pada saat itu. Aku mendapatkan harga serta senyuman dari penjual 

karena tahu saya telah berusaha menggunakan bahasa Thai. Saya juga bahagia 

karena berhasil mempraktekkan pelajaran di halaman panduan. 

Setelah asyik dengan halaman panduan beserta soalnya, sekarang menuju 

ke halaman penuh gambar seputar kampus Thammasat. Gambar pertama yaitu 

patung dari sosok Pridi Banomyong yakni pendiri Thammasat. Gambar berikutnya 

adalah seragam mahasiswa yang cerah ceria penuh kreatifitas. Mahasiswa 

Thammasat lebih kreatif dalam berbagai kegiatan. Ekspresi mereka dalam 

kesenian terlihat saat malam pesta Asean Conference. Mereka menampilkan 

beberapa hal yang sesuai dengan kenyataan, sebagai contoh bagaimana 

sebenarnya perasaan seorang LadyBoy dalam menjalani kehidupannya, benar-

benar penampilan yang professional dan penuh totalitas. Setelah itu terdapat 

penampilan lain yang belum pernah saya lihat sebelumnya di kampus saya. Ini 

akan menjadi pendorongku menelurkan semangat baru untuk menggambar 

warna warni kelak di kampus saya seberang. 

 

Gambar 3 Pentas Malam Asean Conference 

Setelah melihat gambar-gambar bewarna, sekarang saatnya melihat ke 

halaman berikutnya yang berisi kombinasi hitam dan putih yang apik. Kombinasi 

ini adalah beberapa kegiatan seperti olahraga semi menari yang dilakukan oleh 

pria dan wanita, hal ini pasti tidak mungkin dialami oleh mahasiswa di kampus 

saya yang beranggapan bahwa hal seperti itu hanya pantas dilakukan oleh para 

perempuan. Hal ini akan menjadi gebrakan jika laki-laki di Indonesia bisa 



17 
 

 

BULETIN PERMITHA EDISI 1: DESEMBER 2012 

melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh masyarakat Thailand dalam 

hal menjunjung kesenian. 

 

Gambar 4 Tarian Pertunjukkan dari Universitas di Bangkok 

Halaman-halaman tersebut sangat dahsyat bagi hidup baru saya di 

Thailand. Saya bukanlah tergolong pembaca yang pasif, jadi setelah membaca 

halaman-halaman tersebut saya mempunyai pertanyaan seputar kehidupan 

Thailand, yakni kedudukan seseorang sangat menentukan tingkatan di 

kehidupannya. Sebagai contoh dalam lingkup kampus, jika mahasiswi sedang 

berbicara dengan professor, dia harus menyebut dirinya sebagai “hewan 

pengerat/mice” saat berbicara dengan professor, entah adil atau tidak, namun 

rasanya kedudukan menjadi sangat membedakan di area kampus. Hal tersebut 

dilakukan menunjukkan betapa hormatnya mahasiswa terhadap  Profesornya. 

Itulah kisah seputar kampusku, “benar atau salah, saya tidak tahu, itu telah 

menjadi kebiasaan masyarakat Thailand” by Aj. Akkharaphong. Kata-kata beliau 

selalu terngiang dalam benakku saat mempelajari buku keduaku lebih dalam lagi.  
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Teruntuk Yang Ingin Study Abroad 
Oleh: Nur Istianah, AIT, n.istianah@ymail.com 

Pemenang 4 Sayembara Artikel PERMITHA (Artikel Paling Informatif) 

 

Siapakah yang tidak mengenal examination atau ujian? Pasti hampir semua 

orang akan berekspresi layaknya orang disengat lebah. Ya, saya sendiri tidak suka 

mendengar kata itu karena jika dia (read:examination) datang, berarti 

konsekuensinya harus belajar dan siap mental bertarung dengan soal-soal yang 

dosen berikan. Nah, kali ini saya punya beberapa pertanyaan plus jawabannya. 

Barangkali bisa membantu menjawab soal-soal yang bukan dari dosen, melainkan 

yang dari entah siapa pertanyaan itu bisa datang dimanapun dan kapanpun.  

1. Kenapa memilih Thailand untuk study abroad? 

 Bidang kuliah di Thailand banyak yang sesuai dengan kebutuhan kita, 

Indonesia. 

Jika Anda berfikir: 

”kuliah dimanapun nggak masalah, yang penting ke luar negeri” 

Saya pun akan berkata: 

“walaupun kuliah di tempat yang membuat Anda gila dan tak bisa 

kembali? Hal itu bisa saja terjadi kalau kita tidak bisa membaca situasi 

dan tidak bisa bersikap solutif atas diri sendiri” 

Saya pribadi lebih cenderung memilih bidang kuliah yang “sreg” atau 

sesuai hati dan terutama bermanfaat untuk diri sendiri dan bangsa 

Indonesia. Mau tidak mau, mengembangkan bangsa adalah tanggung 

jawab setiap diri kita 

“Bagaimana kalau bidang kuliahnya tidak sesuai?” 

Ada dua kemungkinan, kita bisa menambah wawasan baru karena bisa 

mengatasi alias bisa akselerasi memahami bidang kuliah atau kita akan 

gagal karena tidak mampu akselerasi. 

 Jarak dan biaya relatif terjangkau 

mailto:n.istianah@ymail.com
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Dengan jarak Indonesia-Thailand yang hanya 3 jam ditempuh degan 

pesawat, janganlah takut terlantar tidak jelas.*Jangan sampai deh!!! 

>Harga tiket pesawat Surabaya-Bangkok:Rp 600.000 – Rp 2.500.000 

>Biaya makan di Thailand: Rp 550.000 – Rp 850.000 

>Biaya kos-kosan: Rp 500.000 (standar) – Rp 1.800.000(AC, dapur) 

Study abroad tak harus punya uang segudang. Carilah informasi 

beasiswa sebanyak-banyaknya dan bila ternyata beasiswa kurang, 

jadilah orang kreatif untuk menghidupi diri sendiri (bukan kerja kriminal 

tentunya).  

 Negara yang aman dari peperangan 

Keamanan Negara tentunya tak bisa diabaikan dong, iya kan? Selama di 

Thailand, belum pernah saya mendengar suara pistol ataupun bambu 

runcing yang terbang kian kemari. Memang, di tahun 2011 kemarin 

Thailand pernah banjir besar. Namun, hal ini bisa diatasi dan untuk 

jurusan Disaster Manajemen hal ini justru sangat cocok. 

 Negara dengan agriculture yang cukup maju 

Tak bisa dipungkiri bahwa Indonesia adalah Negara agraris dengan mata 

pencaharian penduduk mayoritas adalah petani. Thailand menjadi 

menarik untuk menjadi negara tujuan study abroad karena memang 

cocok dengan kondisi Indonesia dan tak jauh beda untuk aplikasi 

ilmunya. 

 Banyak tempat wisata yang menarik 

Ada salah seorang dosen saya yang berpendapat: kuliah di luar negeri 

itu sebenarnya sama saja, tidak jauh beda. Yang membedakan adalah 

pengalaman dan tempat-tempat yang tidak ada di negeri kita. Jadi kalau 

kuliah ke luar negeri, yang pertama adalah belajar dan yang kedua 

adalah wisata (experience). 

“Apa saja sih, wisata di Thailand?” 

Dan, jawabannya adalah….. 
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(a)                             (b)        (c)    (d) 

a. Bang Pa-in, Ayutthaya (kota sejarah) 

b. Kanchanaburi (rafting) 

c. Lop Buri (Budhist pagoda tertinggi) 

d. Chiang Mai(kawasan pegunungan dengan taman-taman cantik) 

Dan masih banyak wisata lain yang tak kalah menarik. Silahkan cek 

disini: 

http://www.thaiwaysmagazine.com/thailand/thailand_tourist_centr

e.html  

2. Bagaimana persyaratan administrasi ke luar negeri? 

Untuk study, ada beberapa dokumen dan persyaratan yang lebih ribet 

daripada sekedar jalan-jalan ke luar negeri. Secara  umum, beberapa yang 

harus dipenuhi adalah: 

 OL (Offer Letter) atau surat penerimaan kampus  

Untuk mendapatkan ini, sama halnya mendaftar kuliah d Indonesia, 

hanya saja harus mengikuti alur dari kampus di luar negeri. Berkas-

berkas yang diperlukan biasanya: 

 CV (curriculum vitae) 

 Motivation letter (surat lamaran)  

 Ijasah terakhir 

 Transkrip 

 KTP/KTM/Passpor 

 Surat rekomendasi(dosen/pimpinan perusahaan) 

 Score bahasa(TOEFL 500/IELTS 6, dll) 

 Beasiswa (opsional) 

Link beasiswa beserta tips-tips lengkapnya bisa dilihat di:  

http://studyinthailand.org/study_abroad_thailand_university/scholarshi

p_Thailand.html   

http://www.thaiwaysmagazine.com/thailand/thailand_tourist_centre.html
http://www.thaiwaysmagazine.com/thailand/thailand_tourist_centre.html
http://studyinthailand.org/study_abroad_thailand_university/scholarship_Thailand.html
http://studyinthailand.org/study_abroad_thailand_university/scholarship_Thailand.html
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 Passport 

Untuk pembuatan passport, lakukan sedini mungkin untuk menghindari 

gagal ke luar negeri hanya karena kurang persyaratan passport. 

Prosedur lengkap pembuatan passport bisa dilihat di: 

 http://ipass.imigrasi.go.id:8080/xpasinet/faces/InetMenu.jsp  

*note: Waspada antri, datanglah pagi-pagi, dan waspadalah calo. 

 Visa 

Pembuatan visa bisa dilakukan di kedutaan/konsulat Thailand di 

beberapa kota besar. Pembuatan passport biasanya membutuhkan 

waktu 1-3 hari. Berkas yang diperlukan: foto 4x6 3lembar, Offer Letter, 

passport, uang tunai (± Rp 800.000). Saat membuat visa, pastikan sudah 

pasti akan tinggal dimana dan siapa yang bertanggungjawab disana. Ada 

beberapa opsi tempat tinggal: 

+ asrama kampus 

+ apartemen 

+ tinggal di tempat saudara/relasi, jika ada 

 Surat tugas/dinas (jika beasiswa dari DIKTI/kelembagaan 

negara/perusahaan) 

 Tiket pesawat + boarding pass + tax 

3. Mempelajari budaya Thailand? Kenapa tidak? 

Sempatkanlah untuk mempelajari budaya negara tujuan study abroad lebih 

mendalam karena itu akan mempermudah anda nantinya. Bisa melalui 

buku, browsing, atau bertanya langsung pada PERMITHA. Kebiasaan orang 

Thai saat saling bertemu adalah mengucapkan salam “sawasdee kha/krup” 

dengan kedua telapak tangan menguncup di depan dada dan sedikit 

menganggukkan kepala. 

Jangan lupakan untuk belajar bahasa Thailand meskipun percakapan kecil 

karena seringkali ada kesalahpahaman mengenai bahasa, terlebih tak 

jarang orang Thai tidak bisa berbahasa Inggris. Minimal tahu “sapaan”, 

“terima kasih”, “minta tolong”, “belok kanan/kiri”, “berapa harganya” dll. 

Kamus percakapan kecil bahasa Thai bisa dilihat di: 

http://www.goethe-verlag.com/book2/ID/IDTH/IDTH002.HTM  

  

http://ipass.imigrasi.go.id:8080/xpasinet/faces/InetMenu.jsp
http://www.goethe-verlag.com/book2/ID/IDTH/IDTH002.HTM
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4. Apa sajakah yang perlu dibawa ke Thailand? 

Beberapa orang pastinya memiliki barang kebutuhan yang berbeda. Berikut 

tips barang bawaan yang perlu dibawa: 

 Persediaan makanan seperti roti, biscuit, mie instan, sari kurma, dll 

(minimal untuk 3 hari) karena kebanyakan masakan Thailand sangat 

asam, dan bumbunya beda dengan cita rasa Indonesia  

 Persediaan obat, mayoritas produk Thailand bertuliskan huruf Thai dan 

susah untuk mengerti nama obat dan susah pula menanyakan ke 

apoteker. AWAS!! Salah obat bisa berakibat Fatal. 

 Pakaian secukupnya (±5 setel) 

 Handphone, charger, kabel rol/T (tipe tempat colokan listrik ada yang 

lubang dua bulat/sama dengan di Indonesia ada juga yang dua/tiga 

lubang pipih. Konversi colokan bisa dibeli di toko 

elektronik/buku/toserba terdekat) 

 ATM bertanda cirrus/master card/visa. Charge penarikan tunai dari 

kartu ATM Indonesia (BNI/BCA/Mandiri dll) melalui ATM tersebut akan 

terkena charge 150 baht atau Rp 45.000. 

 Baju batik/ baju khas Indonesia 

5. Bagaimana 3 hari pertama di Thailand? 

 Beli dan aktifkan simcard “true move” atau “AIS: 1-2 Call” (sinyal lebih 

bagus) di Bandara atau di “7eleven”, seperti Indomartnya Thailand yang 

buka 24 jam. 

 Memberi kabar ke keluarga dan atau kerabat kalau sudah sampai 

 Lapor ke KBRI(membawa paspor dan mengisi formulir)  

 Kenali kendaraan umum: song teo (semacam angkot tapi bentuknya 

mirip mobil bak dengan jadwal tertentu per 30 menit), van (seperti 

minibus) 

 Selesaikan administrasi kampus 
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Menikmati Studi di Kota Bangkok 
Oleh: Reynaldo Siahaan, Chulalongkorn University, siahaan.reynaldo@gmail.com 

 

Hidup sebagai mahasiswa di negara lain mempunyai sisi positif dan 

negatifnya sendiri. Di satu sisi ada banyak pengalaman yang dapat kita peroleh 

dengan hadirnya budaya dan gaya hidup baru dalam kehidupan sehari-hari dan 

itu sungguh menarik untuk dirasakan. Ada banyak hal menarik yang bisa 

ditemukan ketika kita berhadapan dengan budaya baru. Di Thailand sendiri, 

budaya dan gaya hidup yang ditunjukkan cukup berbeda dengan yang pernah 

saya temukan di Indonesia. Di sisi lain ada banyak tantangan seperti kesesuaian 

makanan, kendala bahasa, adaptasi cuaca, kerinduan terhadap keluarga, atau 

bahkan terkadang dengan sistem belajarnya yang berbeda. Walau bagaimanapun, 

makanan dan orang-orang sekitar adalah unsur utama yang kita perlukan setiap 

harinya. Kedua sisi tersebut adalah bagian dari kehidupan sehari-hari kita sebagai 

mahasiswa di negara lain. 

Saya ingin berbagi sedikit pengalaman saya mengenai tantangan-tantangan 

yang umumnya dialami di Thailand. Makanan adalah salah satu hal krusial yang 

sangat mengganggu ketika pertama kali datang ke Bangkok. Cita rasa yang 

berbeda dengan santapan nusantara Indonesia membuat saya sedikit bingung 

memilih makanan. Rasa asam dipadu dengan rasa pedas dan ditambah dengan 

sentuhan kemangi (basil) atau sensasi manis dari entah saus apapun itu namanya 

adalah ciri utama makanan Thailand. Sulit pada awalnya menemukan makanan 

yang tepat dan sedikit banyak membuat saya menjadi pemilih makanan. Namun, 

lama kelamaan sebenarnya akan terbiasa dan semuanya terasa enak saja di lidah. 

Meskipun tidak semuanya akan terasa nikmat pada akhirnya, kita hanya perlu 

mencoba. Selama itu tidak membuat perut mulas dan mengganggu pencernaan 

pada percobaan pertama, rasanya tidak masalah untuk terus menikmatinya. 

Untuk santapan halal, tidak terlalu susah ditemukan. Ada lumayan banyak 

tempat-tempat yang menjual khusus masakan halal. Tidak perlu khawatir, teman-

teman se-negara mempunyai spot favorit untuk makan. 
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Bahasa adalah hal lain yang mengkhawatirkan ketika berada di Bangkok. 

Kebanyakan masyarakat kota ini tidak mengerti bahasa Inggris, yah setidaknya 

penjual makanan ataupun toko-toko di pinggir jalan. Sebelum berangkat ke 

Bangkok, yang saya tahu adalah banyak turis berdatangan ke Bangkok. Oleh 

karena itu, saya beranggapan bahwa bahasa Inggris pastinya tidak tabu di kota ini. 

Namun, ternyata tidak banyak warga di sini yang mau belajar bahasa Inggris 

karena susah bagi mereka untuk mengucapkannya. Beberapa waktu pertama 

memulai kehidupan di Bangkok, saya seakan kembali ke masa purbakala dimana 

bahasa tubuh menjadi populer. Tunjuk sana tunjuk sini, gerak lurus beraturan, 

gerak lurus berubah beraturan dan keluarkan uang dari dompet. Selesai. Sedikit 

rumit, maka dari itu belajar kata-kata dasar Thai juga sangat disarankan. Bagian 

menariknya, teman Thai kita akan dengan senang hati mengajarkan bahasa Thai 

kepada kita.  

Di kampus bahasa Inggris lumayan terpakai. Mahasiswa Thailand umumnya 

mengerti bahasa Inggris jika kita menggunakannya perlahan, hanya saja mereka 

sedikit malu untuk berbicara. Saya punya satu pengalaman bersama senior saya di 

kampus. Beliau ini hampir tidak pernah menyapa ataupun mengajak ngobrol 

mahasiswa Internasional yang ada di laboratorium padahal dia sering bertemu 

dengan kami. Saya sedikit bingung sekaligus enggan menyapa karena raut 

wajahnya seperti tak ingin diganggu. Satu waktu kami dapat kesempatan untuk 

berpartisipasi dalam satu acara selama beberapa hari. Perlahan setelah beberapa 

hari pada acara tersebut, dia baru mengungkapkan alasannya mengapa dia sedikit 

berinteraksi dengan mahasiswa Internasional. Ternyata ada sedikit rasa malu dan 

takut tidak mengerti apa yang diucapkan. Setelah kami berinteraksi sedikit lebih 

santai, ternyata orangnya nyaman diajak berbicara dan humoris pula. Yang saya 

pelajari adalah kita harus lebih banyak mendekati mahasiswa Thai dan memulai 

interaksi lebih dahulu daripada mereka. Tidak hanya itu akan memberi kesan 

ramah, tetapi juga memberi mereka kesempatan melepas rasa malu mereka. Yah, 

memang tidak semua juga pemalu seperti ini tetapi kebanyakan kurang lebih 

seperti ini. 
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Kebetulan saya hidup di Bangkok dengan bantuan beasiswa. Dalam kondisi 

‘terbantu’ oleh beasiswa tentunya pengelolaan uang akan menjadi hal krusial. 

Kemana dan berapa banyak uang yang kita habiskan dalam sebulan akan 

menentukan nasib kita bulan depan. Haha. Sedikit didramatisir tetapi memang 

begitu adanya. Untuk itu, saya rasa hampir semua mahasiswa di sini akan 

mencoba menabung. Cara paling ampuh untuk menabung adalah membangun 

relasi. Tidak hanya relasi bersama rekan se-negara tetapi juga tidak kalah 

pentingnya dengan mahasiswa Thai sendiri. Orang Thai umumnya sangat ramah 

sopan, dan sangat senang membantu jika diperlukan. Satu hal yang pasti adalah 

bahwa mereka tahu persis apa dan dimana barang-barang yang kita perlukan 

dapat kita dapatkan. Adalah satu kesalahan jika kita tidak bertanya kepada teman 

Thai kita terlebih dahulu sebelum memutuskan mencari barang yang kita 

inginkan. Teman-teman kita ini akan dengan antusias memberi tahu kita tempat-

tempat yang ramah harga dan kualitas terjamin untuk kita membeli barang. Itu 

akan membantu kita menghemat pengeluaran dan secara tidak langsung 

memberi kita pengalaman mencari jalan di kota Bangkok. 

Hidup dengan budaya baru juga tentunya mempunyai tantangan tersendiri 

dalam hal adaptasi budaya dan gaya hidup. Kita tentunya tidak mau menyinggung 

hati teman, dosen ataupun orang lain secara tidak sengaja hanya karena kita tidak 

tahu budayanya. Secara singkat, orang Thailand punya budaya sopan yang kental. 

Salam sapa kepada orang yang lebih tua bahkan lebih muda umumnya akan 

membuat mereka punya kesan yang baik terhadap kita. Keramahan dengan 

menanyakan kabar memang terlihat kecil tetapi bagi teman-teman Thai kita itu 

akan berarti. Apalagi jika kita bisa menyapa mereka dengan bahasa Thai, itu akan 

membuat mereka lebih terkesan lagi. Menurut saya pribadi, ramah dan sopan 

adalah kata kunci berteman dengan orang Thai.  

Indonesia dan Thailand, tentunya ada perbedaan gaya hidup yang berarti. 

Sebagian gaya hidup mungkin terasa mengganggu bagi kita orang Indonesia 

terutama yang jauh dari kehidupan di kota besar, seperti saya dahulu. Pada 

intinya, kita tidak perlu menolak secara frontal dan menunjukkan ketidaksesuaian 
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kita dengan gaya hidup apapun itu. Seperti saya tuliskan sebelumnya, orang Thai 

ramah dan sopan. Selama kita berbicara dengan ramah dan sopan serta 

mengungkapkan alasan kita, mereka akan mengerti dan memberi kita ruang. Hal 

ini cukup penting karena terkadang orang bisa tersinggung jika kita memberi 

komentar frontal dan radikal terhadap gaya hidupnya. 

Yang saya sampaikan hanyalah sebagian kecil saja pengalaman dari 

seseorang yang baru menjalani empat bulan hidup di kota Bangkok ini. Sedikit 

banyak, semoga dapat membantu memberi gambaran dan masukan bagi rekan-

rekan yang ingin studi ke Thailand. Sukses selalu! 
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Bangsaen is a Wonderful Place 
Oleh: Messal Veronica, Burapha University 

 

Sawatdee ka.  

Selama menjalani program student exchange di Thailand di Burapha 

University International College yang terletak di Kota Bangsaen di Provinsi 

Chonburi, saya bersemangat sekali dan menjelajahi Kota Bangsaen bersama 

teman-teman dari Indonesia dan Thailand. Melalui artikel ini saya ingin berbagi 

pengalaman dan pengetahuan yang saya dapatkan selama studi plus wisata di 

Thailand kepada para pembaca. Tiga tempat wisata yang akan saya ulas adalah 

tempat wisata yang jarang ditemui di Kota Batam, daerah asal saya. Selamat 

menikmati dan semoga ini bisa menjadi inspirasi para pembaca untuk berkunjung 

ke Kota Bangsaen. 

 

1. Kuil Dewa Na Zha 

Di Thailand, banyak dewa-dewi yang dihormati dan disembah oleh 

masyarakat yang dipercaya akan membawa perlindungan dan kesejahteraan. 

Kebanyakan negara di wilayah Asia Tenggara, memiliki kesamaan yaitu 

budaya menyembah dewa-dewi yang berasal dari kepercayaan masyarakat. 

Salah satu dewa yang dihormati dan disembah di Thailand adalah Dewa Na 

Zha. Terdapat dua kuil dewa Na Zha yaitu Na Zha Beating Dragon and China 

Temple di Bangsaen, Provinsi Chonburi dan Na Zha Temple di Hat Yai, 

Provinsi Songkhla. Foto di bawah ini diambil di Kuil Na Zha Beating Dragon 

and China Temple di Bangsaen. 
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Halaman depan Kuil Dewa Na Zha di Bangsaen, Chonburi 

 

 
Ukiran naga dalam air di tengah tangga depan kuil utama 
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Ukiran di dinding luar dinding kuil 

 

Informasi yang saya dapatkan dari teman saya yang merupakan orang 

lokal, dalam beberapa bulan sekali putri kerajaan akan bersembahyang dan 

mengunjungi kuil Na Zha di Bangsaen. Ketika putri berkunjung, kuil ditutup 

untuk umum dan di setiap bagian kuil akan dijaga dengan ketat. Untuk 

menghormati dan membuat putri kerajaan nyaman maka seluruh lukisan di 

dinding, ornamen-ornamen yang menghiasi bagian dalam kuil dijaga dengan 

sangat baik dan diberi peringatan “Do not touch” untuk menghindari 

kerusakan pada lukisan di dinding dan barang-barang hiasan yang dipajang. 

Turis juga hanya diperbolehkan memotret bagian luar kuil sedangkan bagian 

dalam kuil dilarang. Seluruh bagian kuil dijaga dengan baik agar tetap cantik 

dan rapi untuk menyambut kedatangan putri. 

Ada lonceng besar dan genderang besar yang digantung di lantai dua 

kuil tersebut. Kita diizinkan untuk menabuh genderang dan membunyikan 

lonceng tersebut. Menurut teman saya dengan melakukan itu maka yang 

doa kita akan tersampaikan kepada dewa-dewi.  

 



30 
 

 

BULETIN PERMITHA EDISI 1: DESEMBER 2012 

2. Bangsaen Walking Street 

Banyak sekali pasar malam di Bangsaen. Pasar malam yang agak 

berbeda dari yang lainnya adalah Bangsaen Walking Street. Pasar malam ini 

berbeda karena terletak di tepi pantai. Bangsaen Walking Street buka setiap 

hari dari jam 17.00 sampai tengah malam dan khusus hari Jumat dan Sabtu, 

harga barang lebih murah dari hari lainnya. 

Beragam barang dijual di pasar malam. Mulai dari baju, aksesoris, 

makanan,  mainan, lukisan, pernak-pernik dan hiasan perabot. Baju, 

aksesoris dan sepatu yang dijual di sini termasuk murah jika dibandingkan 

dengan baju yang dijual di Batam. Untuk satu kaos polos di BWS (Bangsaen 

Walking Street) harganya sekitar 50 THB sekitar Rp 16.000. Bahkan ada yang 

menjual kaos dan celana pendek (hot pants) seharga 20 THB sekitar Rp 

7.000. Tapi untuk turis dari luar negeri, lebih baik membawa teman orang 

lokal jika ingin berbelanja karena penjual akan menaikkan harga sampai 50% 

untuk orang asing dan tidak menerima tawar menawar. Atau pelajarilah 

bahasa Thai dengan logat orang Thailand. 

Ada pengalaman lucu sewaktu saya dan Vivian, teman saya dari 

Indonesia belanja di BWS. Kami berhenti dan melihat-lihat kaos di sebuah 

stand. Penjual baju tersebut melihat ke arah saya ketika saya sedang 

melihat-lihat kaos. Lalu saya dengan ekspresi bingung menatapnya tanpa 

berkata apa-apa. Penjualnya tidak menyadari saya adalah orang asing dan 

mengira saya bertanya harga baju lalu dia menjawab “160 THB” dalam 

bahasa Thai. Tidak lama Vivian bertanya lagi “Thaw rai kha?” artinya “Berapa 

harga ini?” dengan logat orang asing, lalu penjualnya menjawab “250 THB”. 

Penjual  di sini akan mematok harga lebih tinggi ke orang asing karena itu 

kalau belanja tanpa ditemani orang Thailand, lebih baik belanja di toko yang 

sudah terpampang harganya.  

Di BWS juga ada panggung yang bisa dipakai oleh pengunjung dengan 

bebas. Biasanya panggung diisi oleh para kru dari stasiun radio dan 

menyanyikan lagu yang menghidupkan suasana di pasar malam.  
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Gerbang depan BWS 

 

 
Panggung di BWS 
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Nah, ini dia… fried insects 

 

3. Marine Science Center 

Di kampus saya terdapat tempat wisata yang bagus yaitu Aquatic and 

Marine Science. Merupakan museum aquatic di Burapha University. 

Letaknya dekat dengan gerbang utama kampus. Museum ini ada dua tingkat. 

Tingkat pertama adalah akuarium besar yang berisikan hewan-hewan laut 

yang hidup. Sedangkan di lantai dua adalah museum kerangka-kerangka dan 

hewan air yang sudah diawetkan. Berbagai jenis ganggang laut yang 

dipamerkan disini.  

Tentu saja melihat akuarium di lantai pertama lebih menarik. Bagi 

pengunjung harus membayar untuk masuk ke akuarium besar di lantai satu 

tetapi pengunjung dibebaskan biaya jika mengunjungi lantai dua Marine 

Science. Biaya masuk sebesar THB 200 bagi masyarakat umum, THB 80 untuk 

mahasiswa tanpa student card dan gratis untuk mahasiswa yang membawa 

student card.  
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Saya (kiri) dan Vivian (kanan) berfoto di depan Institute of Marine Science 

 

 
Counter pembelian tiket 
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Ikan purba yang sudah diawetkan 

 

Inilah tiga tempat yang menurut saya bagus untuk dikunjungi. Dan masih 

banyak tempat wisata di Kota Bangsaen dan kota-kota di sekitarnya seperti 

Shiracha Tiger Zoo dan Ko Shicang tapi sayang saya belum berkunjung ke sana 

karena tidak ada waktu berhubung sudah mendekati ujian tengah semester. Bagi 

teman-teman yang ingin berlibur ke Thailand, bisa mencoba berkunjung ke 

Bangsaen juga. Tempat wisata di Thailand bukan hanya Bangkok, Pattaya atau 

Phuket, di daerah lainnya juga bisa kita temukan tempat-tempat menarik yang 

bisa kita jelajahi. Liburan di Bangsaen juga lebih low cost jika dibandingkan 

dengan Bangkok atau Phuket.  

Di sini saya mempelajari satu hal yaitu ‘Di mana pun kita berada, it’s fantastic 

if you’re enjoy being in that place’. Walaupun kita jauh dari kampung halaman, 

keluarga dan teman-teman tapi dengan tetap berpikir positif dan menerima 

budaya asing dengan terbuka maka kita akan menemukan banyak hal-hal baru 

dan menarik.  
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Serunya Ber-‘Thainglish’ 
Oleh: Fidia Fibriana, PSU, fidiafibriana@gmail.com 

 

Thailand, saya masih ragu ketika mendengar nama negara ini sebagai 

negara tujuan saya melanjutkan studi ke jenjang Master. Namun demikian, kini 

tidak terasa sudah setahun lalu semenjak saya menginjakkan kaki pertama kali di 

Negeri ‘Land of Smile’ ini. Berkecamuk dalam benak saya ketika itu.  

“Oke, Bahasa Inggris saya bagus, tidak akan ada masalah jika saya ke luar negeri 

dengan bekal kemampuan Bahasa Inggris yang memadai” kata saya dalam hati 

dengan penuh percaya diri.  

Tiba pukul sepuluh malam di Bandara Hat Yai kala itu, saya heran dan 

bertanya-tanya karena Bandara Hat Yai cukup sepi untuk sekelas bandara yang 

melayani penerbangan internasional. Tanpa ragu saya menuju pintu keluar untuk 

memanggil jasa taksi guna mengantarkan saya menuju kampus PSU. Sampai di 

luar, para sopir taksi terlihat siap menunggu calon-calon penumpang. Sedikit ragu, 

saya mendekati salah satu sopir taksi dan bertanya dengan Bahasa Inggris yang 

mantap, lengkap, lembut dan sopan. 

“Good evening, Sir. Would you like to drive your taxi for me and then drop me at 

Royped road near Prince of Songkla University. Hat Yai Campus?” saya bertanya 

dengan penuh percaya diri. 

Apa yang terjadi kala itu, sang sopir kebingungan! Tidak mengerti bahasa 

yang saya ucapkan. Setelah susah payah menjelaskan dengan media kertas, 

google map, dan bahasa Tarzan, akhirnya sopir tersebut mengerti dan saya pun 

diantar menuju tempat tujuan saya kala itu. Di dalam taksi, saya bertanya (lagi-

lagi dengan susah payah) mengenai tarif taksi tersebut. Sang sopir memberikan 

jawaban yang sependengaran saya adalah ‘tii-handit-bath’. Saya meminta sopir 

tersebut untuk mengulangnya lagi. Sampai di tujuan dan turun dari taksi yang 

saya tumpangi, saya masih tidak mengerti dan untuk yang kedua kalinya saya 

mengeluarkan jurus hitam di atas putih, menyodorkannya kepada sopir tersebut. 
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Sopir menuliskan angka 300 baht. Sambil tertawa saya menyodorkan uang, dan 

mengucapkan terima kasih kepada sang sopir. 

Ya, cerita pengalaman saya di atas adalah sedikit dari banyak cerita 

mengenai betapa sulitnya berbahasa Inggris di negeri ini. Para turis asing dan 

pendatang yang mengunjungi Thailand, sebagian besar sedikit dan bahkan tidak 

dapat berbicara Bahasa Thai, sehingga komunikasi antara turis asing serta 

pendatang dengan orang Thai adalah menggunakan Bahasa Inggris. Banyak warga 

Thai yang dapat berbicara dan mengerti Bahasa Inggris, meskipun demikian, 

komunikasi masih terasa sulit dilakukan, kadang kala mereka tidak mengerti aksen 

kita, kadang pula kita yang sulit memahami aksen mereka. Hal ini disebabkan, 

Bahasa Inggris di Thailand, khususnya oleh para warga asli Thai, frasa-frasa dalam 

Bahasa Thai diterjemahkan kata demi kata ke dalam Bahasa Inggris dan kata-kata 

dalam Bahasa Inggris diucapkan dengan aksen Thai yang unik, biasa disebut 

‘Tinglish’ atau ‘Thainglish’. Selain itu, tata Bahasa Thai lebih sederhana jika 

dibandingkan dengan tata Bahasa Inggris. Menurut pengalaman saya, kebanyakan 

kesulitan dalam berkomunikasi dihadapi dalam kehidupan sehari-hari (non-

formal) ketika kita hendak memesan makanan, menawar harga, atau hendak 

menggunakan jasa taksi atau tuk-tuk. 

Berdasarkan pengalaman saya selama tinggal di Thailand, saya memiliki 

beberapa tips untuk menyiasati dan mengerti “Thainglish”, mari kita simak uraian 

singkat berikut ini: 

1. Gunakan Bahasa Indonesia yang “di-Inggriskan” tanpa grammar. Sebagai 

contoh, "I didn't want to go yesterday" akan lebih bisa dimengerti oleh orang 

Thai seperti ini, "Yesterday I not want go". Contoh lain, “I ate many foods last 

night” akan bisa lebih mudah dipahami jika diucapkan seperti ini, “Last night I 

eat many”. Lucu memang, tapi memang begitulah adanya.  

2. Tips mudah lain adalah jangan menggunakan question tag ketika bertanya, hal 

ini akan membuat lawan bicara kita semakin kebingungan, gunakanlah bahasa 

yang simpel dan turunkan sedikit level advance Bahasa Inggris kita. Saya 

berikan contoh, “You will have a class tomorrow, won’t you?” atau “This bag is 

very expensive, isn’t it?” akan lebih mudah dimenegerti oleh lawan bicara kita 
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jika kita mengucapkannya dengan akhiran “right”, seperti ini (ingat, ucapkan 

dengan perlahan), “You will have a class tomorrow, right?” atau “This bag is 

very expensive, right?”, mudah bukan? 

3. Aksen dan pengucapan. Selain susunan tata bahasa atau grammar yang kacau, 

pengucapan adalah masalah lain dalam komunikasi. Seperti yang sudah saya 

paparkan dalam cerita singkat saya. Beberapa huruf dan suku kata di akhir 

sebuah kata terdengar aneh dan menggunakan “falling tone”. Jika anda 

mengucapkan kata “school” dan lawan bicara anda tidak mengerti, maka 

ucapkanlah seperti ini “sechoon”, contoh lain adalah kata “Pepsi” maka 

ucapkanlah “Pepsiii”, “Taxi” menjadi “Taxiii” dan kata “Pizza” menjadi 

“Pissaaa”, dijamin masalah komunikasi anda akan teratasi. 

4. Gunakan penggantian akhiran suku kata. Akhiran "l" dan "r" akan terdengar 

seperti "n" dan "d" serta  "s" seperti "t". Jadi, jangan terkejut jika anda 

mendengar kata “Central” menjadi “Cen-tan”, “full” menjadi “fun”, “Lotus” 

menjadi “Lotat”, “finish” menjadi “finnit” atau “very” menjadi “wely” dan masih 

banyak lagi. Jadi, simak dan dengarkan baik-baik akhiran pengucapan mereka. 

5. Selipkan huruf vokal diantara dua huruf konsonan. Orang Thai juga sering 

menyelipkan huruf vokal diantara dua huruf konsonan, seperti contoh berikut 

“slow” menjadi “se-low” atau “speak” menjadi “se-peak”. 

6. Beri tekanan. Ada penekanan-penekanan kuat pada kata-kata yang berakhiran 

“er”, seperti ham-bur-gER, Man-ches-tER. Jadi jika anda hendak bertanya 

kepada seseorang Thai di mana letak “computer center bulding” maka 

ucapkanlah “com-pu-tER cen-tER building”.  

7. Pura-pura. Kuncinya jika pengucapan anda ingin dimengerti oleh orang Thai 

adalah, ucapkan seakan-akan anda tidak mengerti pengucapan kata-kata 

tersebut. 

8. Senyum. Senyum adalah kunci keberhasilan kita ketika berbicara dengan 

orang-orang Thai. Jika terjadi miskomunikasi, janganlah terburu-buru untuk 

memasang muka sadis atau pun marah. Ingat, Thailand is a land of smile, 

lagipula, senyum adalah ibadah. 

9. Gunakan “Thainglish” pada tempatnya. Tips dari saya yang terakhir adalah, 

tetaplah berbahasa Inggris di Thailand dan gunakan grammar “pada 

tempatnya”. Maksud saya pada tempatnya adalah, gunakan Bahasa Inggris 
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dengan Ejaan Yang Disempurnakan a.k.a English grammar ketika berada pada 

forum ilmiah dan formal seperti di kampus (bagi para pelajar), khususnya ketika 

berkomunikasi dengan kolega, advisor, maupun para teacher. Selanjutnya, 

turunkan level advance English grammar kita ketika berada di luar lingkungan 

formal, meskipun kemungkinan besar setelah pulang dari Thailand, aksen kita 

akan menjadi “Thainglish”. 

Selamat berbahasa “Inggrit” dan ber-“Thainglit” ria. 
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From Hatyai with Love 

Oleh: Fardelyn Hacky Irawani, PSU, fhacky_irawani@yahoo.com 

 

Saya tinggal di Thailand sejak Mei 2011 karena mendapatkan beasiswa dari 

pemerintah provinsi Aceh untuk melanjutkan pendidikan Master of Nursing di 

Prince of Songkla University (PSU) di Hatyai, Thailand Selatan.  

Saya bekerja di Universitas Syiah Kuala, sebuah universitas ternama dan 

tertua di Aceh.  Saat menerima beasiswa ini, saya hanya sebagai seorang staf 

pengajar junior dengan masa kerja baru satu setengah tahun. Sebagai seorang 

pengajar di sebuah universitas, adalah sebuah keharusan untuk melanjutkan 

pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, apalagi saya hanya lulusan sarjana. 

Alhamdulillah, keharusan ini dibarengi pula dengan niat saya yang memang sejak 

lama ingin melanjutkan pendidikan lagi jika saya mendapatkan beasiswa. 

Keputusan terberat saat menerima kesempatan ini adalah saya harus 

meninggalkan keluarga; suami dan anak. Suami harus bekerja di Indonesia dan 

saya tidak memiliki seseorangpun yang bisa saya ajak untuk menjaga anak saya, 

Abel, seandainya saya membawa anak. Meski demikian, suami saya rela dan ikhlas 

dengan keberangkatan saya ke Thailand. Sejak menikah, suami selalu mendukung 

apapun kegiatan positif saya, termasuk saat saya sering pulang malam karena 

mengikuti pengayaan bahasa selepas bekerja. Pertimbangan selanjutnya adalah, 

Thailand bukanlah sebuah negara yang begitu jauh dari jangkauan, apalagi dari 

Aceh. Makanya, kami memutuskan jikapun suami dan anak harus tinggal, saya toh 

masih bisa pulang tiap liburan semester dan suami dan anak saya pun bisa 

sesekali mengunjungi saya di Thailand. 

Tinggal sendiri di negeri orang, sering menyisakan kerinduan akan tanah air. 

Apalagi buat saya yang sudah berkeluarga dan meninggalkan keluarga di Aceh 

dalam kurun waktu satu semester. Semester break adalah saat-saat yag paling 

saya nantikan. Saya selalu pulang ke Aceh saat semester break ini.  Beruntung 
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saya kuliah di PSU yang dosen-dosennya sangat mengerti keadaan mahasiswa 

yang sudah berkeluarga dan meninggalkannya di Indonesia. 

Saat Ramadhan, berbuka di kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia 

(KJRI) di Songkhla adalah saat-saat yang paling saya nantikan. Karena Hatyai yang 

paling dekat dengan Songkhla (hanya 1 jam jarak tempuh menggunakan van), 

saya dan teman-teman Indonesia lainnya yang ada di Hatyai tidak pernah 

ketinggalan ketika menerima undangan berbuka puasa bersama di kantor KJRI. 

Apalagi saya, sesibuk dan seletih apapun di sore hari sehabis beraktitifas di 

kampus, saya selalu bersemangat memenuhi undangan berbuka bersama ini. Saya 

pikir, kapan lagi bisa menikmati hidangan Indonesia yang enak-enak dan lezat 

buatan ibu-ibu KJRI jika bukan saat-saat seperti ini. Mau beli makanan Thailand, 

saya tidak begitu suka. Mau masak, ada saat-saat tidak sempat. Maklumlah, lidah 

saya lidah lokal bukan lidah internasional. Bahkan saya tidak menyukai rasa kecap 

dan saos Thailand. Padahal, bumbu negara-negara Asia Tenggara itu tidak jauh 

berbeda sebenarnya. Saya pernah makan di Malaysia, rasanya masih lumayan. 

Tapi entahlah, lidah saya seperti menolak makanan berbumbu Thailand. Meski 

demikian, bukan berarti saya tidak menyukai masakan Thailand. Saya hanya suka 

beberapa di antaranya. Saya sangat suka dengan Tomyum, Somtum, dan jenis-

jenis kue Thailand. 

Saya kira, bapak-bapak dan ibu-ibu KJRI ini sangat mengerti kami, 

mahasiswa-mahasiswa Indonesia, sehingga sering mengundang kami. KJRI 

memang mengadakan hajatan ini tidak hanya untuk mahasiswa Indonesia yang 

ada di Thailand saja, tapi juga untuk seluruh masyarakat Indonesia yang ada di 

Thailand; mahasiswa, pekerja, anak buah kapal, pengusaha, dan lain-lain. Oleh 

sebab itu, hajatan ini dibuat seminggu sekali karena yang akan datang tentu saja 

dalam jumlah yang banyak. Dan makanan yang harus diesediakan juga harus 

dalam jumlah yang banyak. 

Ramadhan yang baru saja berlalu adalah Ramadhan kedua saya di Thailand. 

Dan lagi, Ramadhan kedua tanpa suami dan anak saya. Suami saya memaklumi hal 

yang demikian karena beliau tahu bahwa saya tidak memiliki sedikitpun hari libur 
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bahkan meski di hari raya Idul Fitri nantinya. Meski Thailand termasuk negara non 

muslim yang sangat toleran terhadap warga muslim –baik muslim Thailand sendiri 

maupun muslim pendatang seperti saya–  tetapi mereka tidak memiliki hari libur 

untuk perayaan hari-hari besar Islam. Berdasarkan pengalaman saya, cuma ada 

libur sehari yaitu di hari pertama Idul Fitri. Itupun libur hanya untuk warga Muslim 

saja, sementara warga non muslim tidak libur dan kantor-kantor tetap buka di 

hari Idul Fitri. Tahun lalu, saya pernah menerima silabus di awal semester, saya 

lihat ada jadwal praktikum di hari pertama Idul Fitri. Sebagai mahasiswa yang 

selalu terbuka dengan advisor-nya, tentu saja ini bisa dibicarakan. Biasanya para 

Ajarn di sini akan mengerti jika kita memberi pengertian sejak awal. Saya lumayan 

salut dengan Ajarn-Ajarn serta sistem di sini. Meski mereka mayoritas non 

muslim, namun mereka masih memiliki toleransi yang besar terhadap penganut 

agama lain.      

Yang saya sukai saat menerima undangan ini adalah, selain bisa 

meningkatkan silaturahmi antar sesama warga Indonesia di Thailand, sungkeman 

dengan bapak konsul, juga kerena makanannya yang enak-enak ala Indonesia 

banget. Nah, itu akan cocok sekali dengan lidah lokal saya.  

Saat acara berbuka Ramadhan lalu, ada teman dari Lampung membawa 

temannya lagi. Temannya ini warga Malaysia. Mereka tinggal di Thailand dalam 

rangka pertukaran mahasiswa antar universitas tempat mereka kuliah dengan 

salah satu universitas di Songkhla. Temannya yang dari Malaysia berkata bahwa 

dia menyukai makanan Indonesia. Bahkan dia mengaku bahwa bakso Indonesia 

lebih enak dari bakso Malaysia. Wah, jadi makin bangga saya sebagai warga 

Indonesia. Indonesia kaya akan kebudayaan dan kulinernya yang kaya akan 

citarasa. Di lidah lokal saya, kuliner Indonesia top markotop deh. Tiada 

tandingannya dan tiada duanya.  
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Kehidupan yang Hidup dan Kehidupan 

yang Mati di Bangkok 
Oleh: Ira Dwijayani, Thammasat University, iradwijayani@yahoo.com 

 

Negara mempunyai ciri khas dan kebudayaan masing-masing, mulai dari 

bahasa, makanan, pakaian, kebiasaan dan lain sebagainya. Sebagai contoh, 

Indonesia dan Thailand, dua negara ini adalah negara yang bertentangga, dan 

berada dalam satu lingkup ASEAN. Kemungkinan persamaan dalam budaya dan 

kehidupan sangat mungkin terjadi, mengingat letaknya yang berdekatan. Namun 

ada beberapa hal kehidupan mereka sangat berbeda. Saat ini saya akan 

menjelaskan beberapa kehidupan yang “hidup” dan kehidupan yang “mati” di 

Thailand yang mungkin tidak ditemukan di Indonesia. Kehidupan yang “hidup” 

adalah kehidupan yang bahagia dan terus berlanjut dari satu generasi ke generasi 

berikutnya. Sedangkan kehidupan yang “mati” adalah kehidupan yang merana 

dan menyedihkan. Beberapa hal yang menjadi kehidupan yang hidup dan menarik 

perhatian saya adalah kehadiran monk, foto raja, dan transgender. Sedangkan 

kehidupan yang mati berselimut kesedihan dapat ditemukan dari keberadaan 

sekumpulan orang di bawah jembatan. 

Kenyataan yang tetap ada sejak zaman dahulu hingga sekarang adalah 

kehadiran para monk. Kehadiran monk menjadi kehidupan yang hidup di denyut 

nadi kota Bangkok. Apakah anda tahu apakah itu Monk? Monk adalah seseorang 

yang biasanya memakai kain orange dengan kepala tanpa rambut (botak). 

Kehadiran monk dapat ditemui disepanjang jalan di Bangkok. Sekitar 2.000 monk 

yang tinggal di kawasan Thailand. Namun, menjadi monk bukanlah sesuatu yang 

mudah, karena ada beberapa persyaratan agar lulus menjadi monk. Beberapa 

laki-laki Thailand pernah merasakan menjadi monk sebelum mereka menikah. 

Batas usia yang diperbolehkan menjadi monk dengan kualitas yang tinggi adalah 

26 tahun. Di bawah ini adalah beberapa hal yang harus dilakukan oleh para monk 

antara lain: 

mailto:iradwijayani@yahoo.com


43 
 

 

BULETIN PERMITHA EDISI 1: DESEMBER 2012 

1. Tidak membunuh  

2. Tidak mencuri 

3. Tidak melakukan hubungan intim tanpa izin 

4. Tidak berbohong 

5. Tidak minum alkohol 

6. Tidak memakai pewangi  atau bedak 

7. Tidak menyanyi 

8. Tidak makan setelah jam 12 siang, tapi dapat minum. Dan dapat makan 

kembali setelah melihat sinar matahari 

9. Tidak boleh tidur di tempat yang empuk 

10. Tidak boleh punya uang 

Itulah beberapa persyaratan yang harus dilakukan untuk menjadi monk. Hal 

tersebut sangat bagus untuk mengontrol emosi dan nafsu seorang manusia. Pada 

dasarnya, monk dapat pergi kemanapun, bahkan kehadirannya sangat dibutuhkan 

oleh manusia. Mereka akan meminta monk untuk mendoakan mereka, dan 

kemudian memberikan monk tersebut sesuatu sebagai tanda terimakasih. Yang 

menarik perhatian saya adalah, apabila seseorang memberi sesuatu kepada 

monk, mereka akan mengucapkan terimakasih kepada monk, bukanlah monk 

yang mengucapkan terimakasih kepada masyarakat tersebut. Hal ini dikarenakan 

masyarakat telah diberi kesempatan untuk memberi monk sesuatu. Jadi, monk 

akan selalu hidup di Thailand dan di hati masyarakat Thai. 

Selain tentang monk, ada hal lain yang tidak kalah menarik, hal tersebut 

adalah foto raja dan ratu yang dipasang hampir di seluruh tempat di Bangkok. 

Saya tinggal di Yogyakarta, dengan sistem kerajaan dalam tata kotanya, namun 

foto dari raja Hamengkubowono tidak terpajang di berbagai tempat seperti di 

Bangkok. Inilah yang hebat dari kepatuhan dan kecintaan masyarakat kepada 

rajanya. Perasaan ini begitu hidup dalam  hati mereka dan menjadi sebuah 

pengabdian bagi masyarakat Thai. Pamor raja dan ratu tidak akan dapat 

tertandingi oleh artis setenar apapun. Dan saya sangat salut dengan suatu 

keterikatan hubungan yang kuat antara kerajaan dan rakyatnya yang tidak luntur 

sampai sekarang. 
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Gambar 1. Monk beserta masyarakat Thai 

Sumber: http://thumbnails44.imagebam.com/19897/acbb1c198968999.jpg 

 

Raja dan ratu yang dibanggakan oleh para masyarakat tidak hanya 

diwujudkan dengan foto-foto yang tertempel dimana-mana. Mereka juga akan 

memberikan salam dengan gerakan yang berbeda dan lebih special dibanding 

memberikan salam kepada masyarakat Thai pada umumnya. Hal ini akan 

menunjukkan betapa tingginya kedudukan seseorang dan rasa hormat-

menghormati yang terus hidup kepada orang lain dalam budaya orang Thai.  

Pada dasarnya, gerakan salam ditentukan oleh orang yang berbicara dan 

orang yang diajak berbicara. Yang pertama posisi tangan berkumpul di depan 

dada, gerakan ini ditujukan kepada orang lain yang mempunyai golongan sama 

atau lebih rendah. Apabila bertemu dengan orang yang lebih tinggi, mereka 

mengucapkan salam dengan menelungkupkan tangan di depan hidung. Dan akan 

menjunjung tangan mendekati atas kepala atau di depan dahi saat memberi 

salam kepada monk, raja dan candi. 

 

http://thumbnails44.imagebam.com/19897/acbb1c198968999.jpg
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Gambar 2. Macam-macam gerakan salam 

Sumber: http://www.speakrealthai.com/wai.html 

Rasa hormat menghormati dan tingkatan kehormatan masih sangat kental di 

Thailand. Dibawah ini adalah bebarapa hal yang menjadi patokan gerakan 

manakah yang akan dilakukan ketika memberi salam kepada oranglain. Urutan 

nomor satu adalah urutan yang paling tinggi. 

1. Latar belakang keluarga 

2. Umur 

3. Kekayaan 

4. Status pendidikan 

. Setelah membahas tentang monk dan berbagai macam gerakan salam, 

sekarang saatnya menuju kehidupan yang tetap hidup bahkan semakin meluas. 

Hal ini menyangkut hal yang hidup di naluri seseorang, yakni transgender. Banyak 

sekali transgender di Thailand, dan negara ini sangat menghormati kebebasan itu. 

Inilah warna yang kuat dalam kehidupan orang Thai, bahkan terdapat sebuah 

audisi bagi mereka yang memutuskan untuk transgender. Sebagai contoh, 

kebebasan yang telah ditemukan Nong Poi yang memutuskan hidupnya sebagai 

transgender. Kehadiran Nong  Poi sebagai Miss Transgender ini telah diakui oleh 

seluruh dunia.  

http://www.speakrealthai.com/wai.html
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Gambar 3 Wanita Transgender 

Sumber: http://4.bp.blogspot.com/-

yDARRuA5dB8/UFCMnH7Li5I/AAAAAAAAABk/2ZWlFxTbrUI/s1600/Nong+Poy.jpg 

Beranjak dari kehidupan yang hidup, saatnya beralih ke kehidupan yang mati 

dalam kesedihan di Bangkok. Titik contoh kehidupan yang mati adalah kehidupan 

orang-orang yang tinggal di bawah jembatan di dekat sungai Chaophraya. Seakan 

makna kebahagiaan dalam diri mereka tidak lagi hadir jika dibandingkan dengan 

masyarakat mapan  pada umumnya. Mungkin mereka tetap merasakan 

kebahagiaan saat tinggal disana karena disanalah mereka menjalani kehidupan 

sehari-hari. Namun kehidupan mereka tidak nyaman karena perasaan was-was 

dan tidak terjamin kehidupannya. Apakah yang akan terjadi di kehidupan mereka 

jika banjir datang disaat malam tiba? Seperti apa yang merayap di pikiran saya 

saat ini. Apakah mereka masih merasakan kebahagiaan jika banjir atau bahaya 

lain mengancam kehidupannya? Gambar dibawah ini saya ambil beberapa hari 

yang lalu, sebagai gambaran kehidupan yang mati di Bangkok. 

Inilah kehidupan yang hidup dan kehidupan yang telah mati di Bangkok 

menurut pengamatan saya. Seseorang dapat merasakan kebahagiaan dan 

kesedihan dalam kehidupannya. Bahkan bisa merasakan hal tersebut secara 

bersamaan didalam hidupnya. Makna hidup dan mati dalam kehidupan ini 

terinspirasi oleh Bangkok, Thailand.  

http://4.bp.blogspot.com/-yDARRuA5dB8/UFCMnH7Li5I/AAAAAAAAABk/2ZWlFxTbrUI/s1600/Nong+Poy.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-yDARRuA5dB8/UFCMnH7Li5I/AAAAAAAAABk/2ZWlFxTbrUI/s1600/Nong+Poy.jpg
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Gambar 4. Pemandangan dibawah jembatan Chaopraya river 
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Aku dan Muslimin Muslimah Thailand  
Oleh: Kafi Kurniawan, Burapha University, Kafi2kurniawan@gmail.com 

 

Negeri Thailand, Muslimin dan Muslimah Thailand, saya suka. Hari Senin, 02 

Juli 2012 merupakan hari pertama saya ada di luar negeri. Negeri Thailand 

merupakan negeri asing pertama yang saya kunjungi. Saya pergi ke Thailand 

dalam rangka menyukseskan program S2 double degree (Universitas Brawijaya - 

Universitas Burapha), program beasiswa unggulan Biro Perencanaan dan 

Kerjasama Luar Negeri (BPKLN), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

Dulu sebelum berangkat ke Thailand, saya sangat takut, hal ini karena saya 

belum pernah ke luar negeri: detik-detik di bandara internasional, naik pesawat, 

urusan administrasi imigrasi, berinteraksi dengan orang asing, ketakutan culture 

shock. Selama 1 minggu di Thailand, saya masih merasa takut. Tetapi setelah itu, 

saya mulai berhasil beradaptasi dan akrab dengan warga Thailand. 

Hari Jum’at, 20 Juli 2012 merupakan awal bulan Ramadhan. Sejak itulah 

keakrabanku bersama warga Thailand berawal, khususnya muslimin dan 

muslimah Thailand. Saya ikut memasak bersama, makan ta’jil, sholat maghrib, 

buka bersama, sholat isya’, sholat tarawih, dan diskusi kecil di Muslim Club. Selain 

itu, saya juga aktif mengikuti program-program Muslim Club antara lain pengajian, 

bersih-bersih pantai (program Muslim Club cinta lingkungan), membantu 

persiapan acara Muslim Club, pergi Sholat Idul Fitri ke Masjid Choburi, dan 

sebagainya. Sungguh indah kebersamaanku dengan muslimin dan muslimah 

Thailand. 

 Saya mendapat banyak keuntungan dari keakraban dengan muslimin 

muslimah Thailand, diantaranya. 

1. Keagamaan: saya selalu bisa sholat berjamaah di Muslim Club, ritual 

keagamaan lancar, dan sholat Jum’at lancar. 

2. Komunikasi: kemampuan bahasa inggris semakin baik karena lebih sering 

komunikasi dengan orang asing (Thailand students dan international 

students) di Muslim Club. 

mailto:Kafi2kurniawan@gmail.com
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FCulture_shock&ei=Ckh7UKPDDMLWrQfvuoD4Dw&usg=AFQjCNEVFS-zFVy_wfMznK0Eie7x-oxkQw&sig2=prBwPgWHMexgLcTjo85c7g
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FCulture_shock&ei=Ckh7UKPDDMLWrQfvuoD4Dw&usg=AFQjCNEVFS-zFVy_wfMznK0Eie7x-oxkQw&sig2=prBwPgWHMexgLcTjo85c7g
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3. Nilai tambah: kemampuan bahasa asing bertambah karena sering diajak 

komunikasi bahasa Thailand. 

4. Jaringan: Jaringan silahturahmi bertambah.  

a) Dengan sering silahturahmi dengan muslimin muslimah Thailand, saya 

bisa mendapatkan tempat tinggal yang terjangkau (dormitory kampus) 

yang penuh dengan akses. Sebelumnya, saya tinggal di luar kampus 

(sangat mahal). 

b) Saya bisa satu kamar dengan muslimin Thailand. Setiap hari bisa sholat 

lima waktu berjamaah dan belajar bahasa Thailand baik lisan maupun 

tulisan. 

c) Mampu membantu teman-teman Indonesia untuk bertempat tinggal di 

dormitory kampus. Sebelumnya sangat jarang, mahasiswa/i Indonesia 

yang tinggal di dormitory kampus. Hal ini terjadi karena mahasiswa/i 

Indonesia ada keterbatasan dan atau kesalahpahaman informasi 

mengenai dormitory kampus dan ketidaktahuan akses tinggal di 

dormitoty kampus. 
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Menengok Kembali Keindahan Negara 

Kepulauan 
Oleh: Bayu Kusuma, Burapha University, mr_puzzle86@yahoo.com 

 

Pagi itu setelah sembayang subuh saya meneruskan tidur yang telah 

tertunda beberapa hari akibat final exam yang menumpuk dan hari itu memang 

hari pertama kebebasan dari final exam. Tidak terasa jam telah menunjukkan 

pukul sembilan pagi, teman saya yang selesai sarapan tiba-tiba mengajak saya 

“Mari mas kalau ada waktu kita ke Pattaya sekarang, karena saya belum pernah 

kesana”. Saya yang masih setengah mengantuk tanpa sadar menjawab “Monggo 

pak”, akibatnya saya langsung beranjak dari tempat tidur dan langsung bergegas 

mandi. Setelah mandi, saya bertanya kepada teman yang pernah melakukan 

perjalanan ke Pattaya mengenai transportasi untuk menuju pantai Pattaya karena 

memang itu perjalanan pertama saya ke Pattaya. Setelah menerima informasi 

yang jelas, kami bergegas menuju pangkalan bus di Nongmoon market untuk 

mengambil bus jurusan Bangkok-Pattaya. Kepada kondektur bus saya bilang 

“Pattaya tale” dan mengambil uang 50 baht untuk membayar bus (menurut 

teman saya yang pernah ke Pattaya harga tiket bus Bangsaen-Pattaya 50 baht).  

Setiba di pantai Pattaya saya tertegun karena melihat pemandangan yang 

sangat tidak terduga. Menurut teman-teman saya yang pernah ke Pattaya mereka 

mendeskripsikan hal yang sangat lain dengan pandangan saya mengenai pantai 

Pattaya, dimana mereka mengatakan bahwa pantainya indah sehingga menarik 

banyak turis. Saya terperanjat setiba di pantai Pattaya, untuk menikmati 

keindahan pasirnya saja saya harus menuruni anak tangga setinggi 2 meter (saya 

menuju pantai Pattaya dari arah Walking Street). Ditambah lagi dengan lebar 

pantai yang hanya sekitar 15 meter (meski sudah surut) serta pasir yang tidak 

seputih pasir di beberapa pantai di Indonesia menambah keheranan saya 

mengenai deskripsi sebuah pantai yang indah. Sebagai seorang yang lebih 

menyukai jalan-jalan ke pantai, sepertinya deskripsi teman-teman saya yang 

pernah ke Pattaya mengenai pantai tersebut sangat tidak relevan. 

mailto:mr_puzzle86@yahoo.com
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Setelah berkeliling selama tiga jam untuk menikmati pantai Pattaya akhirnya 

kami memutuskan untuk duduk santai sambil sedikit berdiskusi ringan mengenai 

keindahan pantai tersebut di sebuah kursi taman yang disediakan di pantai 

tersebut. Teman saya yang ikut dalam perjalanan ini berpendapat bahwa 

pantainya lumayan bagus dilihat dari beberapa fasilitas yang disediakan (mall, 

hotel dan bar). Saya tidak sependapat dengan beliau, karena menurut saya masih 

banyak pantai di Indonesia yang lebih indah dan meskipun tidak mempunyai 

fasilitas semewah pantai Pattaya tetapi dengan keindahannya dapat memberikan 

suasana relaksasi yang sesuai dengan berbagai kalangan (muda maupun tua). 

Setelah diskusi yang singkat akhirnya saya bercerita sedikit mengenai 

pengalaman saya jalan-jalan ke beberapa pantai eksotis di Indonesia. Pengalaman 

pertama saya adalah ketika saya ke Bali, tepatnya di pantai Uluwatu dimana 

dengan pantai yang sangat jernih airnya dan pemandangan eksotis pantai 

tersebut (pantai Uluwatu ada di bawah tebing) menduduki jajaran nomor 3 

sedunia sebagai pilihan untuk peselancar professional setelah pantai Plengkung di 

Banyuwangi. Pengalaman kedua saya merujuk pada perjalanan saya ke Gili Air 

(salah satu dari 3 pulau eksotis di Lombok). Saya ber-snorkling di Gili Air untuk 

menikmati keindahan terumbu karangnya dan menurut saya ke-eksotisan 

terumbu karang di Gili Air sangat berkesan hingga sekarang. Terumbu karang Gili 

Air berada di kedalaman tiga meter namun dari atas perahu kita dapat 

menikmatinya dengan leluasa, hal ini mengindikasikan bahwa perairan sangat 

jernih dan tanpa bantuan suatu alat (goggle eyes) kita dapat menikmati 

keindahannya. Rujukan tempat terakhir adalah sebuah pantai di sebelah selatan 

kota kelahiran saya (Malang) yang dikenal dengan pantai Kondang Merak. Pantai 

ini merupakan pantai yang masih asli dan sulit untuk mencapai tempat tersebut 

karena satu-satunya jalan untuk mencapai tempat tersebut adalah jalan 

makadam (jalan berbatu) dan sempit (lebar sekitar empat meter) sepanjang satu 

kilometer. Di pantai Kondang Merak saya biasanya melakukan snorkeling setiap 

satu bulan sekali untuk melepaskan penat akibat rutinitas saya sehari-hari. Pantai 

tersebut menjadi pilihan saya karena letaknya yang tidak terlalu jauh dan 

pemandangan bawah laut serta pasirnya yang unik. Keunikan pasirnya terletak 

pada tidak menempelnya pasir di tubuh kita apabila kita menginjaknya atau 
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memegangnya. Pasir ini biasanya digunakan untuk perlombaan internasional 

beach volley dimana apabila kita memperhatikan dengan seksama, para atlet 

beach volley jarang ditempeli oleh pasir meskipun jatuh bangun diatas pasir. Dari 

beberapa pengalaman saya ini, kami berpendapat bahwa Indonesia masih lebih 

baik dari segi keindahannya. 

Waktu telah menunjukkan pukul empat sore, akhirnya kami memutuskan 

untuk pulang ke Bangsaen. Di dalam bus, saya kembali termenung dan bersyukur 

karena telah dilahirkan di negeri yang eksotis pemandangannya dan sulit 

ditemukan di penjuru lain dunia ini. Perjalanan  saya kali ini dapat memberikan 

manfaat kepada saya, bahwasannya luar negeri adalah tempat yang biasa saja 

akan tetapi mempunyai kelebihan di sisi lain yang membuatnya dapat 

memberikan efek positif terhadap kelemahan yang dimilikinya. 

 

Foto ini diambil di Jomtien Beach, dimana itu adalah perjalanan saya yang 

kedua ke Pattaya dalam rangka mengikuti seminar internasional di Jomtien Beach 

Hotel (pada perjalanan saya yang pertama saya tidak bawa kamera karena 

tergesa-gesa akibat bangun tidur). Dari kiri ke kanan: Thawatchai U-Dom, Bayu 

Kusuma, Nasrullah Bai Arifin. Yang perlu dicermati dari foto ini adalah lebar pantai 

yang pendek meskipun surut. 
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Foto ini diambil di atas pantai Uluwatu bersama saudara saya yang 

berprofesi sebagai tour guide di Bali. Pantai Uluwatu terletak sekitar enam puluh 

meter dibawah tebing ini dan untuk mencapainya hanya bisa dengan 

menggunakan tangga, meskipun curam namun banyak wisatawan asing yang 

berusaha mencapai pantainya karena keindahanyya yang sangat menawan di 

bawah tebing. Dari kiri ke kanan: Bayu kusuma, Sumaji. 
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Petualangan ke Bangkok yang Tak 

Terlupakan 
Oleh: Susanti, Burapha University, susanti_tan910@yahoo.com 

 

 Saya adalah salah satu mahasiswi dari Universitas Internasional Batam yang 

mengikuti program student exchange di Burapha University International College 

(BUUIC) di Bangsaen, Chonburi. Hari Jumat tanggal 5 Oktober 2012, saya dan 

empat teman seperjuangan lainnya melakukan perjalanan ke Bangkok dalam 

rangka jalan-jalan dan refreshing. Walaupun tujuan utama kami ke Thailand 

adalah untuk melaksanakan “tugas mulia” kami sebagai mahasiswa, tapi kami 

juga sudah bertekad dari awal untuk melakukan petualangan menelusuri tempat-

tempat menarik yang ada di sini. Makanya begitu ada periode libur (dalam rangka 

persiapan acara wisuda di kampus), kami langsung merencanakan untuk 

berkunjung ke kota Bangkok yang notabene merupakan ibukota negara Thailand 

dan memiliki banyak tempat yang cukup menarik untuk dikunjungi. 

 Sebenarnya, dalam rencana awal, kami akan pergi ke Bangkok bersama 

beberapa teman orang Thai yang lebih tahu tentang daerah-daerah di Bangkok, 

tapi beberapa hari menjelang keberangkatan mereka mengundurkan rencana 

perjalanan mereka ke bulan depan. Kami juga sempat ragu apakah tetap akan 

berangkat atau juga ikut mengundurkan ke bulan depan. Tetapi karena prinsip 

kami yang tidak ingin melewatkan moment liburan begitu saja, akhirnya kami 

memutuskan tetap berangkat sendiri tanpa didampingi orang Thai. 

 Kami berangkat dari Bangsaen hari Jumat siang sekitar jam 1 siang dengan 

menggunakan van. Dengan harga tiket 100 baht dan perjalanan kurang lebih 2 

jam, kami tiba di Bangkok, tepatnya di daerah yang dinamakan Victory 

Monument. Kami hanya berempat, karena teman kami yang satu lagi langsung 

menuju bandara Suvarnabhumi untuk menjemput teman dari Batam yang datang 

mengunjunginya di Thailand. 

 Aksi kami ini termasuk cukup nekat, karena kami sama-sama tidak tahu 

apa-apa tentang Bangkok, hanya bermodalkan sedikit informasi dari teman-

teman orang Thai dan hasil browsing di internet. Ditambah lagi dengan 

mailto:susanti_tan910@yahoo.com
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keterbatasan bahasa (bahasa Thai kami masih termasuk kategori minim), dan 

kami berempat semuanya perempuan alias wanita alias cewek. Hahaha... 

 Begitu tiba di Bangkok, hal pertama yang kami lakukan adalah mencari 

hotel untuk tempat menginap 2 malam di sana. Berdasarkan informasi yang kami 

dapat dari internet, katanya di sekitar Victory Monument terdapat banyak hotel 

dan tempat penginapan. Kami pun mulai menelusuri jalan-jalan di sekitar sana 

dengan menggunakan aplikasi GPS yang ada di smartphone salah satu teman 

kami, dan mencari-cari bangunan yang menunjukkan ciri-ciri hotel. Setelah 

mencari cukup lama, kami tidak juga menemukan hotel. Kami sempat bertanya di 

beberapa tempat, tapi rata-rata ternyata bukan hotel, melainkan guest house 

(kurang lebih seperti rumah susun dan kos-kosan) yang tidak menawarkan sewa 

harian. Pas ketemu yang hotel, eh, malah sudah tidak ada kamar, ada juga yang 

harganya terlalu mahal untuk budget mahasiswa di perantauan seperti kami. 

 Karena sudah lelah berjalan bolak balik menelusuri jalan-jalan, akhirnya 

kami mampir ke salah satu stand di tepi jalan yang menjual aneka makanan kecil 

dan minuman dari susu. Kami pun bertanya ke pemilik stand tentang hotel yang 

murah di sekitar daerah itu. Hal yang membuat kami sangat senang adalah 

ternyata sang pemilik stand bisa berbahasa Inggris dengan sangat baik, sehingga 

kami tidak mengalami kesulitan dan tidak perlu menggunakan bahasa gerak gerik 

tubuh yang tidak jelas. 

Dari ekspresi muka sang pemilik stand, kami bisa mengartikan, dengan 

budget kami yang begitu terbatas, cukup sulit untuk menemukan hotel. Tapi 

akhirnya kami diberitahu salah satu nama hotel yang katanya cocok dengan 

budget kami. Setelah selesai minum, kami pun langsung mencari hotel yang 

dimaksud. Dan akhirnya kami pun menginap di sana, di hotel yang direferensikan 

sang pemilik stand tepi jalan itu. Beliau benar-benar adalah malaikat yang sudah 

menolong kami. 

Keesokan harinya, sesuai dengan rencana, kami berangkat menuju Dream 

World, menghabiskan waktu seharian di sana menikmati semua permainan dan 

adventure yang ada. Pada saat kami akan berangkat ke Dream World, lagi-lagi 

kami bertemu seorang malaikat. Kali ini adalah seorang supir taksi (bukan taksi 

resmi karena tidak ada plat tulisan “taxi”) yang tanpa sengaja bertemu dengan 

teman kami yang menginap di hotel lain bersama temannya yang baru datang 
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dari Batam itu. Beliau 

menawarkan untuk 

mengantarkan kami ke Dream 

World dengan ongkos sebesar 

500 baht. Kalau dihitung-hitung, 

memang tidak murah banget sih, 

tapi boleh juga berhubung kami 

kurang mengerti alternatif lain 

untuk menuju ke sana. 

Perjalanan dari Victory 

Monument ke Dream World 

ternyata cukup jauh, hampir 1 jam, dengan kondisi jalan yang agak sedikit macet. 

Pulang dari Dream World, setelah makan malam, kami berkunjung lagi ke 

stand tepi jalan itu. Selain untuk mencari supper, kami juga sekaligus ingin 

mengucapkan terima kasih kepada pemiliknya atas bantuannya untuk mencari 

hotel kemarin. Kebetulan kami baru menerima sejumlah mie kebanggaan tanah 

air (baca : Indomie) dan sambal ABC dari teman kami. Jadi, sebagai ucapan terima 

kasih, kami pun memberikan 3 

bungkus mie kepada pemilik 

stand itu, beserta dengan 

sambal ABC , hitung-hitung 

sekalian promosi produk 

kebanggaan dari tanah air 

tercinta. Yang membuat kami 

tidak enak hati, pemilik stand 

itu malah memberikan sebiji 

kue bulan kepada kami 

sebagai penukarnya. Padahal 

niat hati ingin membalas budi, 

malah jadi tambah hutang budi. Bagaimana tidak? Bandingkan saja harga mie dan 

sambal ABC kemasan sachet dengan harga sebiji kue bulan. Ckckck... 
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Dan kami pun pulang ke Bangsaen di hari Minggu sore dengan 

menggunakan bus, setelah jalan-jalan ke MBK mall dan sekitarnya dengan 

berjalan kaki. 

Secara keseluruhan, petualangan ke Bangkok kali ini cukup seru, penuh 

tantangan, dan tentu saja tak terlupakan. Saya sendiri memetik beberapa 

pelajaran dari perjalanan ini : 

1. Peribahasa “malu bertanya sesat di jalan” itu ternyata memang benar, jadi 

banyaklah bertanya kalau ada yang tidak dimengerti. 

2. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Tanpa teman orang Thai pun, 

akhirnya kami berhasil melaksanakan misi liburan yang menyenangkan, 

tentunya berkat pertolongan orang-orang baik yang kami temui juga. 

3. Kerjasama tim dan kekompakan itu penting dalam mencari solusi bersama. 

4. Dan yang terakhir, kami mungkin boleh dikategorikan sebagai wonder women, 

nekat berjalan kaki menelusuri tempat asing hanya dengan bantuan GPS, 

bahasa Inggris, dan bahasa gerak gerik tubuh yang ternyata cukup penting 

selama berada di Thailand. Hahaha... 
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Loy Krathong Festival di Thailand 
Oleh: Fardelyn Hacky Irawani, PSU, fhacky_irawani@yahoo.com 

 

November merupakan salah satu bulan yang dianggap berkah oleh umat 

Budhha di Thailand. Pada bulan ini, khususnya menjelang malam bulan purnama, 

masyarakat Thailand merayakan Loy Khratong Festival. Loy Krathong berasal dari 

dua kata; “loy” berarti menghanyutkan dan “khratong” berarti sebuah wadah 

berbentuk teratai yang dapat mengapung di atas air. Secara harfiah, Loy Krathong 

merupakan sebuah perayaan yang dilakukan umat Buddha Thailand untuk 

menghormati dewa air dengan cara menghanyutkan wadah yang berbentuk 

teratai ke sungai. Wadah ini biasanya terbuat dari daun pisang yang disusun 

sedemikian rupa hingga menyerupai bunga teratai. ‘Teratai’ daun pisang ini 

mengingatkan saya akan daun sirih bersusun indah dari Aceh yang sering dipakai 

sebagai pelengkap hantaran saat acara meminang atau pesta perkawinan. 

Bedanya, ‘teratai’ daun pisang ini tidak diletakkan dalam puan sebagaimana 

halnya di Aceh, tetapi dirangkai pada potongan batang pisang atau batang 

tumbuhan apa saja yang tidak berat dan bisa mengapung di sungai. Dalam 

lekukan ‘bunga teratai’ ini, disusun juga beragam bunga berwarna-warni, 

makanan, buah pinang, hio (dupa), uang, dan lilin.  

Thailand merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang menggunakan 

penanggalan kalender China. Penanggalan Masehi hanya digunakan untuk 

keperluan akademik misalnya untuk mahasiswa internasional (mahasiswa Thai 

tetap menggunakan tahun China) atau urusan keimigrasian, dan keperluan 

administrasi lainnya. Kalender China menggunakan referensi peredaran bulan 

terhadap bumi, di mana tanggal 1 jatuh pada bulan mati dan tanggal 15 pada 

bulan purnama penuh, seperti halnya kalender Hijriah. Berdasarkan penanggalan 

tersebut, perayaan Loy Krathong jatuh pada bulan November menurut tahun 

Masehi. Festival akan dirayakan pada saat malam purnama pertama. Tahun ini, 

malam purnama pertama bertepatan pada tanggal 11 November. 

mailto:fhacky_irawani@yahoo.com
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MasyarakatThailand memercayai dewa selain Buddha. Salah satunya adalah 

dewa air. Sejarah Loy Krathong sendiri berasal dari pemujaan terhadap dewa air 

yang dianggap telah mensejahterakan bumi dengan adanya air. Sebagai bentuk 

terima kasih terhadap dewa mereka, maka setahun sekali mereka mengadakan 

upacara Loy Krathong ini. Upacara Loy Krathong saat ini telah menjadi salah satu 

objek wisata yang sangat ditunggu-tunggu oleh turis maupun pelajar asing seperti 

saya. Kegiatan ini telah dimodifikasi sedemikian rupa hingga menarik untuk diikuti 

sejak sore hingga tengah malam. 

Sebagai mahasiswa di tahun pertama, tentulah saya juga tidak ingin 

melewatkan kegiatan yang dirayakan oleh semua umat Buddha di Thailand. Sejak 

sore ketika festival baru dimulai, saya sudah bersiap dengan kamera dan 

menunggu rombongan arak-arakan pawai Festival Loy Krathong. Saya berbaur 

dengan orang-orang yang sama seperti saya; pendatang dengan menenteng 

kamera dan siap jeprat-jepret. Tidak ingin melewatkan setiap kesempatan. 

Rombongan pawai yang saya maksud, tak lain dan tak bukan adalah semua 

mahasiswa, staf dan dosen Prince of Songla University (PSU), kecuali mahasiswa 

muslim. Setiap tahun, PSU selalu melaksanakan festival ini. Arak-arakan pawai ini 

berjalan beriringan sesuai fakultas masing-masing dengan membawa papan nama 

fakultas tersebut. Papan nama tersebut diusung oleh sepasang muda mudi 

mengenakan pakaian tradisional Thai. Selama pawai, setiap fakultas akan 

menampilkan berbagai aksi; tarian tradisioanal Thai, bernyanyi atau atraksi 

boneka. Yang menarik, pada setiap rombongan perwakilan fakultas, mereka 

membawa replika bunga teratai dan perahu yang besar, membawa tandu bunga 

teratai raksasa dan di dalamnya duduk dengan manis seorang perempuan cantik 

yang hari itu didaulat menjadi seorang putri.  Tidak ada sejarah yang pasti tentang 

keberadaan ‘putri’ bunga teratai ini pada perayaan Loy Krathong di waktu 

lampau. Beberapa orang Thai mengatakan pada saya, ini adalah salah satu bentuk 

modifikasi supaya festival terlihat lebih menarik. Putri-putri cantik ini ditandu oleh 

beberapa laki-laki (yang juga mahasiswa Thai PSU) sepanjang perjalanan pawai. 

Semua rombongan pawai masing-masing fakultas berjalan di sepanjang 

jalan utama PSU menuju Pumpkin Building (Gedung Labu). Gedung ini memang 
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berbentuk labu sehingga disebut gedung labu. Di samping gedung tersebut, 

terdapat sungai kecil buatan dan di situlah perayaan puncak akan dilaksanakan. Di 

sepanjang ruas jalan hingga menuju gedung labu, banyak penjual Krathong 

dengan berbagai modifikasi. Meski dimodifikasi, Krathong tetap dengan bentuk 

dasar, yaitu teratai dari daun pisang. Satu paket Krathong dihargai sekitar 30-50 

Baht (1 Baht kalikan ± Rp. 300) tergantung besar kecilnya dan ragam variasi isi di 

dalamnya. Masyarakat Thailand percaya, dengan menghanyutkan sebuah 

Krathong, berarti keberkahan dari air sebagai sumber kehidupan telah 

didapatkan.  

Pada malam hari, sebelum penghanyutan Krathong, mereka berdoa 

terlebih dahulu di depan foto raja Thailand, Raja Bhumibol Adulyadej dengan 

membakar hio. Lalu, semua pernak-pernik Krathong yang telah saya sebut di atas, 

dihanyutkan  ke sungai, setelah setiap lilin yang berada dalam setiap Krathong 

dinyalakan. Pada malam hari, pemandangan ini terlihat sangat menarik. Sungai 

menjadi penuh dengan banyak Krathong (karena hampir setiap orang 

menghanyutkan satu Krathong) dan memantulkan cahaya indah dari lilin yang 

menyala dalam Krathong. 
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Pelajaran di Luar Mata Kuliah 
Oleh: Lina, Burapha University, Doble_tip@yahoo.com 

 

Bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi merupakan impian 

semua pelajar. Meskipun banyak juga di antara para pelajar yang tidak memiliki 

impian seperti itu. Bagi sebagian pelajar tersebut, sekolah cukup 1 – 2 tahun di 

taman kanak – kanak, 6 tahun sekolah dasar, 3 tahun sekolah menengah pertama, 

dan 3 tahun sekolah menengah atas, toh dengan begitu sudah mendapat gelar S3 

(SD, SMP, SMA).  

Sedangkan, ada pemikiran yang berbeda dari sebagian pelajar yang lain, 

yakni kalau tidak kuliah di luar negeri atau universitas ternama, kuliah menjadi 

meaningless. Menurut mereka, bisa melanjutkan pendidikan dengan  dasar 

universitas yang “gimana gitu” dapat membuka peluang karir yang lebih bagus. 

Memang kalau dipikir-pikir, ada benarnya juga, tetapi universitas itu bukanlah 

faktor penentu bukan? 

Menurut saya, setiap keputusan yang diambil serta tindakan yang 

dilakukanlah yang menentukan kesuksesan dalam sebuah perjalanan karir 

(disamping faktor universitas), karena bagaimana kita menyikapi setiap kejadian 

itu tidak selalu dipelajari di Universitas, tetapi dari proses keseharianlah yang 

membentuk tindakan dan pemikiran. 

Meski berkata begitu, tidak berarti saya tidak pengen kuliah di universitas 

yang “ber-gimana” atau luar negeri loh. Lingkungan yang baru atau berbeda akan 

menghasilkan cerita hidup yang berbeda. 

Saya sudah mendapatkan gelar S3 KW1 (SD, SMP, SMA) pada lingkungan 

yang boleh dikatakan biasa saja, sebab lingkungan tersebut merupakan 

lingkungan yang sudah biasa saya jalani, jadi jika dilanjutkan, cerita lanjutan 

mungkin kurang tidak jauh beda, sehingga akan menimbulkan efek bosan bagi 

pendengar atau pembaca. Ada kalanya kita harus bisa menghasilkan efek baru 

dalam hidup dan mendatangkan tokoh baru dalam cerita dengan latar tempat 

yang berbeda. 

Apa karena nasib lagi bagus atau karma baik sedang berbuah, saya ditawari 

kesempatan untuk ikut dalam program student exchange yang diadakan oleh 

mailto:Doble_tip@yahoo.com
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kampus saya dengan bantuan pemerintah. Awalnya ragu sih, mengingat saya 

bukan jenis orang pintar dan tidak terlalu giat belajar. Muncul pertanyaan: 

Bagaimana jika pada program tersebut saya tidak bisa mengikuti dengan baik? 

Menurut saya wajar jika khawatir dengan masalah seperti ini, tetapi yah karena 

wanna create something new, tidak ada salahnya kan mencoba? 

Thailand merupakan salah satu anggota negara ASEAN, salah satu negara 

yang mempunyai banyak tourist destinations, dan dikenal dengan sebutan Negeri 

Gajah Putih. Jika dilihat dari segi ekonomi, sedikit lebih makmur dibandingkan 

dengan Indonesia (pandangan saya), sedangkan budaya Thailand dan Indonesia 

boleh dikatakan tidak banyak perbedaan, mengingat masih di benua Asia 

Sebelumya tidak pernah terpikirkan bagi saya  untuk berkunjung ke 

Thailand, mengingat tidak mengetahui apapun mengenai Negeri Gajah Putih ini. 

Bukan berarti Thailand tidak menarik, hanya saja saya belum tertarik, maklumlah 

selama ini kan tren-nya K-POP, belum Thai-pop dan saya ini biasanya mengikuti 

tren. 

Dengan sekilas info yang ditulis di atas dapat disimpulkan bahwa negara 

exchange yang saya tuju adalah Thailand. Belum sempat bertemu dengan mata 

kuliah yang diambil, belum tahu bagaimana proses pembelajaran di sini, belum 

tahu mengenai karakter orang Thai, sudah bermasalah dengan adaptasi.  

Mulai dari tempat tinggal, makanan, kebiasaan musti update. Dari yang 

tadinya tinggal di perumahan gak pakai tingkat sekarang tinggal di building empat 

lantai (kamar di lantai 3), makanan yang tadinya rasa asinnya mengugah selera 

jadi manis yang menendang selera, yang tadinya kamar milik pribadi sekarang jadi 

milik berdua. Dari perubahan lingkungan seperti itu, apa mungkin tidak 

mendapatkan something new to learn? 

Mau pesan makan saja harus pakai body language, secara tidak langsung 

mengharuskan saya untuk belajar bahasa lokal agar tidak menyia-nyiakan fungsi 

anggota tubuh (mulut). Selain itu, disini kuliah diharuskan menggunakan seragam 

kuliah, enaknya ngak usah pusing pikir pakai kostum harian, tapi gak enak karena 

harus rajin mencuci dan setrika (berhubung hanya memiliki dua stel seragam), 

disini mengharuskan saya untuk jadi lebih rajin. Hal-hal seperti itulah yang saya 

katakan dapat mengasah pribadi seseorang, iya ngak? 
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Disini saya menjalani program exchange  saya dengan temen seangkatan 

serta kakak semester (total sembilan orang). Kata ibu, saya harus belajar 

bagaimana hidup rukun sama orang, dimulai dari hubungan antar temen 

seperjuangan, berhubung menurut beliau saya anak yang keras kepala dan susah 

akur (tambahan mata kuliah dari ibu). Selain itu, hidup jauh dari orang tua 

mengharuskan saya belajar lebih dewasa dan lebih bisa menjaga diri. 

Dan mata kuliah yang saya tempuh di sini menggunakan bahasa Inggris, 

yang berarti dalam kelas harus berbahasa Inggris dan merangkai kalimat tugas 

juga dalam bahasa Inggris. Sebenarnya tidak susah (gayaku..), hanya saja saya 

bingung jika ada kata yang saya lupa vocabulary-nya, bagaimana nasib 

selanjutnya? Keren-keren kuliah di luar negeri masak dapat nilai yang anjlok, 

walah.. i can’t imagine it! Belajar Bahasa Inggris itu perlu, tetapi dalam kasus saya 

pribadi, belajar percaya diri itu lebih perlu. Karena menurut saya, saya bukan 

bermasalah pada bahasanya, tetapi kepercayaan untuk menggunakan bahasanya. 

Lingkungan baru berarti semua serba baru. Gedung, pohon, bunga, kursi, 

meja, temen, dosen (baru lihat dan baru kenal maksudnya). Sesuatu yang serba 

baru biasanya perlu pengenalan, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. 

Belum sempat saya kenal sudah bermasalah sama sistem pembelajaran oleh 

dosen sini, belum lagi masalah susahnya komunikasi antar temen. Hidup ini 

rasanya susah-susah-seneng sedikitlah.  

Secara garis besar, boleh disimpulkan masalah yang saya hadapi 

kebanyakan berhubungan dengan diri dan lingkungan, dan saya percaya (anda 

boleh tidak percaya) bahwa jika pada posisi saya, kurang lebih pasti akan 

mengalami permasalahan yang kurang lebih serupa. 

Dan syukur alhamdulilah, kejadian yang saya alami tidak hanya duka, tetapi 

juga suka. Sejauh ini saya senang tinggal di Thailand, dari fasilitas kamar yang 

diberikan (wifi, lokasinya, dan tetangganya), makanan ringan, transportasi, 

festival, pasar malam, gedung kampus, tourist destination of Thailand, dan 

sebagainya cocok dengan saya.   

Ada suka dan juga duka yang terjadi,walau saya benci untuk 

mengatakannya, tetapi setiap duka yang saya alami pastinya akan membentuk 

saya menjadi lebih baik, dan setiap suka yang saya terima mungkin akan menjadi 
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batu sandungan bagi saya. Dari sisi ini dapat disimpulkan bahwa: semua akan 

indah pada waktunya. Namanya juga belajar, pasti akan ada hasil yang diterima. 

Nice day^^ 

Foto pendukung (the things I like in Thailand) 

 
Dessert Thai yang unik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tourist Destination 

 



65 
 

 

BULETIN PERMITHA EDISI 1: DESEMBER 2012 

 
Kamar: meja belajar, kursi, lemari, kasur @1unit per orang 
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Sakura di Puncak Doi Suthep 
Oleh: Nasrul Hudayah, KMUTT, nasraul_01@yahoo.com 

 

 Akhir tahun lalu, saya meluangkan waktu 3-4 hari di Chiang Mai. Tujuan 

utama saya adalah untuk melihat sakura di puncak Doi Suthep, Khun Chang Kean,  

setelah melakukan beberapa review dari internet dan pihak National Park. Saya 

menghabiskan waktu seharian di Khun Chang Kien dan tentu saja hari yang 

lainnya untuk menjelajahi Chiang Mai yang indah. Untuk menuju Chiang Mai 

sebenarnya cukup mudah dan menyenangkan. Dari Bangkok, saya naik bus 

Nakornchai Air jurusan Bangkok – Chiang Mai dengan harga sekitar 700 THB (bisa 

booking lewat telpon dan bayar di 7-11 terdekat). Berbagai macam bus yang 

nyaman bisa kita dapatkan untuk menuju ke Chiang Mai dengan harga yang relatif 

murah juga. Sebelum kita berangkat, kita harus menuju ke terminal Nakornchai 

Air (bukan terminal Mo Chit – terminal utara). Di terminal Nakornchai Air tersebut 

kita menunggu dan check in sesuai dengan keberangkatan bus. 

 

 
Foto 1: loket pembelian tiket dan suasana ruang tunggu penumpang 

 

Waktu tempuh Bangkok – Chiang Mai dengan menggunakan bus sekitar 10 

jam. Umumnya, penumpang lebih memilih untuk berangkat dari Bangkok malam 

mailto:nasraul_01@yahoo.com
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hari sehingga sampai di Chiang Mai pagi hari. Begitu juga pengalaman saya yang 

cenderung berangkat dari Bangkok jam 9 malam dan sampai di Chiang Mai jam 7 

pagi. Sesampai di Chiang Mai, kita bisa menuju ke guest house (yang sudah kita 

pesan secara online) dengan menggunakan Song Tew atau Rod Daeng (angkutan 

merah dengan dua tempat duduk yang sejajar dan memanjang). Ongkos Song Tew 

ini berdasarkan penawaran, jadi sebaiknya kita menawar terlebih dahulu sebelum 

naik angkutan ini. Di dekat guest house, kita bisa menyewa sepeda motor dengan 

harga 200 – 300 THB per hari. Sepeda motor ini sangat membantu kita untuk 

mengelilingi kota Chiang Mai yang indah dan sejuk. Akan tetapi, kalau kita pergi 

secara grup, misalnya 10 orang, lebih disarankan untuk menyewa van.  

 
Foto 2: Suasana pagi Terminal Aakhet, Chiang Mai 

 

Ada beberapa tempat menarik di Chiang Mai. Untuk artikel ini, saya 

mencoba untuk berbagi dalam ‘One day trip in Doi Suthep area’. Doi suthep atau 

gunung Suthep terletak di atas Chiang Mai University, dimana mahasiswa baru 

Chiang Mai University melakukan ritual jalan kaki menanjak ke Wat Phra That Doi 

Suthep Ratchwarawihan atau dikenal dengan Wat Doi Suthep yang berjarak 

sekitar 12 km. Di Doi Suthep area, ada beberapa tempat menarik antara lain Wat 



68 
 

 

BULETIN PERMITHA EDISI 1: DESEMBER 2012 

Doi Suthep, view point of Chiang Mai, Phuphing palace, Doi Pui dan Khun Chang 

Kean (tempat melihat sakura). 

Wat Doi Suthep merupakan kuil buddhist theravada yang terletak di 

Gunung Suthep (nama kuil yang diambil dari lokasinya). Kuil ini berjarak 15 km 

dari pusat kota Chiang mai dan merupakan salah satu peninggalan suci bagi orang 

Thailand. Dari kuil ini, kita bisa melihat scenic view Chiang Mai dari atas. Kuil ini 

mempunyai sejarah yang menarik. Menurut legenda, Raja Kuena (penguasa 

Chiang Mai 1367 – 1388) diperintahkan untuk membangun kuil ketika biksu 

Sumana memberikan hadiah berupa tulang pusaka Buddha yang bersejarah. Sang 

raja kesulitan menemukan tempat yang sesuai untuk membangun kuil tersebut. 

Akhirnya, sang raja mendapat suatu petunjuk untuk mengikatkan tulang pusaka 

tersebut pada gajah putih dan membiarkan gajah putih tersebut berjalan sendiri. 

Setelah berhari-hari  gajah putih berjalan di hutan, akhirnya gajah putih tersebut 

sampai di puncak gunung Doi Suthep. Raja pun juga setuju dengan tempat 

tersebut dan pembangunan kuil Doi suthep pun dimulai pada tahun 1386. 

 
Foto 3: Wat Doi Suthep, patung gajah putih dan scenic view of Chiang Mai 
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 Setelah mampir di Wat Doi Suthep, perjalanan ke Khun Chang Kien untuk 

melihat sakura saya lanjutkan lagi. Perjalanan melihat sakura melewati Phu Phing 

Palace (tempat istirahat Raja Bhumibol Adulyadej saat musim dingin) dan Doi Pui 

(area perkemahan yang asri). Jalan menuju ke Khung Chang Kien tidak selebar 

jalan ketika melintasi Wat Doi Suthep, Phu Phing Palace dan Doi Pui. Selain 

sempit, jalan tersebut juga berkelok dan naik turun sehingga klakson motor atau 

mobil harus dibunyikan ketika akan menikung. Setelah beberapa kilometer, saya 

sampai di Khung Chang Kien. Sayangnya, sakura waktu itu masih dalam tahap 

awal berbunga sehingga tidak berbunga penuh (full blooming). Namun, saya 

setidaknya bisa menikmati beberapa pohon sakura yang mulai berbunga penuh. 

Di Khun Chang Kien, kita juga bisa bertemu dan berfoto dengan dek doi atau anak-

anak gunung yang tinggal ditempat tersebut. Warung kopi juga ada di area Khun 

Chang Kien tersebut dimana kopi yang disajikan berasal dari pegunungan sekitar 

dan diolah melalui kerja sama dengan Chiang Mai University. 
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Foto 4: dek doi/anak gunung dan Warung kopi di Khun Chang Kien 

 

Di Khun Chang Kien, kita juga bisa melihat bunga sakura. Seringkali kita 

mengetahui bahwa Sakura atau Cherry Blossom  hanya bisa ditemukan di Jepang 

dan sekitarnya. Namun, kita juga bisa melihat bunga yang cantik ini di Chiang Mai 

merupakan propinsi di bagian utara Thailand. Menurut cerita yang berkembang di 

Thailand, pohon sakura dibawa dan ditanam oleh pasangan jepang pada Perang 

Dunia II. 

 Sakura termasuk dalam keluarga Rosaceae dan genus Prunus, akan tetapi 

secara umum sakura digolongkan dalam subgenus sakura. Sakura sendiri 

bermakna mekar (saku, bahasa Jepang) yang ditambah dengan akhiran ‘ra’ 

sebagai penanda bentuk jamak. Di negara barat, sakura lebih dikenal dengan 

Cherry blossoms. Sedangkan di Thailand, sakura dikenal dengan nama nang phaya 

sua krong นางพญาเสือโคร่ง atau Thai sakura.  
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Foto 5: Sakura di Khun Chang Kien 

 

Sakura Thailand umumnya berbunga sekitar akhir Desember sampai akhir 

Januari.  Di Chiang Mai, kita bisa melihat sakura di San Pa Kia, Doi Inthanon, Doi 

khun Mae Ya, Doi Ang Khang, Doi Luang Chiang Dao dan Khun Chang Kean. Semua 

tempat tersebut bisa diakses dengan mobil dan sepeda motor. Yang perlu 

diperhatikan dalam melihat sakura adalah waktu yang tepat (dapat diketahui 

dengan mengontak pihak national park Khun Chang Kien). 

 

 

*semua foto-foto yang dilampirkan merupakan dokumen pribadi penulis 
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Thailand Itu… 
Oleh: Susan,KMUTT, ukhti_coecan@yahoo.co.id 

 

Apa sih yang pertama terlintas di pikiran ketika ditanya tentang Thailand? Ada 

pepatah mengatakan “yang pertama, yang tak terlupakan”. Seperti yang mungkin 

dirasakan oleh para traveler lain, saya juga punya unforgettable moments tentang 

perjalanan pertama di Negeri Gajah Putih ini. Jangan beranjak sebelum tau yang 

satu ini ya? 

1. Angkot VS Kapoh 

Kata siapa angkot gak ada di Thailand? Meski bentuknya sedikit berbeda, 

Subelux atau yang biasa disebut Kapoh oleh masyarakat lokal di sini, 

sebenarnya masih ber“saudara jauh” dengan angkot, metro mini, atau oplet 

yang ada di Indonesia. Kapoh juga memiliki “big brother” yang bernama Song 

Tew, dengan ukuran sedikit lebih besar dan bisa menampung penumpang 

yang berdiri. Kedua angkutan umum ini memiliki nomor badan masing-

masing, seperti 9, 11, 99, yang menunjukkan jalur mana yang akan 

dilewatinya. Selain Kapoh dan Song Tew, satu lagi angkutan umum yang juga 

banyak digemari masyarakat, mulai dari pelajar, karyawan hingga warga sipil, 

yaitu Tuk-tuk. Tuk-tuk ini bentuknya seperti bajaj, namun bisa dibilang 

gerakannya lebih “liar” sehingga jika berniat untuk menaikinya, maka Anda 

harus bersiap untuk guncangan adrenalin yang menanti. 

Ketiga angkutan ini pada dasarnya memiliki konsep yang sama dengan 

angkot dan bajaj, hanya saja desain badan yang setengah terbuka pada Kapoh, 

Song Tew dan Tuk-tuk berguna untuk menyiasati ketiadaan AC atau kipas. So, 

tidak hanya diantar sampai ke tempat tujuan, Anda juga dapat menikmati 

pemandangan keseharian Thailand sembari diterpa AC alami, ditambah lagi 

biaya yang lebih murah, yaitu 6 baht (di bawah pukul 21.30) dan 10 baht 

(mulai pukul 21.30). Namun, ada satu hal yang membuat angkutan-angkutan 

umum ini menjadi lucu, yaitu plang tulisan “Taxi” yang terpasang di bagian 

atas Kapoh, Song Tew dan Tuk-tuk, sedangkan untuk “taksi” yang sebenarnya 

malah bernama “Taxi-meter”. Selain keempat angkutan umum tersebut, juga 

mailto:ukhti_coecan@yahoo.co.id
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terdapat alat transportasi lain seperti BTS, MRT, bus, ferry, ojek  dengan 

sepeda motor yang dilengkapi dengan keranjang, dan lain-lain. 

2. Panas Berganti, Hujan Menanti 

Payung adalah salah satu barang wajib di Thailand, selain untuk melindungi 

panas, juga dari hujan. Bukan hal yang aneh bagi kota besar, apalagi ibu kota 

negara, seperti Bangkok yang memiliki suhu yang cukup tinggi. Pada jam-jam 

yang sudah tergolong sore, sekitar jam 16.00 terkadang matahari masih 

bersinar dengan terik. Bahkan pada saat matahari sudah mulai meredup, 

hawa di sekitar jalanan masih terasa menyengat. Sebaliknya, ketika hujan 

turun, seringkali cukup deras, hingga pernah suatu hari kawat kasa yang yang 

menutupi ventilasi kamar di female dorm, lepas dan jatuh karena kuatnya 

angin yang menerpa. 

Sehabis diguyur hujan lebat, keesokan harinya jalanan tidak memberi 

banyak pilihan hingga tampak pemandangan sepatu yang diangkat dan ujung 

celana yang digulung, seperti yang terjadi di lingkungan kampus KMUTT.  

Setahun yang lalu, KMUTT bahkan menunda hari Wisuda karena kampus yang 

dilanda banjir. KMUTT masih tergolong cukup beruntung, jika dibandingkan 

dengan AIT yang juga direndam banjir bahkan hingga lantai 4, karena struktur 

tanah di daerah tersebut memang rendah dan membentuk seperti mangkok 

yang menampung air. 

3. Long Life The King 

Sulit menemukan tempat di mana tidak ada foto atau gambar raja di 

dalamnya. Hampir di setiap rumah, toko, kantin, kamar, di setiap sudut negara 

ini, khususnya kota Bangkok, tampak begitu mengidolakannya. Setiap kali 

bertemu foto, lukisan maupun patung raja dan ratu, masyarakat dengan 

kesadaran penuh menyatukan kedua telapak tangan di dada dan memberi 

hormat. Sangat kontras dengan kondisi negara lain seperti demo dengan 

menginjak-injak, mencaci maki, dan membakar foto pemimpinnya, 

masyarakat Thailand dengan penuh cinta menghormati dan mendoakan 

kebaikan untuk raja dan ratunya. Begitu sakralnya bahkan membawa-bawa 

keluarga kerajaan sebagai bahan candaan tidak diperbolehkan. Selain itu, dari 
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sekian hari libur nasional dalam kalender Thailand, beberapa diantaranya 

adalah hari ulang tahun raja dan ratu, yang dirayakan oleh rakyatnya. 

4. “I understand, you understand, lanjut” 

Pertama kali hidup di luar negeri, pertama kali harus “hanya” 

menggunakan bahasa asing, shock syndrome pun tak terelakkan. Yang 

dulunya di Indonesia, berbahasa Inggris terkesan “merepotkan”, sekarang 

malah “menyelamatkan”. Meskipun begitu, bekal speaking berlogat Indonesia 

ini juga tidak bisa dijadikan tumpuan abadi, karena pada saatnya pasti akan 

penduduk yang belum lancar berbahasa asing. Oleh karena itu, dasar-dasar 

bahasa Thai yang perlu kita ketahui, seperti : 

 Sawad di kha (perempuan), Sawad di krab (laki-laki) ; salam yang 

diucapkan saat bertemu seseorang sambil menyatukan kedua 

telapak tangan di depan dada. 

 Chan nai kha/krab? ; pertanyaan yang biasanya diucapkan di dalam 

lift, untuk menanyakan “lantai berapa?”. 

 Thao rai kha/krab? ; kalimat untuk menanyakan harga suatu barang. 

 Sun, neng, song, sam, si, ha, hok, jet, pet, kao, sip, dan roi ; angka-

angka yang berturut-turut adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 atau 

puluhan, dan ratusan. 

 Khop kun kha/krab ; ucapan terima kasih. 

 Kho tod kha/krab ; permintaan maaf. 

Berbekal wajah yang “sebelas dua belas” dengan orang Thai asli, jangan 

heran apabila ada seseorang yang datang mendekat, kemudian mengatakan 

sesuatu yang tidak kita mengerti dengan panjang lebar. Kita bisa menjawab 

“Kho tod kha/krab. I’m sorry, I can’t speak Thai” sambil melambaikan tangan 

tanda “tidak”. Tapi, apabila orang tersebut melanjutkan berbicara dalam 

bahasa Thai lagi, kita dapat mempertegas pernyataan sebelumnya dengan 

mengatakan “Indo, indo” sambil menunjuk diri kita sendiri. Hal ini 

berdasarkan pengalaman saya, sangat efektif. Biasanya, penduduk local 
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tersebut akan mengangguk-angguk mengerti dan mengatakan “Oh, Indo” 

kemudian tersenyum. 

Selain itu, ada satu ucapan khas Thailand yang mungkin akan mengundang 

keheranan bagi orang asing yang belum mengetahui maknanya, yaitu “5555” . 

Ketika pertama kali melihatnya, saya membaca tulisan tersebut “lima, lima, 

lima, lima” hingga akhirnya diketahui bahwa itu adalah ekspresi tertawa 

dengan angka yang dibaca dalam bahasa Thai, yaitu “hahahaha”. 

Banyak hal lainnya tentang Thailand yang tak dapat terkupas satu persatu. 

Namun, apabila nanti ditanya mengenai perjalanan di sini, saya yakin sekali, 

pertama-tama akan langsung teringat pada hal-hal di atas. Secara keseluruhan, 

Thailand adalah negara yang sangat berkesan dengan masyarakat lokal yang 

sangat ramah, baik sebagai tempat menuntut ilmu, maupun sebagai tujuan 

wisata. 
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Professor yang Rendah Hati 
Oleh: Fardelyn Hacky Irawani, PSU, fhacky_irawani@yahoo.com 

 

Suatu hari, saya mengikuti kelas Advanced Psychopathology and 

Psychopharmacology bersama Professor Pichet Udomratn di ruang kerjanya di 

Songklanagarin Hospital, Hatyai. Ajarn Pichet adalah professor di bagian 

Psychiatric, Faculty of Medicine, Prince of Songkla University (PSU), Hatyai, 

Thailand. Materi yang beliau sampaikan adalah tentang “Anxiety and Panic 

Disorder”. Kasus ini bisa terjadi pada orang yang hidup normal di masyarakat. 

Artinya, meski ini berupa gangguan kejiwaan, bukan berarti kasus ini hanya 

dialami oleh orang yang selama ini kita sebut dengan ‘gangguan jiwa.’ Materi 

yang sangat menarik karena selama ini saya sendiri sulit membedakan beberapa 

kriteria khusus dalam kasus“Anxiety and Panic Disorder” ini. 

Tapi dalam tulisan ini, bukan materi tersebut yang ingin saya tuliskan, 

namun tentang bagaimana rendah hatinya Ajarn di universitas ini. Ajarn adalah 

sebutan untuk guru atau dosen di Thailand. Seperti istilah Sensei jika di Jepang. 

Meski seorang guru sudah bergelar professor atau belum, mahasiswa dan siswa di 

Thailand tetap memanggil dengan istilah yang sama. Professor dan guru-guru 

besar di sini pun lebih suka dipanggil  Ajarn daripada ‘Professor’. Mereka bilang, 

ini adalah budaya dan khas Thailand yang harus dilestarikan. Panggilan ‘Ajarn’ 

dianggap lebih mulia daripada panggilan ‘professor’.  

Hari itu adalah kelas pertama dengan Ajarn Pichet. Seperti halnya Ajarn-

ajarn yang lain, di setiap pertemuan pertama, mereka terlebih dahulu 

meluangkan waktu untuk mendengarkan curhat mahasiswanya, terutama karena 

kami mahasiswa asing. Begitu juga halnya dengan Ajarn Pichet. Apakah betah 

hidup di Thailand? Bagaimana tinggal di asrama atau di apartemen?  Nyamankah? 

Jika tinggal di apartemen, bagaimana berangkat ke kampus? Bagaimana dengan 

makanan Thailand? Apakah anda menyukainya? Itu beberapa pertanyaan yang 

sering diajukan.  

mailto:fhacky_irawani@yahoo.com
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Di sesi break kelas, Ajarn Pichet membawa kami ke dapur ruang kerja 

tersebut lalu melayani kami dengan minum kopi atau teh. Di dapur kami 

melanjutkan diskusi. Tapi diskusi di luar kelas ini tentu saja bukan tentang materi 

yang disampaikannya di dalam kelas, melainkan diskusi lintas budaya; Indonesia, 

Thailand, dan Bangladesh. Saya satu kelas dengan beberapa mahasiswa dari 

Bangladesh. Sebelum masuk kelas, saya ingin ke toilet dan bertanya posisi 

toiletnya ada di mana sama Ajarn Pichet. Berhubung kelas dengan beliau tidak di 

kampus seperti biasa, saya jadi tidak familiar di mana posisi toilet. Apalagi gedung 

Songklanagarin Hospital sangat besar dan luas, dan saya masih bisa tersesat 

dalam gedung meski sudah beberapa kali ke  tempat tersebut. Alangkah kagetnya 

saya, Ajarn Pichet mengantarkan saya bahkan sampai ke depan pintu toilet. Dia 

menunjukkan abjad Thai di depan dua pintu toilet, yang artinya satu untuk laki-

laki dan satu lagi toilet untuk perempuan. Saat memberi materi pun, beliau sangat 

jauh dari kesan meninggi.  

Itu tentang Ajarn Pichet.  Ajarn lain pun tak kalah baik dan sangat rendah 

hati. Suatu kali, di kelas Mental Health Promotion bersama Ajarn Wandee 

Suttharangse, beliau berinisiatif membuat kelas alam. Sebagai seorang Psychiatris 

senior di Faculty of Nursing, PSU, sepertinya beliau bisa melihat tanda-tanda 

kebosanan dan keletihan di wajah-wajah kami karena jadwal kelas yang begitu 

padat. Maka pergilah kami ke danau buatan universitas, di kaki bukit Hatyai. 

Tempatnya sangat indah dan di pagi hari banyak yang memanfaatkan berlari-lari 

kecil mengelilingi danau. Dari kampus saya, bisa ditempuh setengah jam 

perjalanan dengan berjalan kaki. Karena masih pagi, saya dan teman-teman 

memutuskan untuk berjalan kaki saja. Kegiatan yang menyenangkan karena Ajarn 

Wandee juga ikut berjalan kaki bersama kami. Padahal secara fisik, beliau sudah 

tidak muda lagi tapi masih memiliki semangat dan jiwa muda. Sesekali Ajarn ikut 

tertawa dan melemparkan canda.  

Hal lain yang membuat saya kagum adalah saat ‘musim’ kuliah praktikum di 

rumah sakit. PSU memiliki beberapa rumah sakit pendidikan di sekitar Hatyai dan 

Songkhla. PSU juga memfasilitasi bus kampus gratis untuk antar jemput 

mahasiswa praktek. Ketika ke rumah sakit, Ajarn dan mahasiswa memakai 

seragam yang sama bahkan menaiki bus yang sama. Bentuk busnya seperti bus 
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Damri yang ada di Aceh. Sesekali bus tampak padat karena hampir semua 

mahasiswa memiliki jadwal praktek yang bersamaan di rumah sakit, baik 

mahasiswa master maupun bacchelor (S1). Dalam bus yang padat itu, Ajarn-ajarn 

ikut duduk dan berdesak-desakan dengan mahasiswa. Sama sekali tidak ada 

perbedaan antara mahasiswa dan dosen, meski dia seorang professor. 
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Nantikan... 

 

 

 

 

 

 

Edisi 2 

Bertema: 

“PERMITHA dalam Kebersamaan” 

Mengulas berbagai aktivitas PERMITHA baik yang 

diadakan oleh pengurus PERMITHA pusat bersama KBRI 

Bangkok, maupun kegiatan PERMITHA simpul sepanjang 

tahun 2012. 

Salam PERMITHA! Sawatdee krab... 
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