
1	  
	  

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM MAGANG 

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA 

BANGKOK 

 

 

 

 

 

ATASE PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA 

BANGKOK 

2015 



2	  
	  

I. PENDAHULUAN 

 Kedutaan Besar Republik Indonesia merupakan suatu kantor perwakilan di luar 

kedaulatan wilayah Republik Indonesia yang bertujuan untuk menjalin hubungan kerja sama 

antar negara yaitu Indonesia dengan negara dituju. Kedutaan Besar Republik Indonesia memiliki 

fungsi untuk mewakili kepentingan Indonesia di negara yang menjalin hubungan diplomatik 

dengan Indonesia, pada khususnya menjalin hubungan bilateral, dan dalam beberapa Kedutaan 

Besar, mewakili organisasi internasional yang berada di negara tersebut.  

Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Thailand di Bangkok merupakan 

salah satu dari 167 kantor perwakilan negara Republik Indonesia di luar negeri.  Kantor 

perwakilan negara Indonesia telah didirikan sejak tanggal 7 Maret 1950 di Bangkok dengan 

tujuan untuk meningkatkan hubungan kerjasama bilateral antara Thailand dan Indonesia. Sejak 

didirikannya kantor perwakilan ini, telah membantu kedua negara tersebut dalam meningkatkan 

hubungan diplomatik secara signifikan dalam berbagai bidang diantaranya perekonomian, 

perdagangan, pertahanan, kepolisian, pendidikan, politik, kebudayaan dan ilmu dan teknologi 

khususnya kerjasama dalam lingkup ASEAN. Selain itu, Kedutaan Besar Republik Indonesia 

merupakan perwakilan ke organisasi internasional yang berada di Bangkok yaitu United Nations 

Economic and Social Commission for Asia and Pacific. 

 Tidak dapat dipungkiri dengan telah hadirnya ASEAN Economic Community pada tahun 

2015, menyebabkan para pencari kerja harus lebih giat lagi dalam mencari peluang mengingat 

persaingan untuk mendapatkan pekerjaan di negara ASEAN dimana warga negara Indonesia 

akan bersaing dengan warga negara ASEAN lainnya, sehingga dirasakan suatu pengalaman 

magang diperlukan untuk memberikan wawasan baru terhadap dunia kerja. Kantor Kedutaan 

Besar Republik Indonesia menyatakan bahwa memang diperlukannya suatu pengalaman magang 

agar dapat memberikan pandangan dan perspektif baru mengenai dunia kerja khususnya di 

Kedutaan Besar Republik Indonesia kepada mahasiswa. Sekaligus mempersiapkan warga negara 

Indonesia untuk bersaing dengan warga negara ASEAN lainnya. Sehingga pada akhirnya 

Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bangkok melalui Atase Pendidikan dan Kebudayaan 

memutuskan untuk secara aktif menerima mahasiswa magang. Program penerimaan mahasiswa 

magang ini mulai secara aktif dilaksanakan sejak menjabatnya Lutfi Rauf sebagai Duta Besar 

Indonesia untuk Bangkok pada Desember 2011. Penerimaan mahasiswa magang dirasa menjadi 
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suatu kewajiban bagi KBRI Bangkok untuk dapat memperkenalkan dunia kerja diplomat kepada 

mahasiswa, dan mengajarkan kebudayaan negara Thailand sebagai bekal bagi mahasiswa untuk 

dapat terlibat dan ikut bersaing dalam arus ASEAN Economic Community 2015. 

B. TUJUAN PROGRAM MAGANG 

Penerimaan mahasiswa magang bertujuan untuk: 

1. Memperluas wawasan dan memberikan perspektif baru kepada mahasiswa Indonesia yang 

tertarik untuk lebih mengetahui suasana dan situasi kerja di Kedutaan Besar Republik 

Indonesia untuk Bangkok dengan menerima mahasiswa magang untuk melakukan kegiatan 

Tridharma Perguruan Tinggi tersebut. 

2. Untuk menunjukkan pentingnya menjalin kerjasama dengan negara lain, dalam kantor 

perwakilan ini adalah negara Thailand sebagai salah satu negara ASEAN 

3. Untuk menunjukkan pentingnya menjalin hubungan kerjasama dengan UNESCAP selaku 

organisasi internasional 

C. FUNGSI DAN ATASE DI KBRI BANGKOK 

1. Batasan dan Ketentuan 

Penerimaan mahasiswa magang didasarkan pada fungsi dari program magang itu sendiri, 

yaitu sebagai suatu kegiatan pembinaan yang bersifat nasional dengan tujuan untuk 

meningkatkan kemampuan dan teori yang dipelajari mahasiswa secara nyata dalam suatu 

suasana kerja yang kondusif. Selain itu untuk memberikan suatu perspektif baru mengenai dunia 

kerja dan khususnya kerja di kantor perwakilan Indonesia. Penerimaan permohonan magang pun 

dilakukan sebagai sarana bagi mahasiswa untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang 

dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bangkok terdiri atas 7 atase dan 4 fungsi 

dalam susunannya. Atase dan Fungsi tersebut terdiri dari Atase Pertahanan, Atase Pendidikan 

dan Kebudayaan, Atase Perdagangan, Atase Imigrasi, Atase Kejaksaan Agung, Atase Riset, 

Atase Polri dan Fungsi Politik, Fungsi Protokoler dan Konsuler, Fungsi Penerangan dan Sosial 

Budaya dan Fungsi Ekonomi. Namun mengingat ada beberapa fungsi dan atase yang memiliki 
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dokumen-dokumen rahasia sehingga khusus untuk mahasiswa magang hanya diperbolehkan 

melakukan magang di 3 atase dan 4 fungsi selama 1 bulan.   Program magang hanya boleh 

dilakukan di Atase Pendidikan dan Kebudayaan, Atase Perdagangan, Atase Kejaksaan, Fungsi 

Politik, Fungsi Ekonomi, Fungsi Protokol dan Konsuler, dan Fungsi Penerangan dan Sosial 

Budaya. 

a. Atase Pendidikan dan Kebudayaan 

 Atase Pendidikan dan Kebudayaan merupakan salah satu atase yang ada di Kedutaan 

Besar Republik Indonesia untuk Bangkok yang bergerak dalam sektor pendidikan dan 

kebudayaan. Secara umum, Atase ini bergerak dalam setiap sektor pendidikan layaknya 

mengurus mahasiswa Indonesia yang akan kuliah di Thailand atau pun sebaliknya dengan 

mahasiswa Thailand yang akan kuliah di Indonesia. Atase ini juga mengurus berbagai beasiswa 

pendidikan yang diberikan ataupun di dapat oleh Indonesia, setiap kegiatan yang berkaitan 

dengan pendidikan akan berada dalam tanggung jawab Atase tersebut. Program penerimaan 

magang pun menjadi salah satu program kegiatan di bawah Atase Pendidikan dan Kebudayaan. 

Selain itu juga Atase Pendidikan dan Kebudayaan menaungi Sekolah Indonesia Bangkok yang 

berada di wilayah Kedutaan Besar Republik Indonesia.  

 Berhubungan dengan kebudayaan, Atase Pendidikan dan Kebudayaan juga bekerja sama 

dengan Fungsi Penerangan Sosial Budaya dalam mensosialisasikan kebudayaan Indonesia di 

negara Thailand. Sosialisasi ini dilakukan dengan tujuan untuk membantu meningkatkan sektor 

pariwisata Indonesia yang berasal dari turis-turis Thailand. Sosialisasi budaya ini pun dilakukan 

dengan berbagai cara, diantaranya adalah acara festival budaya yang diramaikan oleh tari 

tradisional, memainkan alat musik tradisional dan memasak makanan-makanan khas Indonesia. 

b. Atase Perdagangan 

 Atase Perdagangan merupakan Atase KBRI Bangkok yang bergerak dalam sektor 

perdagangan, dimana atase ini berfungsi untuk meningkatkan kerjasama perdagangan antara 

Indonesia dan Thailand. Atase ini akan bertugas mendata semua barang yang di ekspor ataupun 

di impor oleh Indonesia dengan Thailand untuk melihat tren barang yang menjadi suatu 

permintaan antara kedua negara. Atase perdagangan bertugas untuk mempromosikan produk asli 

buatan Indonesia yang bertujuan, agar dapat meningkatkan ekspor produk dalam negeri untuk di 
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ekspor ke Thailand. Atase Perdagangan dalam mengerjakan tugasnya pun seringkali bekerja 

sama dengan Fungsi Ekonomi. Oleh sebab itu, secara umum dapat dijelaskan bahwa Atase 

Perdagangan bertugas untuk mengurus segala sesuatu terkait kerjasama perdagangan yang 

dilakukan oleh Indonesia dan Thailand. Selain itu juga Atase Perdagangan yang akan mewakili 

Indonesia ke organisasi internasional yaitu UNESCAP.  

c. Atase Kejaksaan 

 Atase Kejaksaan, sesuai dengan fungsinya yang berada di Indonesia adalah untuk 

membantu KBRI Bangkok di bidang hukum dan penegakan hukum dan meningkatkan hubungan 

diplomatik antar Indonesia dan Thailand. Menjalin hubungan di bidang hukum dan membuka 

kerja sama antara aparat penegak hukum di Indonesia dan di Thailand. Mengadvokasikan Warga 

Negara Indonesia yang terkena permasalahan hukum di Thailand. Memberikan saran-saran dan 

pertimbangan kepada Jaksa Agung dan/atau Kepala Perwakilan Republik Indonesia.  

d. Fungsi Politik 

 Dalam struktur Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bangkok, bukan hanya terdapat 

berbagai atase, namun terdapat juga berbagai fungsi sesuai dengan sektornya masing-masing. 

Salah satunya adalah Fungsi Politik, dimana fungsi ini mempunyai tugas untuk meningkatkan 

kerjasama Indonesia dan Thailand dalam sektor politik, keamanan, hukum dan hak asasi 

manusia. Fungsi politik pun menjadi perwakilan pemerintah Indonesia untuk dapat 

memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia di Thailand dengan berbagai cara, diantaranya 

memperluas jaringan dan negosiasi dengan berbagai pihak baik pemerintah, organisasi, 

akademisi, parlemen, media massa dan organisasi non pemerintah lainnya. Hal tersebut 

dilakukan untuk mempertahankan posisi negara Indonesia dan berusaha untuk meningkatkan 

bargaining power Indonesia. Ini juga bertujuan untuk mengetahui dengan gejolak politik yang 

terjadi di Indonesia, apa saja yang dapat menjadi suatu dampak bagi negara Indonesia dan 

mempersiapkan segala kemungkiann. Berbagai permasalahan terkait politik dengan campur 

tangan dari berbagai pihak pun akan menjadi tugas bagi fungsi politik dan juga memiliki fungsi 

untuk mengamati, menganalisis dan melaporkan keadaan dan situasi politik yang terjadi di 

pemerintahan Thailand. 

 



6	  
	  

e.  Fungsi Ekonomi 

 Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Thailand memiliki fungsi khusus yang 

bergerak dalam sektor ekonomi, dimana Fungsi Ekonomi bertugas untuk meningkatkan 

hubungan kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Thailand. Semua hal dalam ruang lingkup 

perekonomian akan menjadi tanggung jawab Fungsi Ekonomi. Jika pada bagian Atase 

Perdagangan lebih terfokus pada kerjasama perdagangan antara Indonesia dan Thailand, namun 

untuk Fungsi Ekonomi ini sendiri bersifat lebih luas yang mencakup peningkatan kerjasama 

perdagangan, perhubungan, pertanian, perindustrian, jasa ekonomi dan sektor-sektor lainnya 

yang akan mempengaruhi hubungan perekonomian antara Indonesia dan Thailand. Fungsi 

Ekonomi juga akan bertugas mengawasi promosi, pemasaran, peluang investasi,seperti mengajak 

investor Thailand untuk melakukan investasi di Indonesia, mengamati dan mengobservasi 

keadaan perkembangan ekonomi negara Thailand, dan semua faktor yang berpotensi 

mempengaruhi keadaan perekonomian negara Indonesia dan Thailand. 

f. Fungsi Protokol dan Konsuler 

 Fungsi Protokol dan Konsuler merupakan gabungan antara fungsi protokol dan fungsi 

konsuler, dimana Fungsi Protokol sendiri memiliki tugas untuk memberikan pelayanan 

keprotokolan dan mengatur berbagai kegiatan yang bersifat resmi. Fungsi ini akan mengatur 

setiap kunjungan kenegaraan yang bersifat resmi, mengatur surat-surat kepercayaan layaknya 

lembar disposisi dan nota diplomatik yang dikeluarkan perwakilan, dan mengatur tata aturan 

dalam setiap acara-acara resmi yang dilaksanakan di KBRI. Sedangkan Fungsi Konsuler 

memiliki fungsi untuk melakukan berbagai pelayanan kepada Warga Negara Indonesia 

diantaranya melakukan pelayanan notaris, kehakiman dan jasa konsuler seperti melakukan 

perundingan dalam rangka perlindungan Warga Negara Indonesia dan badan hukum Indonesia 

yang ada di Thailand. Fungsi ini akan memberikan perlindungan dan bantuan hukum kepada 

setiap Warga Negara Indonesia yang terkait masalah di Thailand. Fungsi Konsuler juga bertugas 

untuk mengeluarkan paspor biasa, visa, izin tinggal, surat keterangan penduduk luar negeri dan 

keimigrasian lainnya. Secara singkat dapat dikatakan bahwa Fungsi Konsuler bertugas untuk 

mengurus semua perlindungan terhadap warga negara Indonesia yang tinggal di Thailand. 
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g. Fungsi Penerangan dan Sosial Budaya 

 Fungsi Penerangan dan Sosial Budaya merupakan suatu fungsi yang bertugas memelihara 

arus informasi yang lancar dari Thailand untuk kalangan di Indonesia, meningkatkan citra 

Indonesia di mata kalangan di Thailand sehingga menarik miant kalangan Thailand untuk lebih 

mengenal dan mengunjungi Indonesia. Ikut serta dalam memperkenalkan budata nasional 

melalui berbagai kegiatan seni budaya. Dalam menopang hal tersebut, maka kerjasama dengan 

media massa dan kalangan publik baik secara langsung maupun media tulisan dan virtual 

menjadi sangat penting dan tidak terpisahkan dari tugas utama dari Fungsi Penerangan Sosial 

Budaya. 

D. PERSIAPAN KE THAILAND 

1. Thailand dan KBRI Indonesia 

Kerajaan Thailand merupakan suatu negara yang berbatasan dengan Malaysia, Kambodia, 

Myanmar dan Laos. Thailand merupakan negara kerajaan yang kepala negara dipimpin oleh Raja 

Bhumibol Adulyadej dan kepala pemerintahan yang dipimpin oleh Perdana Menteri Prayut 

Chan-o-Cha1. Thailand merupakan negara anggota ASEAN dan salah satu pendiri bersama 

dengan Indonesia. Hubungan diplomatik Thailand dengan Indonesia berlangsung baik dan sudah 

berlangsung sangat lama, sejak tahun 1950. Thailand saat ini juga merupakan salah satu destinasi 

favorit bagi warga negara Indonesia untuk berlibur dan melanjutkan studi.  

2. Bangkok:  Ibu Kota Thailand dan Lokasi KBRI  

Bangkok adalah ibukota dari Thailand dan lokasi dari KBRI. Bangkok memiliki banyak candi – 

candi Buddha di pinggir sungai Phraya (Chao Phraya) dan taman – taman yang cukup banyak. 

Lokasi KBRI Bangkok di: 

600 – 602 ถนน เพชรบุร ีแขวง ถนนเพชรบุร ีเขต ราชเทว ีกรุงเทพมหานคร, 10400 
 
600 – 602 Petchburi Road, Ratchathewi, Bangkok 10400, Thailand 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Pada	  tahun	  2016	  
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3. Penginapan di Bangkok yang dekat dengan KBRI  

Pada dasarnya ada beberapa pilihan penginapan seperti menginap di Soi 13, Soi 11, Soi 15, Soi 

17 yang dapat diakses dari KBRI dengan berjalan kaki dan hanya perlu menyebrang jalan. 

Namun ada beberapa opsi lainnya seperti di Chulalongkorn University International House yang 

dapat disewa apabila sharing dengan mahasiswa Indonesia yang berkuliah di Chulalongkorn 

University. Namun apabila di Chulalongkorn University harus menggunakan moda transportasi 

lebih lanjut seperti Bis atau Taksi. Mencari penginapan melalui website sangat sulit dan 

terkadang mengharuskan melakukan deposit untuk beberapa bulan. Deposit itu sendiri biasanya 

selama 3 – 6 bulan harga penginapan, namun apabila sudah selesai menginap dapat 

dikembalikan. Selain itu apabila mengalami kesulitan, dapat meminta tolong kepada 

Perhimpunan Mahasiswa Indonesia di Thailand (Permitha) melalui Facebook : https://th-

th.facebook.com/PpiThailandPermitha/  selain itu juga bisa di lihat dari website 

http://www.renthub.in.th dan juga http://www.rentbangkokapartments.com/  

4. Transportasi dan cara mengakses KBRI 

Transportasi di Bangkok ini sangat bermacam – macam mulai dari Taksi, Bangkok Mass Transit 

System (BTS), Metro Rail Transit (MRT), Kereta, Bis, Tuk Tuk (kendaraan semacam Bajaj 

namun terbuka), Ferry di Chao Praya, Kapal Kecil di kanal, Ojek. Harga nya pun bermacam- 

macam sesuai dengan jarak yang ditempuh. Bandara di Bangkok ada dua (2) yaitu Suvarnabhumi 

International Airport dan Don Mueang International Airport.  

Bandara 

i. Suvarnabhumi International Airport (BKK) 

Seluruh maskapai bisa mendarat di sini kecuali Lion Air Thai dan Air Asia. Dari sini 

untuk ke kota Bangkok bisa menggunakan Airport City Transit Link. Untuk sampai 

stasiun Phaya Thai, stasiun terdekat dari KBRI Bangkok, tiket seharga 45 baht. 

Dengan waktu tempuh 30 menit. 
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ii. Don Mueang International Airport (DMK) 

Maskapai yang mendarat disini ada Lion Air Thai dan Air Asia. Transportasi umum 

yang dapat digunakan diantaranya bis dan taksi. Bis seharga 30 baht dan berhenti di 

dekat stasiun BTS Mo Chit untuk melanjutkan perjalanan ke penginapan. Apabila 

penginapan dekat dengan KBRI bisa berhenti di stasiun BTS Ratchathewi. Taksi 

dapat digunakan juga agar lebih mudah untuk sampai ke central Bangkok dengan 

harga taksi mulai 35 baht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bis A1 
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Langkah – langkah dalam memesan taksi di Bandara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Beri tahu alamat tujuan 

penginapan kepada petugas 

sekaligus perlihatkan nomor antrian, 

kemudian akan langsung naik taksi.  

 

 

 

 

 

 

 

1. Tekan	  tombol	  untuk	  ambil	  nomor	  antrian	  
2. Lihat	  nomor	  di	  papan	  dan	  tunggu	  giliran*	  lihat	  

yang	  di	  lingkaran	  merah	  
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Transportasi di Bangkok 

a. Taksi : pada umumnya supir di Bangkok tidak terlalu lancar bahasa Inggris namun bisa 

dibantu dengan memperlihatkan alamat yang menggunakan bahasa Thai atau 

memperlihatkan peta. Tarif dasar mulai pada 35 baht. Jangan lupa untuk membuka pintu 

dan tanya terlebih dahulu apakah supir 

taksi mau membawa kita ke destinasi 

atau tidak. 

 

 

 

 

b. Bangkok Mass Transit System (BTS) dan Metro Rapid Transit (MRT): Untuk BTS 

merupakan semacam monorail namun digunakan hanya untuk dalam kota Bangkok. 

Harga tiket tergantung dari jarak tempuh. Dari KBRI Indonesia terletak paling dekat 

dengan stasiun Ratchathewi di Sukhumvit Line. Harga mulai 15 baht – 45 baht untuk 

BTS. MRT adalah kereta bawah tanah  dengan jarak cakupannya lebih jauh, dan bukan di 

tengah kota. Harga tiket mulai 16 baht untuk MRT. Meskipun di beberapa stasiun ada 

yang terintegrasi antara BTS dan MRT namun tiket dari kedua transportasi itu berbeda 

sehingga harus beli tiket yang berbeda, satu untuk BTS dan satu untuk MRT. Contoh: 

Ada keperluan untuk pergi ke Hua Kwang dari KBRI Bangkok. Jadi perlu beli tiket BTS 

dari Ratchathewi karena itu yang terdekat dan kemudian turun di stasiun BTS Asok. 

Kemudian melakukan transit dengan membeli tiket ke Stasiun MRT Asok dan kemudian 

turun di stasiun MRT Hua Kwang.  
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Contoh	  Tiket	  BTS	  

Cara	  beli	  tiket	  BTS	  dari	  tiket	  box	  atau	  mesin	  dan	  memasukkan	  tiket	  di	  pintu	  masuk	  stasiun	  

Peta	  BTS	  dan	  MRT	  yang	  
terintegrasi	  
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c. Bis : Bis di Bangkok memiliki nomor rute yang bermacam- macam tergantung dari rute 

yang akan ditempuh.Selain itu juga berhenti di halte- halte yang sudah ditentukan. Nomor 

untuk bis yang digunakan dari Chulalongkorn University ke KBRI Bangkok antaranya 93 

dan 113 dan dapat berhenti di depan KBRI kemudian menyebrang ke arah KBRI. Begitu 

pula sebaliknya apabila dari KBRI ke Chulalongkorn University dari halte bis terdekat 

naik bis dengan nomor yang sama dan berhenti di halte bis dekat University 

Chulalongkorn khusus untuk yang menginap di Chulalongkorn University International 

House.  
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d. Tuk Tuk : Tuk tuk merupakan moda transportasi semacam bajaj terbuka. Bisa digunakan 

untuk kemana saja termasuk untuk akses ke KBRI Bangkok. Namun terkait harga 

biasanya harus bernegosiasi 

 

 

 

 

 

 

 

e. Ferry Chao Praya : Ini jalur sungai besar Chao Phraya, dapat digunakan sebagai sebuah 

moda transportasi, menggunakan ferry dan ada 4 macam rute. Harga termurah mulai 8 

baht 
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f. Kapal Kecil/ Khlong Boat : Ini digunakan untuk melalui kanal kecil dan memang bebas 

macet. Harga tiket mulai 10 - 20 baht tergantung jarak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g. Ojek : Moda transportasi yang mudah dan cukup murah dan menggunakan rompi 

jingga/orange. Tidak semua tukang ojek bisa menggunakan bahasa Inggris sehingga perlu 

hati-hati. Selain itu karena tidak ada harga pasti, sehingga harus bernegosiasi lebih 

dahulu. 
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5. Penukaran mata uang asing ke Thai Baht 

Pada dasarnya dapat dilakukan dimana saja bisa untuk melakukan tukar mata uang (money 

exchange) yang cukup banyak tersebar di pusat perbelanjaan maupun di stasiun – stasiun BTS. 

Selain itu juga dapat melakukan pengambilan uang di ATM langsung dan pertukaran uang asing 

ke Thai Baht cenderung lebih murah dibandingkan dengan tempat penukaran uang. Namun 

sangat disarankan untuk menukar Rupiah ke Baht ketika berada di bandara di Indonesia, karena 

akan lebih menguntungkan. 1 Baht = 400 rupiah2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Juni,	  2016	  

Money	  Exchange	  

ATM	  
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6. Telepon Genggam dan SIM Card : Selama magang di Bangkok, sangat di sarankan untuk 

membeli SIM Card nomor Thailand, agar tidak terkena roaming dan mengeluarkan banyak uang. 

Untuk provider SIM Card di Bangkok pun bermacam-macam. Terkait dengan apabila ingin 

memberi tahu keluarga dan mengontak keluarga di Indonesia, nomor internasional Thailand 

harus diawali dengan +66. Ada pilihan AIS, dtac,TrueMoveH, TOT adalah provider utama di 

Thailand dan terkait dengan harga tergantung masing-masing provider namun kisaran harga 

adalah 200 baht – 700 baht. Jangka waktu SIM Card berlaku pun bermacam-macam, ada yang 

dari 7 hari sampai 30 hari, sehingga karena magang, diharapkan membeli SIM Card untuk jangka 

waktu 30 hari.  

 

 

 

 

 

 

 

7. Adapter dan Soket/Colokan Listrik : Disarankan untuk membawa adapter karena 

soket/colokan listrik di Indonesia dan di Thailand berbeda. Namun pada umumnya masih 

colokan di Thailand masih bisa digunakan oleh charger Indonesia. 

 

 

 

 

 

Adapter	  

Soket/Colokan	  

Beli	  SIM	  Card	  di	  
tempat	  seperti	  
ini	  
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9. Makanan Halal dan Masjid sekitar KBRI dan Bangkok: pada dasarnya setiap mall di Bangkok 

setidaknya memiliki satu kedai makanan yang halal. Terkait dengan makanan yang berbungkus, 

tulisan halal selalu tercantum.  

a. Platinum Mall – sekitar dua jalan dari KBRI, di Food Court lantai 6, kedai nomor 18 menjual 

makanan halal Thai dan India 

b. Phetcahburi Soi 7 – sekitar 800 meter dari KBRI, satu jalan ini menjual makanan halal, 

sekaligus di dekat – dekat jalan tersebut ada restauran- restauran yang menjual segala macam 

makanan halal dari Thai, India, Malay. Pilihan di sini sangat banyak. Sekaligus ada masjid besar 

di jalan ini. 

c. MBK Centre – Ini mall yang terletak 2 stasiun BTS dari stasiun Ratchathewi, yang dekat 

dengan KBRI Bangkok. Turun di stasiun BTS National Stadium, ada The Fifth Avenue Food 

Court yang menjual beberapa makanan halal maupun restaurant di luar food court tersebut, Yana 

Restaurant di lantai 5 

d. Mak Yah Muslim Restaurant – terletak di 497/16 Thanon Phetachaburi ini juga menjual 

banyak makanan halal 

e. Di kantin dekat Chulalongkorn University International House ada makanan halal dan 

beberapa fakultas pun menjual. 

Secara umum, makanan halal cukup banyak tersedia. Masjid sendiri sebenarnya ada di KBRI 

Bangkok, sehingga dapat beribadah di KBRI sendiri. Selain itu juga di setiap mall akan 

disediakan musholla namun karena perempuan dan laki-laki terpisah, diharapkan untuk bertanya 

kepada information centre. 

10. Paspor, Departure Card (Kartu Kepulangan), Sawadi (Sistem Aplikasi Wajib Lapor Diri) 

Paspor yang harus berlaku minimal 6 bulan dari tanggal expire. Apabila akan memesan 

tiket pesawat, ingat visa exemption milik ASEAN untuk negara Indonesia diberikan waktu oleh 

Thailand 29 hari, sehingga contoh apabila datang di Bangkok pada tanggal 4 Juni 2016, harus 

pulang dari Bangkok maksimal tanggal 3 Juli 2016. Departure Card (Kartu Kepulangan) harus 

disimpan selama menetap di Bangkok, karena akan diminta kembali oleh petugas imigrasi di 



19	  
	  

bandara di Bangkok, sebelum pulang ke Indonesia. Selain itu juga diwajibkan untuk melaporkan 

diri bahwa mahasiswa magang telah hadir di Bangkok melalui website 

http://indonesianembassybangkok.org/lapordirionline-sawadi/indexbrowser.php atau dapat 

langsung hadir untuk melaporkan diri ke KBRI Bangkok.  

 

 

 

 

 

 

 

E.  PELAKSANAAN MAGANG DI KBRI 

 Dalam pelaksanaan program magang ini, terdapat beberapa peraturan yang harus dipatuhi 

dan kebolehan yang dilakukan dimana harus diikuti oleh mahasiswa magang selama 

melaksanakan magang di KBRI.  

Mahasiswa magang 

Pada dasarnya mahasiswa magang memiliki beberapa peraturan yang harus dipatuhi, 

diantaranya adalah: 

Ø Untuk menggunakan pakaian yang sopan baik formal maupun semi formal selama 

berada di kawasan KBRI Bangkok 

Ø Magang di mulai pada hari Senin di minggu pertama di awal bulan, sehingga 

diharapkan untuk sampai di Bangkok pada hari Minggu. 

Ø Jam kerja di mulai jam 09.00 – 17.00 dan pada bulan Ramadhan jam 09.00 – 

15.00 

Sedangkan untuk kebolehan yang dimiliki oleh mahasiswa magang adalah: 

Departure	  Card	  
yang	  diberikan	  ke	  
imigrasi	  saat	  pulang	  
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ü Bagi yang telah menerima letters of acceptance (Surat diterima magang) 

diperbolehkan untuk mengikuti kegiatan magang maksimal selama satu bulan, 

sebelum visa exemption/visa turis berakhir. Apabila melebihi waktu yang 

ditentukan oleh visa exemption, akan dikenakan denda, sehingga dibatasi 

hanya satu bulan magang, kecuali ingin lebih lama dapat membuat visa dan 

imigrasi seharga 1900 baht. 

ü Mahasiswa magang diperbolehkan untuk masuk ke wilayah KBRI Bangkok 

dan diberikan tanda pengenal untuk dapat masuk ke KBRI Bangkok 

ü Atase Pendidikan akan memberikan briefing secara umum mengenai KBRI 

dan fungsi – fungsi dan atase apa saja yang dilakukan. Setelah itu, Atase  

memberikan kesempatan untuk mahasiswa magang menentukan secara bebas  

sistem bagaimana bekerja di fungsi atau atase tersebut. Apakah akan 

menggunakan sistem rotasi per minggu atau per 3 hari atau mungkin dua 

minggu akan menetap di tempat ang sama, kembali lagi kepada kesepakatan 

antara mahasiswa magang.  

ü Mahasiswa magang memiliki kesempatan untuk mengikuti setiap kegiatan 

KBRI yang bersifat umum, seperti seminar dan kegiatan sosial seperti buka 

puasa bersama.  

ü Mahasiswa magang diperbolehkan untuk menambah wawasan selama 

program magang berlangsung dengan membaca buku yang ada, melakukan 

tanya jawab dan diskusi bersama staff KBRI Bangkok. 

ü Mahasiswa magang apabila 

memerlukan, dapat dilakukan penilaian magang oleh 

para  menggunakan format penilaian yang diberikan oleh 

Perguruan Tinggi.  

ü Mahasiswa magang akan 

mendapatkan sertifikat magang dari Atase Pendidikan 

dan Kebudayaan beserta Surat Keterangan. 
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F. PROSEDUR PENGAJUAN PERMOHONAN MAGANG DI KBRI BANGKOK 

 Untuk mengajukan permohonan magang di KBRI Bangkok, mahasiswa diwajibkan untuk 

mengirimkan data – data ini dalam bentuk email, antara lain: 

a. Surat permohonan magang yang ditandatangani oleh Ketua Prodi/Dekan/Pembantu 

Rektor bidang pendidikan. 

b. Curriculum Vitae mahasiswa sesuai dengan format terlampir. 

c. Diutamakan untuk mahasiswa Sarjana (S1) 

d. Mahasiswa yang memang berasal dari universitas di dalam negeri 

e. Transkip nilai terbaru dalam bahasa Indonesia/Inggris. 

Berkas lamaran dialamatkan kepada: 

Education and Culture Attache  

Embassy of the Republic of Indonesia 

600-602 Petchburi Road 

Bangkok 10400, Thailand 

Email: atdikbud.bangkok@kemdikbud.id 

Phone/fax: +66 (0) 22 55 12 69 

Tata	  cara	  berpakaian	  di	  KBRI	  
Bangkok	  
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Mobile: +66 (0) 844361061 

 Keputusan mengenai penentuan, penempatan dan penyebaran peserta magang ditentukan 

oleh Atase Pendidikan dan Kebudayaan, keputusan tersebut bersifat final dan tidak bisa 

diganggu gugat. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bangkok tidak menanggung akomodasi 

dan seluruh pembiayaan selama program magang di KBRI Bangkok. Namun apabila ada 

kesulitan terkait dengan permasalahan yang mungkin akan menghambat untuk mulai magang di 

KBRI Bangkok, silahkan kontak Atase Pendidikan dan Kebudayaan 

 

 

 

Beberapa Fasilitas di KBRI Bangkok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lobby	  KBRI	  Bangkok	  

Lapangan	  Sepak	  Bola	  
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Sekolah	  Indonesia	  
Bangkok	  

Kantin	  

Lapangan	  serba	  
guna	  
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LAMPIRAN3 

1. Format Curriculum Vitae 

FAQ (Frequently Asked Question) 

1. Bagaimana saya bisa tahu apakah saya diterima magang di KBRI Bangkok? 

J: akan ada email masuk dari atdikbud.bangkok@kemdikbud.id menyatakan bahwa 

internee telah dinyatakan diterima 

2. Apakah saya harus bisa berbahasa Thai? 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Silahkan	  di	  download	  di	  email	  yang	  telah	  dikirim	  bersamaan	  dengan	  pedoman	  ini	  

Kolam	  Ikan	  

Masjid	  di	  KBRI	  
Bangkok	  
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J: Tidak, namun pengetahuan mengenai Thailand akan membantu dan bahasa Inggris 

3. Berapa orang yang diterima magang? 

J: 5 – 6 orang akan diterima magang di KBRI Bangkok 

4. Apakah perlu saya mendaftar visa untuk ke Thailand? 

J: Tidak, apabila tidak melebihi dari visa exemption yaitu 29 hari. Namun apabila lebih 

memang harus membuat visa. 

5. Apakah saya bisa mengajukan bantuan biaya ke KBRI Bangkok? 

J: dalam hal biaya, KBRI Bangkok tidak memiliki alokasi pendaaan untuk seperti itu, 

hanya bisa menyediakan tempat untuk magang.  

6. Apa yang saya harus lakukan ketika sudah berada di KBRI Bangkok dan bertemu 

Satpam? 

J: Memperlihatkan paspor dan perlihatkan bahwa keterangan diterima magang di KBRI 

Bangkok 

7. Apa saja yang harus saya lakukan selama magang? 

J: Mengerjakan tugas yang telah diberikan, namun tidak menutup kemungkinan untuk 

menanyakan apapun, selagi sesuai dengan kompetensi dan kemampuan dari setiap staf 

yang bekerja di KBRI Bangkok. 

8. Berapa macam fungsi dan atase yang bisa saya ambil? 

J: Tergantung kesepakatan dari setiap mahasiswa magang, namun ada 7 tempat yang bisa 

diambil terdiri atas 4 fungsi dan 3 atase.  

9. Apakah saya bisa mengambil data untuk skripsi, thesis atau desertasi selama magang di 

KBRI Bangkok? 

J: Bisa, selagi memang terkait dengan pekerjaan yang dilakukan di KBRI Bangkok. 

10. Apakah saya bisa minta dijemput dari bandara, karena ini merupakan pertama kali saya 

ke luar negeri? 

J: memungkinkan untuk mengajukan permohonan untuk dijemput, namun di waktu jam 

kerja antara 09.00 – 17.00. mohon untuk selanjutnya menghubungi atase pendidikan dan 

kebudayaan.  
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CURRICULUM VITAE 

NAMA (Sesuai Paspor)  

TEMPAT TANGGAL 

LAHIR 

 

JENIS KELAMIN       Perempuan       Laki- Laki 

ALAMAT RUMAH 

 

 

UNIVERSITAS/SEKOLAH 

TINGGI 

 

FAKULTAS/JURUSAN  

NOMOR INDUK 

MAHASISWA 

 

IPK  

EMAIL  

NOMOR TELEPON/HP  

RIWAYAT PENYAKIT  

	  

	  

ORGANISASI/ KEPANITIAAN  

NO. NAMA 

ORGANISASI/KEPANITIAAN 

JABATAN/POSISI 

1   

2   

3   
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4   

5   

 

LOMBA/PENGHARGAAN/PUBLIKASI/KONFERENSI/SEMINAR/BEASISWA 

NO. TAHUN NAMA KEGIATAN 

1   

2   

3   

4   

5   

	  

SKILL – contoh desain grafis 

NO. SKILL 

1  

2  

3  

4  

 

Seluruh data yang saya berikan dalam Curriculum Vitae ini adalah benar dan bisa dijamin suatu 

keasliannya. 

........................,...................... 

 

 

___________________________ 


