
● Essay 

 

※ You may also include video/audio content, webtoons, sketches or other creative works in 

addition to the written essay. The length of all videos or audio content must be less than two 

minutes and if there is a narration please include the script. 

 

Please God, Bring Me To Korea!  

Korea?  

3 tahun yang lalu, seingat saya, saya tidak tahu apa-apa soal Korea selain beberapa serial 

drama yang kebetulan saya tonton (kebetulan saat itu memang lagi demam drama korea). 

Dan soal boyband & girlband pun saya sama sekali nggak aware. Malah justru saya 

semacam ‘meremehkan’ dengan mengatakan “ini mau nyanyi apa mau tawuran” melihat 

boyband & girlband korea yang personilnya bisa mencapai belasan. Dan sekarang? DANG! 

 

Kalau teman-teman saya dikasih kertas, lalu disuruh menuliskan tentang saya, hampir bisa 

dipastikan, 2 kata yang pasti sering muncul dalam komennya adalah “Korea” dan atau “K-

pop”. Semacam kualat nggak sih? Hahaha. Saya juga nggak tau kapan tepatnya saya bener-

bener suka K-pop. Cuma yang saya inget, waktu awal-awal kuliah, sahabat saya dari SMA 

yang kebetulan lebih dulu suka K-pop, ngasih tau saya soal sebuah girlband yang kata dia 

bagus, namanya Miss A. Langsung deh kan ya saya browsing, cari video nya dia dan 

ketemulah music video debut perdana mereka berjudul “Bad Girl Good Girl”. And then, I 

was like….. hypnotized! Saya benar-benar terpukau sama dance mereka yang powerful, lagu 

yang super catchy ditambah salah satu personil yang membuat saya jatuh cinta, Bae Suji 

alias Suzy. Subhanallah itu cantiknya nggak nahaaaaaaaan >.<” Saking catchy nya berhari-

hari, itu lagu jadi satu-satunya lagu yang ternyanyikan di dalam benak. Mulai di situlah saya 

semakin update soal hal-hal berbau K-pop, semakin banyak cari tahu info-info soal mereka. 

Yah, kalau dipikir benar-benar lucu sekali hahaha. 

Makin kesini, saya semakin ‘menjadi-jadi’. Berawal dari iseng-iseng ikut kontes video lipsync 

Miss A, nggak nyangka banget menang dan dapet kesempatan nonton Konser FantastiKpop 

Jakarta yang pada saat itu menampilkan, 2AM, Miss A, San E, Joo & Kim Hyung Joon. Plus, 



Meet N Greet with Joo & MISS A!!! That was the most amazing moment in my life. Ngeliat 

idola dari jarak beberapa meter doing bener-bener bikin ….. aaaah :”)) 

Dari sinilah, semacam ter-patri *ceileh bahasanya terpatri* bahwa “Korea adalah salah satu 

Negara yang wajib saya kunjungi!” 

Seribu Jalan Menuju Roma, Sejuta Jalan Menuju Korea 

Jalan-jalan ke luar negeri sama sekali nggak ada di tradisi keluarga saya. Kecuali buat naik 

haji. Jadi, untuk saya yang sama sekali belum berpenghasilan ini, jalan-jalan ke Korea hampir 

nggak mungkin. Tapi, seribu jalan menuju Roma. Jalan menuju Korea? Sejuta! Kebetulan 

karena Korea lagi booming-booming nya, saya menemukan banyak kontes/lomba berhadiah 

jalan-jalan ke Korea. This is my chance! Kesempatan bagi saya. Segala macam kontes dari 

2NE1 Lonely Cover Contest, Touch Korea Video Contest, Be My Baby Cover Contest, 2012 

Bigbang Cover Contest , semuanya saya ikuti. Menang? Nggak sama sekali hahaha. Tapi saya 

masih belum menyerah. Selama kesempatan masih ada, bakalan saya coba. Termasuk, 

membuat esai ini. Masalah menang atau enggaknya, kita lihat saja nanti. Yang jelas, saya 

optimis, tidak lama lagi, saya akan menginjakkan kaki ke Negeri Ginseng! 

 



My Itinerary! 

Saya masih kurang begitu paham sama letak-letak kota-kota di Korea. Namun ini adalah 

itinerary saya jika berada di sana. Maaf yak kalo ternyata itinerary nya agak ngawur dan 

mungkin ada yang ‘lompat jauh’ tapi ini adalah sekilas yang saya tangkep dari buku-buku 

travel dan tulisan-tulisan di internet yang saya pernah saya baca  

 Day 1 Napak Tilas Drama Korea dan Wisata Rohani  

 Yang pertama dikunjungi adalah Petite France. Itu loooh tempat syuting episode 

pertama nya Secret Garden. Secret Garden is one of my favorite Korean drama ever. So, 

visiting this place is a MUST! Sembari saya menulis ini pun saya sempat mengunjungi blog 

Tessietoto buat liat foto-foto nya dan bener aja. Bagus bangeeeeeet. Bener-bener desa kecil 

bergaya Prancis yang indah. *Ini ke Korea kok malah ke tempat yang berbau Prancis sih?* 

Nggak papa! Sekalian dong mumpung di Korea. Prancis kan jauh :B 

  

 

 Yang kedua, Nami Island. Katanya lokasinya nggak begitu jauh dari Petite France. 

Dan lagi-lagi ini adalah lokasi syuting drama korea, yaitu Winter Sonata. Saya cuma denger 

judulnya aja sih, sebenernya nggak nonton karena waktu itu booming pas saya masih kecil 

dan belum tertarik nonton begituan. Tapi, karena Winter Sonata adalah salah satu drama 

Downloads/tessietoto.blogspot.com/2011/05/korea-day-6-13-may-2011-petite-france.html


yang memboomingkan nama Korea termasuk di Indonesia, lagi-lagi tempat ini harus 

dikunjungi.  Googling fotonya beneran indah sih. Jadi nggak perlu ragu buat ke tempat ini. 

Dan yang paling wajib adalah, berfoto bersama patung tokoh utamanya Bae Yong Joon dan 

Choi Ji-woo.  

 Dan karena saya seorang muslim, tidak ada salahnya mengunjungi Itaewon Area. Di 

sana terdapat masjid bernama Seoul Central Mosque atau Masjid Itaewon Seoul. Sungguh 

saya penasaran dengan perkembangan agama islam di Korea dan kalau saya berada di sana, 

saya akan berbincang-bincang dengan orang muslim Korea. 

 Next, belanja! Mumpung baru sampai Korea, uang saku (insya Allah) masih ada, ada 

baiknya beli oleh-oleh dulu buat orang-orang terkasih. Dan dari semua buku yang saya baca, 

semua menyarankan untuk belanja di Dongdaemun Market. Katanya, belanja disini murah. 

Dan kalau mau beli merchandise K-pop, ada tempat bernama Doosan Tower. Saya pengen 

banget beli kaos kaki bergambar Miss A dan SNSD hahaha. Plus mau mborong poster-

poster! Anehnya, pasar ini bukanya malem. Dari jam 21.00 sampai jam 05.00. 

 Day 2 : Feel the real Korea! 

 



 Kalau jalan-jalan ke Prancis, paling wajib foto di depan Menara Eiffel. Kalau ke 

Singapura, yang wajib ya foto di depan patung Merlion. Kalau di Korea? Tentu saja foto di 

depan Gyeongbokgung Palace. Korea, terkenal sangat memelihara peninggalan sejarah. 

Salah satunya adalah istana-istana kerajaan. Selain terkenal sebagai tempat wisata, juga 

sebagai tempat lokasi syuting film/drama bertema kerajaan. Yang paling besar ya, Istana 

Gyeongbok. Istana ini juga jadi lokasi syuting drama korea favorit saya jaman SMP yaitu 

Goong atau Princess Hours. Di tempat ini, tempat yang wajib dikunjungi adalah The National 

Folk Museum dan The National Palace Museum. Perlu banget buat tahu sejarah dan seluk 

beluk Korea. 

 Habis itu mampir ke The Blue House. The Blue House alias Cheongwadae adalah 

kantor eksekutif dan kediaman resmi Presiden Korea Selatan. Nama The Blue House dipakai 

karena atap bangunan itu berwarna biru.  

 Inget adegan di salah satu drama Boys Before Flower yang mana si Gu Jun Pyo 

kekunci di menara bareng Geum Jan Di? Yap. Menara NSeoul Tower adalah tempatnya. 

Wajib banget datang kesini. Di menara ini kita bisa melihat hampir seluruh pelosok Seoul 

dari ketinggian sekitar 200 meter. Woaa seru sekali bukan?? Habis itu wajib mampir ke 

Museum Teddy Bear yang kebetulan satu kompleks sama Namsan Tower. Kalau biasanya 

kita Cuma liat Teddy Bear 1 doang punyanya Mr. Bean, nah di sini, ada banyak boneka 

Teddy Bear dengan berbagai kostum sesuai tema dan aktivitas. Rame banget pokoknya. 

 Selanjutnya, merasakan tinggal di rumah tradisional Korea, yaitu ke Namsan Hanok 

Village. Bak “time traveler” di tempat ini kita diajak kembali ke masa lalu, di mana tradisi 

masyarakat Korea masih dipegang teguh. Tinggal pake hanbok deh dan rasanya bakal 

beneran kaya di film-film korea jadul hehehehe. 

 Next, menginjak malam hari, mengunjungi Gwanghwamun Square, 

Cheonggyecheon Stream & Han River. Suasana malam di ketiga tempat ini adalah hal yang 

tidak boleh kita lewatkan selama berada di Korea. Di Cheonggyecheon Plaza, kita bisa 

meliaht air mancur yang diterangi cahaya tiga warna. Sementara di Gwanghamun Square, 

bisa foto di depan patung Kaisar Sejong dan bisa mampir ke tempat pamerannya. Di sini kita 



bisa berfoto dengan pakaian alat pejabat istana secara GRATIS! :”) Next, menghabiskan 

malam yang indah menikmati pemandangan muara Sungai Han! 

Day 3  - Amusement & Shopping Time! 

Kalau ke Hongkong mainnya ke Disneyland, ke Korea main ke Lotte World! Di sini 

banyak wahana-wahana permainan yang seru buat di coba. Plus, desainnya yang sangat 

wow, pas buat foto-foto. Selain itu, Lotte World juga jadi lokasi syuting drama Full House 

dan film Stairway To Heaven. Dan kalau tidak salah, kemaren saya nonton Protect The Boss 

juga ada adegan di sini. 

 Ke Korea juga wajib menonton pertunjukan musical yang paling terkenal yakni, 

Jump and Nanta Show. Dua-duanya merupakan drama musical yang menampilkan 

 

adegan akrobatik yang sangat memukau. Meskipun minim dialog, mimik dan perilaku aktor 

dan aktrisnya pasti membuat anda terpingkal-pingkal. 

 Terakhir, belanja lagi! Ke Namdaemun Market & Myeongdong. Kalau di 

Namdaemun, tempat buat belanja oleh-oleh yang murah. Banyak souvenir khas korea dan 

pernak-pernik K-pop dijual di sini. Sedangkan di Myeongdong, tempat buat belanja produk 

fashion masa kini. Lumayan kan jauh-jauh ke Korea, belanja di sini, pulang-pulang kali aja 



terus di panggil “Lee Min Ho! Lee Min Ho!” Hahahahaha 

Penutup : Yang harus disempet-sempetin! 

 Selain itinerary di atas, ada 2 tempat yang membuat saya penasaran dan harus saya 

kunjungi meskipun Cuma sebentar. Yakni, tempat sauna dan noraebang alias tempat 

karaoke. Hampir di semua serial drama korea pasti ada adegan di sauna. Saya ingin 

merasakan rasanya tiduran di sauna berbaur dengan masyarakat korea, makan telur rebus 

dan memakai handuk di kepala. Hahaha. Sepertinya sangat tidak penting tapi bagi saya “It’s 

a must!”. Juga ke tempat karaoke. Meskipun nanti lirik yang tertera dalam hangul semua 

yang saya nggak ngerti, tapi nyanyi lagu korea di korea juga rasanya perlu. Ohiya, dan 

terakhir kalau sempet, pengen nonton Music Show di stasiun televise sana. Selama ini biasa 

nonton di Youtube kan, mumpung di sana kalau bisa nonton langsung! 

Selain itu yang wajib adalah menikmati kuliner khas korea. Meskipun di Indonesia udah 

banyak restoran Korea yang jual, namun wajib mencicipi kuliner khas Korea di negeri 

asalnya. Kimchi, Bibimbap, Ramyun, Kimbab, Ddukbokkkie, Bulgogil, Samgyetang dan 

sebagainya. 

 Itu tadi beberapa rencana dan daftar tempat yang ingin saya kunjungi apabila 

berkesempatan mengunjungi Korea Selatan. Semoga dapat terkabul sesegera mungkin. 

Amin. :”))  

Bersama esai ini juga saya lampirkan, sebuah video tentang lagu yang saya ciptakan 

dan nyanyikan sendiri berjudul “Bring Me To Korea”. Lagu tersebut menceritakan tentang 

mengapa saya suka Korea, hal-hal yang saya suka dari Korea, serta hal-hal yang ingin saya 

lakukan jika mengunjungi Korea. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di videonya hehe. Karena 

videonya dibatasi cuma 2 menit, kalau mau liat yang lebih panjang dan High Quality, bisa 

dilihat di channel Youtube saya : http://youtube.com/goizza . Terimakasih! 

Khamsahamnida! 

Esai ini ditulis oleh : Afrizal Kurniawan (Indonesia, 19 tahun) 

 

http://youtube.com/goizza

