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※ 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. 

 

“Membelah Laut Timur” 
 

“Takeshima!” Pak Kim Kyeong Joon ternganga mendengar aku menyebut kata itu. 
Ia terdiam sebentar lalu dengan ekspresi wajah serius, ia berkata dalam bahasa Korea, 
“Jangan pernah lagi memanggil dengan nama itu, Nana! Nama pulau itu Dokdo, bukan 
Takeshima,” ujar murid Bahasa Indonesia-ku itu dengan tegas. Aku tahu apa yang terjadi 
antara Korea dengan Jepang menyangkut Dokdo, sekelompok pulau-pulau kecil yang 
terletak di Laut Timur Korea itu. Kedua negara Asia Timur dengan kekuatan ekonomi besar 
itu sama-sama mengklaim bahwa Dokdo (nama Korea) atau Takeshima (nama Jepang) 
dengan nama internasional ‘The Liancourt Rocks” adalah bagian dari wilayah resmi negara 
mereka. Namun aku tidak tahu bahwa memanggil pulau itu dengan sebutan “Takeshima” 
dapat membuat orang Korea sedemikian marah.  

Orang-orang Korea, belakangan kumengerti, menyematkan semangat 
nasionalisme mereka pada Dokdo. Dua batu karang besar itu menjadi istimewa bagi orang-
orang Korea karena keduanya adalah simbol kenegaraan, kebanggaan, dan kemerdekaan 
mereka sebagai suatu negara berdaulat. Apalagi negara yang bersikeras mengklaim Dokdo 
adalah Jepang, negara yang pernah menjajah Korea di awal tahun 1900-an. Jadilah Dokdo 
lebih dari sekadar pulau-pulau batu karang. Kelompok pulau-pulau mini Dokdo ini terdiri 
atas dua pulau terbesar, yaitu Seodo dan Dongdo. Dokdo terdiri atas sekitar 90 pulau-pulau 
kecil dan bebatuan karang laut. Terletak sekitar 87 kilometer dari pulau Korea di Laut Timur 
yaitu Ulleung-do. Berbagai usaha telah dilakukan oleh pemerintah Korea untuk mengatakan 
pada dunia bahwa Dokdo adalah bagian dari wilayah resmi negara Korea. Misalnya saja 
pemerintah Korea menerbitkan perangko tahun 1940 bergambar Dokdo, seorang warga 
negara Korea membeli halaman majalah New York Times untuk memuat iklan berisi 
pernyataan bahwa Dokdo adalah milik Korea, serta publikasi bahwa ada tiga orang Korea 
yang kini tengah tinggal secara permanen di Dokdo. Pemerintah Korea bahkan punya 
alamat resmi di Dokdo: 20-2 Dokdo-ri Ulleung-eup Ulleung-gun, Gyeongsangbuk-do. Luar 
biasa! Semangat nasionalisme yang terangkum dalam kepulauan Dokdo itu membuatku 
begitu ingin mengunjungi Dokdo. Sulit memahami rasa cinta orang-orang Korea yang besar 
itu kepada Dokdo. Dengan mengunjungi Dokdo langsung, mungkin aku akan mengerti 
mengapa mereka memilih Dokdo untuk mengusung nasionalisme Korea yang akan terus 
mereka lindungi dan pertahankan.  

Nah! Aku akan melakukan perjalanan menuju Dokdo yang disebut ‘Proyek Musim 
Gugur Dokdo’ atau ‘The Dokdo Fall Project.’ Mengapa butuh proyek khusus untuk menuju 
Dokdo? Karena kabarnya, begitu sulit untuk pergi ke Dokdo karena selain perlu izin khusus 
dari pemerintah Korea, cuaca yang tidak mendukung seperti angin kencang dan badai bisa 
menjadi penghalang terbesar bagi seseorang untuk pergi ke sana. Baiklah, jadi begini 
rencanaku untuk perjalanan selama tiga hari dua malam menuju Dokdo: Hari satu adalah 
‘Take-off’, yaitu perjalanan dari Seoul menuju Pohang yang dilanjutkan menyeberang ke 
Pulau Ulleung (Ulleung-do). Hari dua kutargetkan sebagai perjalanan ‘Membelah Laut 
Timur’ menuju Dokdo dari pelabuhan Ulleung-do. Lantas Hari tiga menjadi hari ‘Mendarat’ 
ke Pohang lalu menuju Seoul.  

Hati-hati! Sebelum bepergian, hal yang paling penting selain menulis rencana 
perjalanan dengan rapi adalah merencanakan budget untuk segala kebutuhan selama 
perjalanan. Ini termasuk biaya transportasi, makan, penginapan, serta kebutuhan 



mendesak. Coba kuambil selembar kertas dan menuliskan budget-ku: 
1. KTX Yongsan-Pohang: KRW 35,000 
2. Taksi dari Stasiun Pohang-Terminal Ferri Pohang: KRW 5,000 X 2 = KRW 10,000 
3. Kapal dari Terminal Feri Pohang-Ulleung-do: KRW 58,800 X 2 = KRW 117,600 
4. Ulleung-do-Dokdo-Ulleung-do: KRW KRW 45,000  
5. Bus dari Dodong terminal menuju Bongnae: KRW 1,500 X 2 = KRW 3,000 
6. Penginapan di Ulleung Chusan Ilga Pension di Ulleung-do: KRW 60,000 per 

malam.X 2 = KRW 120,000  
7. Taksi tour di sekitar Ulleung-do: KRW 80,000 per hari 
8. Taksi dari Terminal Feri Pohang menuju bandara Pohang: KRW 8,000. 
9. Pesawat dari Pohang menuju Seoul: KRW 50,000. 
10. Biaya makan selama tiga hari: KRW100,000 
11. Biaya darurat: KRW 50,000 

Total biaya yang diperlukan selama perjalanan = KRW 618,600 
Untuk membiayai perjalanan ini saja, mungkin aku harus menabung sebulan gajiku. 

Syukur-syukur jika ada yang mau menjadi donor untuk perjalanan ini. Naah, setelah selesai 
dengan perencanaan budget serta perencanaan lainnya seperti memesan tiket kereta dan 
pesawat, penginapan, kapal, dsb., dengan ransel dan koper kecil di tangan serta semangat 
petualangan yang menggebu, aku siap untuk terbaaang! 

‘Terbang’ atau ‘Take-off’; Nama yang menandakan dimulainya petualangan yang 
fantastis yang memberikanku seperti sensasi mengudara! Perjalanan akan kumulai dari 
stasiun kereta Seoul. Aku berencana memilih kereta Korean Express Train (KTX) yang 
berangkat dari stasiun Yongsan pukul 5.40 pagi setelah makan pagi sandwich ala Dunkin 
Donuts di perjalanan berangkat tadi. Dengan KTX perjalanan menuju stasiun Pohang akan 
memakan waktu tiga jam. Betapa luar biasanya, aku membayangkan, dapat menikmati 
pemandangan ‘danpung’ alias daun-daun yang berubah warna di musim gugur di Korea 
selama perjalanan dengan kereta. Pada pukul 09.30 pagi, sampai di stasiun Pohang, aku 
akan langsung meluncur ke Pohang ferry terminal dan menyebrang ke pelabuhan 
Dodonghang di Ulleung-do. Berlayar dari Pohang ke Ulleung-do, aku membutuhkan waktu 
1,5 jam, jadi ketika aku sampai di Dodonghang, aku bisa menikmati makan siang sebelum 
naik bus ke penginapan Chusan Ilga Pension. Pukul dua siang, aku sudah sampai di 
penginapan untuk check-in. Chusan Ilga Pension adalah penginapan bergaya ondol, yaitu 
rumah tradisional Korea dengan sistem penghangat ada di bawah lantai. Dengan begini, 
aku bisa secara langsung menikmati tidur di ruang ondol selama perjalananku. Setelah 
check-in, aku bisa menghabiskan sore dengan berjalan-jalan di sekitar penginapan dengan 
taksi sewaan. Pertama, aku akan menuju Seokpo Observatory, di mana aku bisa menikmati 
pemandangan laut serta sekitar pulau Dokdo dari ketinggian. Setelah itu, aku akan langsung 
menuju Air Terjun Bongnae. Lalu aku akan makan malam di salah satu restoran lokal, 
menikmati bimbimbap kemudian kembali ke penginapan untuk berisitarahat setelah 
menikmati udara laut di sekitar penginapan.  

Hari berikutnya adalah hari ‘Membelah Laut Timur’ disebut juga ‘Slashing the East 
Sea’ menuju Dokdo!! Menuju Dokdo, dengan jaket tebal musim gugur yang tahan air, aku 
membawa kamera serta bekal makan siang, roti dan kimbab serta sebotol air minum. Pukul 
10 pagi, kapal bernama Sunflower itu sudah siap membelah Laut Timur untuk membawa 
lebih dari seribu orang penumpangnya menuju Dokdo. Pukul satu siang, bersama 
hembusan angin laut di atas air yang hijau seperti permata, aku sampai di Dokdo. Akhirnya, 
setelah sekian lama hanya mendengarnya lewat buku-buku teks di kelas dan surat-surat 
kabar, aku menginjakkan kaki di Dokdo. Tiup angin musim gugur yang membawa butiran-
butiran air laut akan menemaniku menjelajahi Dokdo yang misterius dikelilingi air laut yang 
hijau berkilau itu. Mungkin pula aku akan bertemu dengan Pak Kim Sung Do dan istrinya 
yang telah cukup lama hidup di Dokdo dan mendengar pengalaman mereka hidup di situ. 
Setelah terinspirasi oleh cerita-cerita mereka dan menikmati pemandangan indah Dokdo 
yang luar biasa, pukul 16.00 aku telah berada kembali di kapal Sunflower untuk berlayar 
menuju Ulleung-do. Malam ini, saking senangnya, mungkin akan tidur sambil bermimpi 



tentang Dokdo, hingga mentari pagi muncul di balik awan.  
Naah, hari terakhir di Ulleung-do, aku memilih menghabiskan pagi dengan berjalan 

menghirup udara laut di sekitar penginapan lalu menuju Dokdo Museum. Setelah puas 
berfoto dan melihat-lihat museum, aku akan kembali ke hotel untuk check-out pada pukul 12 
siang. Makan siang di pelabuhan Dodonghang sambil berbelanja oleh-oleh khas Ulleung-do 
adalah hal yang selanjutnya. Makan siang kali ini, aku memilih untuk menikmati Ojingo 
bulgogi khas Ulleung-do.  

Tidak terasa jarum jam tanganku telah menunjuk ke angka 15.00. Waktunya untuk 
naik kapal menuju Pohang ferry terminal, alias fase ‘Mendarat’ atau ‘Landing.’ Pesawatku 
dari Pohagng menuju Seoul dijadwalkan berangkat pukul delapan malam. Setelah makan 
malam Dwenjang jjigae di bandara, aku siap naik pesawat. Orang-orang Korea yang begitu 
hangat membantuku selama perjalanan ini membuat perjalananku terasa mudah dan 
menarik. Pesawat itu terbang sedikit terlambat menuju Gimpo Airport di Seoul, membawaku 
pergi dari Laut Timur yang penuh nilai nasionalisme Korea dan penuh kenangan itu. Mesin 
pesawat menderu, mengaburkan pandangan mataku yang tengah mengamati tanah Pohang 
yang berkilau karena lampu malam yang termaram, dari udara.  

Dokdo, annyeong! 
 

 

 


