
● Penulisan Esai 

 

※. Selain format esai berbentuk teks, Anda dapat juga melampirkan tambahan video, audio, 

web kartun, sketsa, dll. Baik file video maupun audio yang dikirim berdurasi selama kurang 

lebih 2 menit, dan mohon kirim beserta skrip bagi Anda yang memakai narasi.   

  

 

Berawal dari sebuah pertemuan  saya dengan rombongan dari Korea di gereja. Sejak saat itu 

saya mulai menyukai Korea. Mencoba menggali lebih banyak informasi tentang Korea, mulai 

dari musik, bahasa, budaya  hingga pariwisata. Sampai  pada akhirnya  menemukan 

sebuah obyek wisata di  Korea yang saya yakin masih sangat bagus dan terjaga sampai saat 

ini. Pulau Namiseom atau orang biasa menyebut dengan Pulau Nami, sangat awam terdengar 

di telinga saya, karena saya lebih sering mendengar  Pulau Jeju dari pada Pulau Nami.    

Pulau ini mendadak sangat ramai dikunjungi karena pernah digunakan sebagai tempat 

syuting film legendaris Winter Sonata. Benar saja, karena pemandangannya memang tidak 

diragukan lagi sangat indah dan menawan, begitu asri dan alami. Letaknya sekitar 3.8 KM 

dari Gapyeong County, Chuncheon di Gangwon-do dengan luas pulau kurang lebih 430.000 

meter persegi senantiasa menyuguhkan pemandangan eksotis. Tidak hanya pemandangan 

eksotis yang ditawarkan pulau ini, unsur romantis juga turut menjadi daya tarik utama pulau 

ini. Hingga banyak yang berkata kalau barang siapa yang  mengunjungi  pulau ini orang 

tersebut pasti sedang merasa sedang jatuh cinta. Terlepas benar atau tidak, film Winter Sonata 

yang sangat romantis tersebut nampaknya sangat berpengaruh besar terhadap daya tarik turis 

lokal ataupun manca (khususnya Asia) untuk mengunjungi pulau ini. Menurut informasi yang 

saya peroleh dari internet, sejak tahun 2001 pengunjung pulau ini semakin meningkat. Tidak 

salah memang, karena keunikan dan keindahan yang memang tidak ada duanya. Unik, satu 

kata yang memang bisa menggambarkan pulau ini. Kenapa? Kita tahu bahwa Korea Selatan 

memiliki beberapa musim seperti musim panas, musim dingin, musim semi / gugur, dan 

musim hujan. Setiap musim selalu ada pemandangan yang berbeda di pulau ini. Pada saat 

musim gugur dan semi dominasi alam dengan dedaunan  berwarna orens atau kuning. 

Ketika musim panas dominasi coklat kekuningan, musim hujan berwarna hijau dengan aksen 

coklat dan pada saat musim dingin berwarna putih karena salju. Jajaran pohon yang tumbuh 

tinggi menjulang  terlihat begitu rapi dan menarik untuk diabadikan moment nya. September 

adalah waktu yang tepat untuk jalan-jalan dan menikmati pemandangan dan festival yang ada 

di Korea Selatan.  

 

Selain  Pulau Nami yang legendaris dengan Winter Sonatanya, Pulau Jeju adalah salah satu 

pulau ternama yang ada di daratan Korea Selatan. Pulau ini termasuk pulau yang juga sangat 

banyak pengunjungnya. Pulau impian, begitulah saya menyebutnya. Keindahannya memang 

sangat luar biasa, meski hanya pernah melihat di serial Korea seperti Lie To Me. Selain 

pantainya yang elok ternyata di dalam pulau tersebut juga masih menyimpan kejutan. Kita 

disuguhi pemandangan lain seperti air terjun Cheonjiyeon, air terjun Jeongbang, Gunung 

Halla. Selain pemandangannya yang bagus, rasa penasaran saya adalah ingin mencicipi 

kuliner khas Jeju yaitu Jeonbokjuk, bubur abalon. Bisa dibayangkan pasti rasanya sangat 

khas dan tidak dapat ditemukan ditempat lain. Halla Arboretum (Kebun Raya Halla) 

sepertinya juga sangat menarik untuk dikunjungi ketika berada di Pulau Jeju. Menyimpan 

banyak koleksi pohon herbal yang dilestarikan disana Dua pulau yang menyimpan banyak 

keindahan yang hanya ada di Korea Selatan. Seogwipo Chilsimni Festival, adalah salah satu 

festival yang akan diadakan di pertengahan bulan September 2012 mendatang di Jeju. 

Festival ini begitu menarik karena pendudukan sekitar Seogwipo akan mempertunjukkan 



beberapa pertunjukan yang menunjukkan tentang keindahan daerah tersebut, meliputi alunan 

musik khas daerah  tersebut dan juga pakaian yang mereka kenakan. Pulau Jeju dan Pulau 

Nami, sama-sama memiliki kekhasan  yang luar biasa indah. Sama-sama memiliki keunikan 

yang sayang untuk lewatkan keindahannya pada saat berkunjung ke Korea Selatan. 

 

Berbibcara  tentang keindahan Korea tentu tidak lengkap jika tidak mengunjungi Istana 

Changdeok. Istana yang memiliki sejarah panjang perjuangan kerajaan di Korea ini memang 

layak dijadikan salah satu pilihan utama, bisa saya katakan wajib untuk dikunjungi. Saya 

sebagai seorang desainer produk yang menyukai dunia arsitektur dan desain grafis tentu tidak 

akan melewatkan pengalaman untuk berkunjung ke Istana ini. Selain menjadi pusat 

pemerintahan utama yang di kelilingi kuil leluhur dan kantor pemerintahan, istana ini 

menyimpan banyak sekali akar-akar budaya Korea yang sampai saat ini masih dipertahankan. 

Saya ingin mengenal Korea, dan saya rasa istana ini dapat merepresentasikan cikal bakal 

kebudayaan Korea dari zaman dulu. Berbicara sejarah memang tidak membosankan, banyak 

pengalaman dan pembelajaran yang dapat digali dari aset-aset yang ada di istana ini. 

Mungkin lebih tepatnya bisa dikatakan sebagai wisata edukasi. Bagaimana raja-raja Korea 

Selatan mempertahankan seluruh aspek kebudayaan yang ada, bisa melihat perjuangan 

mereka lebih dekat dengan mengunjungi tempat ini pastilah menyenangkan. Sekalipun hanya 

pernah melihat dari internet dan beberapa sumber lain, arsitektur yang ditampilkan di Istana 

Changdeok  bisa saya pastikan sangat luarbiasa. Ukir-ukiran dengan beberapa kombinasi 

warna emas, merah membuat nilai seni yang terkandung begitu tinggi dan berharga. 

mengenang sejarah tentu ingat dengan Kimchi, makanan khas yang sangat unik pedasnya dan 

cara memasakknya. Melalui proses fermentasi dengan rempah-rempah dan tentunya cabai 

pedas, makanan ini tidak akan saya lewatkan jika saya diberi kesempatan berkunkung ke 

Korea. Sebagai pecinta masakan pedas, ini adalah makanan wajib yang harus saya coba. 

Makanan yang memang khas sebagai bekal ketika musim dingin tiba ini mengandung banyak 

cerita dan makna. Bercerita ketika zaman penjajahan Jepang yang begitu keras, makanan ini 

menjadi salah satu makanan utama pada saat rakyat Korea menghadapi musim dingin 

dengan. Sangat fenomenal, hingga makanan ini dapat dilestarikan  higga kini. Bahkan, saat 

ini sudah terdapat ratusan jenis Kimchi yang sangat beragam dengan banyak variasi. 

 

Jika diberi kesempatan berkunjung ke Korea Selatan, tempat yang pertama kali ingin saya 

kunjungi adalah Istana Changdeok, yang kedua adalah Pulau Nami, setelah itu Pulau Jeju. 

Waktu 3 hari 2 malam mungkin tidak cukup untuk mengunjungi tempat wisata tersebut. 

Namun terlepas dari semuanya itu pastilah pengalaman berharga yang saya dapat, dan  tak 

terlupakan. Wisata sejarah di Istana Changdeok  akan memberikan banyak pengetahuan 

akan sejarah panjang Korea Selatan. Kemudian wisata alam dan budaya yang pasti akan 

memberikan banyak informasi  tentang Korea Selatan hingga masa kini.  

 

Di Esai  ini saya lampirkan video klip dengan lagu ciptaan saya, dengan bantuan dari 

teman-teman dalam pembuatan video klip dan aransemen lagu. Sebagai penghargaan  

kepada Radio KBS  Korea dan rasa cinta saya terhadap Korea Selatan. Kamshahamnida  

 

 

 

 

 

 

 


