
● 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.   

  

Seoul! Kota yang penuh dengan hiruk pikuk penduduknya yang selalu membawa kesan penuh rasa. 

Ibukota Korea Selatan ini sudah menjadi salah satu kota dengan kemajuan ekonomi yang cukup 

pesat di dunia. Tak hanya politik dan ekonomi, tapi juga budayanya yang memiliki kesan tersendiri 

dibanding negara lain khususnya Asia. Wah sungguh luar biasanya jika saya diberi kesempatan 

untuk menikmati kota Seoul yang selama ini hanya saya bisa lihat di internet atau TV. 

Membayangkannya saja sudah bisa membuat saya tersenyum sendiri. 

Hari 1 – Fallin‘ In Love With Seoul Beauty! 

Apa yang sebaiknya kita lakukan di Seoul di hari yang paling pertama ini? Tentunya menikmati 

keindahan kota Seoul dengan segala kecantikan gedung-gedung dan tempat wisatanya. Pagi ini saya 

akan mulai dengan bertemu Yoo Jae Suk si MC nasional yang sudah tersandang namanya di seluruh 

Asia bahkan dunia! Sewaktu menonton siaran “Happy Together“, saya menyadari bahwa mereka 

syuting di pagi hari. Jadi, apa salahnya jika kita ke KBS Annex dahulu untuk melihat bagaimana syuting 

Happy Together dilakukan. Sekedar untuk berfoto sudah seperti mimpi jadi kenyataan bagi saya! 

Bertemu dengan G4, Park Myeong Soo, Shin Bong Sun, dan Park Min Su! Setelah itu, sepertinya 

menikmati kota Seoul di Gedung 63 bukanlah pilihan yang buruk. Melihat seluruh kota Seoul dari 

ketinggian, dan menikmati pemandangan bagaimana hiruk pikuk kota Seoul, pasti akan menakjubkan 

dan 

menyenangkan! Hanya 5 menit dari gedung KBS Annex, kita sudah tiba di Gedung 63! Sebelum hari 

semakin siang, lebih baik kita mengisi perut dengan makanan khas Korea! Yang paling ingin saya  

coba di siang hari ini adalah Samgyetang. Yak, Sup ayam dengan ginseng ini sepertinya akan 

menjadi makanan yang pas untuk menghangatkan badan di tengah dinginnya musim gugur di Korea. 

Setelah memuaskan hasrat lidah dan perut, ingin sekali saya mengunjungi Namsan Park dan Namsan 

Tower di Namsan. Menurut para blogger dunia yang sudah berkunjung ke sana, keindahan warna 

pohon di musim gugur tak boleh terlewatkan. Apalagi, di negara saya tidak ada musim gugur. Warna  

daun yang mulai menguning dan dinginnya udara, wah pengalaman yang tak mungkin saya dapat di 

Indonesia! Setelah berpuas diri melihat Namsan Park dan Tower, akan semakin lengkap jika kita  

menghabiskan sore menjelang malam ini di Cheonggyecheon. Keindahan arsitektur dikombinasikan 

dengan keindahan alam dari sungai yang mengalir di tengah kota, akan membuat sore ini sempurna! 

Setelah matahari terbenam saatnya kita mengisi perut untuk makan malam. Nasi hangat dengan 

bulgogi yang manis dan gurih! Wah, sungguh nikmat! Meski pernah membuat bulgogi sendiri, pasti 

beda rasanya jika kita bisa makan langsung dengan suasana kota Seoul. Seusai mengisi perut, 

mari puaskah hasrat belanja kita di Dongdaemun! Di sini kita bisa membeli buah tangan atau hanya 

Sekedar “cuci mata“ melihat barang-barang khas Korea dengan harga yang cukup murah. 

Hari 2 – Mengecap Korea 



Menyambut matahari yang bersinar di pagi hari di Seoul! Ah, nikmatnya! Hari ini akan saya habiskan 

untuk menikmati budaya Korea yang selalu ingin saya coba. Ya! Kulinernya. Pagi hari ini saya akan 

mencicipi pastry yang banyak berjajar di jalanan Seoul. Nampaknya pastry dan secangkir minuman 

hangat sangat pas untuk memulai hari ini. Banyak sekali toko roti yang menjual aneka roti dengan 

bentuk 

dan rasa yang menarik. Lalu, saya akan mengunjungi sebuah kursus masak makanan Korea yang  

cukup terkenal di Seoul. Tentu mempelajari budaya tak hanya sekedar melihat tapi harus dipraktekkan 

bukan? Di O‘ngo Cooking Class saya tak hanya ditunjukkan bagaimana cara membuat makanan khas  

Korea, tapi kita juga bisa membuatnya langsung dibantu dengan para ahli di bidangnya. Dengan 

harga  

65.000 W kita bisa mempelajari 3-4 makanan dalam 2-3 jam. Di sini kita juga bisa belajar membuat  

kimchi! Wah, sepulang dari Korea saya bisa membuatnya bersama kakak saya. 

Usai puas belajar membuat Korean food, kita akan melesat dari Jongno-gu menuju Jung-gu untuk  

Menikmati bibimbab khas Korea! Perjalanan selama kurang lebih 20 menit akan kita nikmati sambil  

Melihat-lihat jalanan di Seoul. Sesampainya di Jung-gu mari kita icip nikmatnya bibimbab di  

Myeong-dong! Makanan tradisional khas Korea yang berasal dari Jeonju ini sudah dikenal dunia, 

termasuk saya. Memakannya dengan mangkok panas, menambah sensasi menikmati bibimbab! 

Dari Myeong-dong kita lanjutkan ke Hong-dae! Hong-dae yang didomisili oleh mahasiswa, membuat 

Hong-dae memiliki banyak tempat kuliner untuk dinikmati. Di sana juga banyak street performance 

yang bisa kita nikmati sambil bersantai di jalanan Hong-dae. Malam ini, kita akan dipuaskan dengan 

Samgyeopsal! Wah, makanan favorit para Koreans ini juga merupakan hal yang paling membuat 

saya menelan ludah saat melihatnya. Dipanggang dan dimakan bersama saeujot dan teman-temannya 

Akan membuat malam ini sempurna, bukan? Sebelum pulang, tak lupa kita menikmati street food 

di sepanjang jalanan Hong-dae. Wah, hari yang sempurna di kota Seoul! 

Hari 3 – Annyeong Seoul! 

Tidak terasa hari ini sudah menjadi hari terakhir di Seoul. Gunakan waktu dengan sebaik mungkin! :D 

Satu hari ini akan kita habiskan untuk, SHOPPING! Memang membeli oleh-oleh sangat cocok kita 

lakukan di hari terakhir. Petama kita akan ke Myeong-dong. Myeong-dong dikenal sebagai surganya 

Para Shoppaholic. Di sepanjang jalan kita bisa menemukan toko-toko berjejer menunggu untuk  

dikunjungi. Baju, makanan, kosmetik, pernak-pernik, dan masih banyak lagi tersedia di sini. Tak hanya 

itu, 

Myeong-dong juga menyediakan barang-barang bermerek yang mungkin jarang ditemukan di 

Indonesia 

Mari kita berbelanja! 

Sepuasnya berbelanja di Myeong-dong, kita bergegas menuju ke COEX Mall. Sebuah mall yang 

sangat terkenal untuk para turis berbelanja. Selain tempatnya yang nyaman, COEX juga menyediakan 

fasilitas tak hanya untuk berbelanja, tapi juga untuk memuaskan hasrat rekreasi kita. Ada sekitar 800 

restoran yang siap memuaskan hasrat kuliner kita, juga Museum Kimchi. Di sana kita bisa mengetahui  

sejarah dan jenis-jenis kimchi yang ternyata sangat bervariasi. Di sini saya juga ingin membeli 

beberapa 



bumbu-bumbu korea yang sulit saya temukan di Indonesia. Semakin lengkap oleh-oleh saya. :D 

Dari COEX Mall, kita segera berangkat menuju Incheon International Airport untuk kembali ke Jakarta. 

Karena perjalanan dari COEX Mall ke Incheon Airport cukup jauh, sebaiknya kita jangan terlambat. 

Inilah harapan saya jika saya diberi kesempatan untuk mengunjungi Korea. Tentu kedepan tak hanya 

Seoul, tapi juga kota-kota lain yang tentunya memiliki rahasia keindahan masing-masing ingin saya 

kunjungi. Terima kasih KBS World! Salam hangat dari saya di Indonesia. 

 

 

This is me! Good luck to myself! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Beserta dengan esai ini, saya juga menyertakan beberapa foto. Saya membuat replika 

tempat dan makanan yang ingin saya kunjungi dan coba. Semua hand made dan saya 

buat dengan segenap hati ^_^ hehe.) 

 

Terima kasih KBS World sudah membuat kesempatan untuk saya bisa mengunjungi Korea 

Selatan! 

Fighting! 


