
● 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.   

  

 

가을날/ 이시영  

잠자리 한 마리가 감나무 가지 끝에 앉아 

종일을 졸고 있다 

바람이 불어도 흔들리지 않고 

차가운 소나기가 가지를 후려쳐도 

옮겨앉지 않는다 

가만히 다가가보니 

거기 그대로 그만 아슬히 입적하시었다 

A dragonfly sat on the end of a persimmon branch 
and dozed off all day. 
Even with wind, it did not shake; 
even with a cold rain smacking the branch, 
it did not move over. 
When I quietly approached it, 
I was startled to see, 
right there, it had arrived in Nirvana. (An Autumn Day by Lee Si-young) 

 

Bermimpi itu indah. Beberapa waktu belakangan ini mimpi saya Cuma satu :traveling ke 

tempat terindah di dunia. Begitu banyaknya tempat-tempat ciptaan Tuhan yang indah 

membuat saya bingung. Belakangan impian itu melebar. Saya mau traveling ke tempat 

terindah di dunia di musim Gugur. Mengapa musim Gugur? Karena suatu hari di cuaca 

Makassar yang sangat panas saya menemukan ini di Internet. 

 

Saya terkesiap melihat foto itu. Warna-warna jingga dari dedaunan, sinar matahari yang 



bersinar lembut, daun-daun yang berguguran diterpa angin musim gugur tampak 

menghiasi jalanan. Indahnya. Maklum,di Indonesia hanya mengenal dua musim yaitu 

musim hujan dan musim Kemarau. Jadi pemandangan indah seperti ini hanya bisa saya 

nikmati di lukisan-lukisan, foto dan drama serial Korea.  

 

Ah ya! Korea. Tepatnya Korea Selatan. Negeri ini membuat saya penasaran. Seorang 

teman yang sudah pernah berkunjung ke sana di musim gugur pernah bilang,“Kapan 

waktu ada kesempatan,coba deh jalan-jalan ke Naejangsan National Park. Datanglah di 

musim gugur. Karena di musim itulah musim terindah di Korea Selatan.“ Semakin 

menggila impian saya ke sana.  

 

Jujur sejujur-jujurnya seandainya uang itu bisa dengan mudah berguguran seperti daun-

daun yang jatuh di musim gugur,maka semudah itu pula saya mengangkat ransel saya 

dan segera terbang ke sana. Tapi hidup terkadang tidak seindah foto dan lukisan, juga 

tidak sehappy ending drama serial Korea. Maka selain berdoa setiap waktu untuk di 

mudahkan jalannya ( ceileeh.. seperti doa minta jodoh saja ya!) ke sana, ada satu jalan 

lain yang paling bisa saya andalkan. Bertanya pada Google Oppa!  

 

Saya ketikkan Naejangsan National Park di kolom pencarian. Dan bermunculanlah 

informasi-informasi tentang Naejangsan National Park ini. Tempat ini berlokasi di utara 

Gwangju sekitar tiga jam dari Seoul. Tempat ini terkenal dengan keindahan hamparan 

pohon-pohon Mapel Jepang yang berjejer di sepanjang jalan. Dengan luas sekitar 81,7 

km, Naejangsan National park ini terdiri dari 3 bagian yaitu Naejangsan, Baegamsan, dan 

Ibamsan. Untuk yang suka suasana pegunungan seperti saya,sepertinya tempat ini 

sangat cocok. Naejangsan sendiri sebenarnya tidak terlalu tinggi. Dibandingkan yang lain 

hanya 700 meter ( yah,paling tidak tetap lebih tinggi dari tinggi badan kita. Jangan 

minder dulu dong, kita kan manusia bukan Gunung? *sembunyikan shoeslift*). 

Keistimewaannya puncak  Naejangsan ini memiliki batu dengan formasi yang unik. 

Katanya ini sesuai juga dengan nama Naejangsan itu sendiri. Nae = dalam, Jang = 

tersembunyi. Secara harafiah bisa diartikan gunung yang mempunyai keajaiban yang 

tersembunyi. Selain itu Naejangsan sebagai taman nasional pun memiliki flora asli seperti 

pohon otot, Asing ek, Mongolia oak, dogwood Giant, Maple, pohon Pala dan Sloumi.  

Pokoknya ada sebanyak 919 spesies tanaman. Kebayang kan jika daun-daun pepohonan 

itu berubah warna di musim gugur ? Indah sekali pastinya. Selain itu ada juga berbagai  

spesies hewan. Totalnya ada 1.880 spesies hewan termasuk 12 spesies yang terancam 



punah seperti kucing Kecil bertelinga dan Kuning berleher marten. Nah,tahu ada jenis 

species hewan itu saja baru sekali ini. Jadi tambah penasaran ingin menjelajahi 

Naejangsan National Park itu.  

 

Di Gwangju selain bisa menikmati pemandangan di Naejangsan National Park, ada juga 

perbukitan dan lembah Jirisan National Park. Selain itu Gwangju  juga dikenal sebagai 

pusat budaya kuliner di Korea. Tahun ini di tanggal 13-21 Oktober  ada perhelatan 

World Gwangju World Kimchi Culture Festival. Dari namanya saja pasti tidak jauh-jauh 

dari Kimchi, masakan fermentasi khas Korea. Dari semua kuliner Korea,ini dia yang paling 

bikin saya penasaran. Katanya makanan berfermentasi ini bisa membuat awet muda. 

Nah, mungkin ini rahasianya para ajumma di Korea di usia 70 tahun pun masih kelihatan 

segar dan kuat.  Makanya saya juga pengen tahu cara membuatnya. Lumayan kan, siapa 

tahu di usia segitu nanti saya masih bisa segar bugar ikutan nonton Super Show-nya 

Super Junior. (Hahahaha ELF,detected!).  

 

Tidak jauh dari Naejangsan National Park, ada sebuah tempat bernama Jeonju. Jika ingin 

merasakan hidup di pedesaan tradisional Korea berumur 400 tahun, bolehlah mampir ke 

sini. Jeonju ini juga asal masakan khas Korea „bibimbap”. Malah di tanggal 18-21 

Oktober setiap tahunnya ada Jeonju Bibimbap Festival. Wahh, bisa puas-puasin nih 

nyobain Bibimbapnya.     

 

Tapi sebenarnya bukan hanya Naejangsan aja loh. Di Korea Selatan banyak Taman 

Nasional. Ada Seoraksan National Park di pantai timur. Ini bisa jadi taman nasional paling 

terkenal seantero Korea Selatan. Jika ingin melihat hamparan sungai yang melintasi 

tebing granit yang indah, disinilah tempatnya. Banyak orang-orang Korea yang suka 

hiking di tempat ini. Layaknya sebuah acara yang di hadiri para selebrities,begitu pula 

antusias masyarakat mengunjungi tempat ini. Padahal selebritiesnya berupa 

pemandangan alam dan keindahan suasana. 

 

List saya bertambah panjang ketika mengetahui Korea Selatan mempunya banyak situs-

situs warisan dunia ( World Heritage). Ada sebuah kota kuno bernama Gyeongju di 

sebelah tenggara dari Kota Seoul. Tempat ini dulunya ibukota kerajaan Korea dikenal 

sebagai museum tanpa dinding saking banyaknya harta peninggalan bersejarah di udara 

terbuka. Ada makam kuburan kerajaan dan kuil Budha paling terkenal di Asia 

Seokguram, serta kuil Budha terbesar dan termegah Bulguksa. Tak heran tempat ini 



tercatat sebagai UNESCO World Heritage yah! Dari tempat ini pun musim gugur semakin 

terlihat indah. Semakin tak sabar rasanya ingin kesana.  

 

Mencari informasi dari Google Oppa tentang musim gugur di National Park akhirnya 

membawa saya ke tempat-tempat lain yang menawarkan pemandangan indahnya. Wish 

list saya bertambah panjang. Mungkin kalau di urut bisa membuat perjalanan 3 hari 2 

malam. Belum apa-apa saya sudah bermimpi bisa jalan-jalan di semua tempat-tempat 

itu, belajar membuat kimchi, dan tentu saja berfoto dengan pemandangan spektakuler 

khas musim gugur seperti yang saya lihat selama ini. Yah, akan lebih bagus lagi jika tiba-

tiba bertemu Cho Kyuhyun di suatu tempat dan bisa sama-sama menikmati suasana itu. 

Yah maksudnya, dia di sebelah sana.. saya di sebelah lain pula.. Hehehe.. Ah, kebanyakan 

dengerin lagu Late Autumn saya ini.. 

 

Semoga musim gugur ini impian saya bisa merasakan keindahan Korea Selatan bisa 

terwujud. Toh, kata orang bijak dan sukses, semuanya berawal dari mimpi. Keep 

dreaming,keep hoping,keep praying. . Hwaiting! Autumn in South Korea.. nantikan saya. 

 

Source : http://theholidayandtravelmagazine.blogspot.com/2012/07/autumn-splendour-

to-capture-your-heart.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


