“TOGETHER WE SEE THE OUTSIDE WORLD” By : Lussy Siausentri (1901461956)
Pada tanggal 1 September 2016 pukul 12.00, kami para peserta dan panitia Immersion
Himsisfo Binus University berkumpul di kampus anggrek Binus University untuk berangkat
bersama ke Soekarno-hatta International Airport menggunakan transportasi shuttle bus yang
disediakan dari Binus University. Dalam acara Immersion 2016 Himsisfo ini terbagi menjadi 2
batch, yang terdiri dari batch 1 dan batch 2, dan aku sendiri masuk kedalam batch 2.
Setelah semuanya telah berkumpul, kami langsung berangkat menuju Soekarno-hatta
International Airport. Sesampainya di bandara, kami langsung check-in karna waktu telah
menunjukkan pukul 4sore. Tetapi sebelum kami mulai check-in, kami briefing terlebih dahulu
yang dibimbing oleh Ibu Tanty selaku perwakilan dari Fakultas School of Information System
Binus University dan melakukan doa bersama agar kegiatan kami selama di Korea nanti berjalan
dengan lancar dan sukses. Setelah itu kami foto bersama kemudian kami segera check-in.

Karena kami terbagi menjadi 2 batch, jadi batch 2 berangkat terlebih dahulu pada pukul
19.00 menuju Kuala Lumpur International Airport (KLIA) untuk transit, kemudian sesampainya
kami batch 2 di KLIA, kami harus menunggu 8 jam untuk berangkat ke Incheon International
Airport, dan kamipun disediakan dinner di KLIA yaitu Chicken Rice Malaysia yang sangat enak
dan juga banyak, sedangkan batch 1 berangkat ke KLIA pada pukul 20.00, kemudian
sesampainya batch 1 di KLIA pada pukul 23.00, batch 1 langsung berangkat lagi menuju Incheon
International Airport pada pukul 01.00 dini hari, tanggal 2 September tepatnya, dan batch 1
sampai di Incheon-Seouljam 09.00 pagi.
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Kemudian dilanjutkan menuju tempat penginapan di Itaewon-Seoul yaitu G-guest house
nama penginapannya, G-guest house adalah tempat penginapan terkenal dan nomor 1 di
Itaewon-Seoul, setelah sampai batch 1 pun langsung membereskan barang baawaannya,
kemudian mandi, merapikan diri, dan explore Itaewon.
Kembali lagi ke batch 2, batch 2 pun akhirnya berangkat pada pukul 07.00 pagi.
Dikarenakan perjalanan yang cukup lama, aku pun memutuskan untuk tidur saja, dan tidak
lama kemudian aku terbangun dan merasa lapar, lalu aku membeli Mac & Cheese with Chicken
Ball seharga 25 Ringgit Malaysia (RM), menurut aku itu adalah makanan yang sangat enak, lalu
aku juga mencoba Nasi Kerabu sama juga harganya 25 RM, Nasi Kerabu adalah nasi berwarna
biru dan ada banyak lauk pauk nya juga, dan menurut aku nasi kerabu adalah makanan yang
unik karena nasinya berwarna biru. Aku juga mencoba minuman Soya Chocolate nya yang
seharga 8 RM, awalnya aku ragu takut tidak enak karena aku kurang menyukai minuman soya,
tapi karena aku pecinta coklat, akhirnya aku mencoba soya chocolate itu karena penasaran, dan
karena aku liat soya chocolate adalah minuman yang recommended, aku pun tak ragu lagi dan
mencobanya. Ternyata soya chocolatenya memang enak, dan aku tidak menyesal sama sekali,
malah ingin menambah soya chocolate sekali lagi.
Tak terasa perjalanan didalam pesawat akhirnya selesai, kamipun sampai pada pukul
13.00 siang waktu Korea Selatan, Korea Selatan dan Indonesia memiliki perbedan waktu 2 jam,
setelah sampai kami langsung bergegas berjalan lagi menuju penginapan dengan menggunakan
kereta listrik (MRT) dan juga transit lagi menggunakan kereta bawah tanah yang super cepat,
dan kami juga diberikan kartu yang sangat lucu untuk digunakan di setiap kita akan naik kereta
kemanapun.
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Hari pertama di Korea kami sudah sangat merasa kelelahan, kenapa? Karena ternyata
akses kemanapun di Korea banyak melewati tangga-tangga, dan tangga-tangga itupun sangat
tinggi-tinggi, tapi itu adalah pengalaman yang luar biasa di Seoul walaupun terasa lelah tapi
sangat menyenangkan karena bisa mengalami pengalaman baru yang tak pernah ditemui di
Indonesia bersama teman-teman.

Pada akhirnya kamipun sampai di G-guest House Itaewon Seoul. Sesampainya kami,
kami langsung menyiapkan diri untuk dinner bersama di Eid Halal Restaurant. Setelah selesai
makan, aku bersama Titin teman baruku di acara Immersion 2016 ini, pergi mengexplore
Itaewon pada malam hari, kami pergi berkuliner dan shopping, juga berfoto-foto disekitar
Itaewon, aku bener-bener tidak menyangka kalau aku bisa bertemu dengan teman yang
mempunyai banyak kesamaan denganku, kami mempunyai selera yang sama, sama-sama
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menyukai barang yang sama, sampai-sampai ketika kita mau membeli baju pun, kita
kebingunan mau siapa yang beli baju itu duluan, karena baju itu cuman ada satu tapi kami
saling menyukainya. Kemudian kami juga memiliki kesamaan dalam hal berfoto, jika sekali
berfoto aku ingin mendapatkan 1 foto yang bagus seakan-akan terlihat perfect, begitu halnya
dengan Titin, dia ternyata juga sama sepertiku, sekalinya foto bisa berkali-kali, dan terkadang
sampai ada belasan foto tapi yang diambil cuman 1. Kami saling memahami bagaimana maunya
kalau difoto, pokoknya aku sangat senang ternyata aku bisa bertemu dengan teman yang
mempunyai kesamaan sepertiku.
Karena sudah larut, dan waktu menunjukkan pukul 23.00 malam, kamipun kembali
kepenginapan, dan kami juga sekamar 4 dengan para dosen yaitu Ibu Tanty dan Ibu Indrajani,
kamar kami adalah kamar VIP, karena kamar kami sedikit lebih luas dan tersedia kulkas, televisi,
juga microwave.
Kemudian kamipun segera tidur karena besok pagi akan mengunjungi Universitas
pertama dan harus berangkat jam 09.00 pagi, jadi pada pukul 05.00 subuh semua sudah harus
terbangun lalu pukul 07.30 breakfast.
Tanggal 3 September tepat pukul 05.00 subuh, aku terbangun, karena aku orangnya
memang selalu terbangun disubuh hari. Aku sendiri juga bingung mau tidur selarut apapun aku
selalu terbangun disubuh hari. Setelah aku bangun, aku mau bergegas menyiapkan diri, tapi aku
melihat yang lain belum pada bangun dan aku menunggu sampai ada yang bangun saja karena
aku orangnya tidak enakkan jika melihat orang lain masih tertidur pulas, aku malah bangun lalu
berisik dan tidur mereka jadi terganggu. Lalu aku memutuskan untuk menunggu sampai jam
06.00 dan aku bingung kenapa masih belum bangun. Tapi aku tetap menunggu saja sampai ada
yang bangun, kemudian waktu sudah menunjukkan jam 07.00 pagi, dan aku mulai berpikir
apakah jadwal bersiapnya diundur? Karena sudah jam 07.00 pagi tapi belum ada suara, pada
akhirnya ada panitia yang mengetuk pintu kamar untuk membangunkan kita semua, dan
ternyata jadwalnya tidak diundur, hanya saja mereka yang masih tertidur dan tak terbangun
karena mungkin kelelahan akibat perjalanan kemarin. Setelah itu kami pun bergegas
menyiapkan diri dan segera breakfast di Cafe G-guest House, kami disediakan beberapa pilihan
breakfast seperti sereal, roti, telur, susu, jus, kopi, teh dll.
Aku orangnya sangat tidak menyukai susu putih, bahkan sudah seperti phobia susu
putih, karena ketika mencium baunya saja aku mau muntah, dan aku juga sebenarnya trauma
karena dulu waktu masih kecil aku pernah mencoba minum susu putih lalu aku
memuntahkannya. Tapi karena waktu breakfast aku sangat ingin makan sereal coklat dan
gandum itu, akhirnya aku memberanikan diri untuk mencampurnya dengan susu putih itu, dan
ternyata setelah aku coba, tidak terasa bau apapun dan akupun mulai menyukainya. Aku rasa
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itu jenis susu putih yang tawar, jadi tidak mengandung aroma susu putih yang bikin aku mual
seperti biasanya.
Akhirnya kita pun mulai jam karet atau ngaret yang tadinya mau berangkat jam 09.00
pagi malah jadi jam 09.30, dikarenakan masih ada yang belum siap jadi kita harus menunggu
semuanya dulu. Setelah semuanya siap, kita bergegas berangkat menuju Inha University, kita
berjalan kaki dari penginapan menuju stasiun kereta dan seperti yang telah aku bilang di Korea
semua akses pejalan kaki pasti melewati segala macam tangga-tangga yang sangat tinggi-tinggi,
jadi kami berjalan naik turun tangga lalu naik kereta dan sampailah kami di Inha University,
disana kami mengadakan kegiatan explore Universitas dan kami dibawa kesalah satu tempat
yang pernah dijadikan tempat syuting Running Man, dan adapun sesi alumni sharing yaitu
dengan alumni Binus University yang menceritakan pengalamannya di Binus University
kemudian tinggal di Seoul sampai saat ini.
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Setelah selesai sharing, kami mengadakan kegiatan tanya jawab, setelah sesi alumni
sharing selesai, kami pergi makan siang di Han’s Deli. Seperti yang kita ketahui porsi makanan
orang korea memang sangat banyak, 1 porsi makan 1 orang bisa seperti porsi untuk 2 orang,
sampai-sampai ada yang tidak terbiasa jadi ada yang tidak sanggup menghabisi makanannya.
Kalau aku sanggup menghabisi makanannya, karena aku orangnya kuat makan, apalagi jika
makanan itu enak, aku bisa nambah 3 sampai 4kali bahkan.
Setelah makan siang, kita akan melanjutkan kegiatan ke Myeondong dan Namsan
Tower, lalu kita segera pergi menuju Myeondong, yaitu salah satu pusat perbelanjaan dan
tempat kuliner terkenal di Seoul. Awalnya jadwal sampai di Myeondong harusnya jam 13.00
siang, tapi kita malah sampai jam 17.00 sore, jadinya kita semua tidak jadi pergi ke Namsan
Tower, dan akan diganti pada hari ke-enam.
Sesampainya di Myeondong aku sangat senang karena di Myeondong itu kita diberi free
time sampai jam 22.00 malam, dan aku senang juga karena telah membuat janji dengan teman
lamaku yang bernama Niko, kami sudah 3 tahun tidak bertemu, dia datang ke Myeondong jauhjauh dari busan dan dia sudah sampai di Myeondong tepat jam 13.00 siang karena aku janji
sama Niko kalau rundown aku di Myeondong jam 13.00 siang, tapi ternyata aku malah
membuatnya menunggu selama 4 jam di Myeondong, dan kami sempat hopeless tidak bisa
bertemu karena kami kesulitan dalam berkomunikasi karena handphone dia lowbatt dan dia
lupa membawa powerbank begitu juga chargernya. Akhirnya jam 17.00 sore aku mencoba
mengkontak dia lagi, dan akhirnya kami bisa bertemu selama setengah jam saling mencari.
Setelah bertemu, Nikopun menemaniku mengexplore Myeondong, aku merasa dia
sudah seperti tour guide pribadiku karena dia membantuku berbelanja, berkuliner dan membeli
oleh-oleh lebih awal di Myeondong. Kami juga tak lupa berfoto bersama untuk mengabadikan
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suatu moment baik ini karena suatu karma baik untuk kita bisa bertemu setelah sekian lamanya
dan dalam keadaan tak terduga ini.

Malam pun tiba, tepat pukul 19.00 aku pergi dinner dulu bersama dengan teman-teman
immersion lainnya, lalu aku dan Niko berpisah sementara waktu. Sehabis makan kami bertemu
kembali dan tiba-tiba dia membawakan aku minuman Starbucks rasa green tea dengan ukuran
yang sangat besar juga. Sebenarnya aku kurang menyukai rasa green tea, dan kalau beli
minuman di Starbucks, aku selalu beli yang rasa coklat, tapi karena sudah dibelikan yasudah aku
meminumnya dan menghabiskannya, dan ternyata setelah aku mencoba meminumnya,
rasanya lumayan dan tidak begitu buruk seperti yang aku pikirkan.
Waktu semakin malam, dan handphoneku sudah lowbatt, aku sangat sedih waktu itu
karena handphoneku tiba-tiba eror, tidak bisa dicas, aku kebingungan bagaimana kalau
handphoneku mati di Korea. Jika itu sampai terjadi selama 4 hari kedepan bagaimana mungkin
kalau aku tidak menggunakan handphone, jadi aku minta Niko menemaniku untuk pergi ke iBox, tadinya aku berencana ingin membeli handphone disana, tapi tidak jadi karena tiba-tiba
saja ketika aku berusaha mencoba ngecas handphoneku lagi dengan penuh perasaan, akhirnya
handphoneku menyala dan bisa digunakan lagi, aku sangat senang karena handphoneku tidak
jadi mati.
Waktu telah menunjukkan jam 21.45 akupun kembali ke meeting point, sesampainya di
meeting point, masih ada yang belum berkumpul, jadi kita menunggu semuanya berkumpul
dulu. Sambil menunggu, aku dan Titin berfoto-foto disekitar Myeondong, dan si Niko baru akan
mau pulang setelah menungguku pulang duluan bersama yang lainnya. Akhirnya semuanya
telah berkumpul, dan kami bergegas kembali ke penginapan karena sudah larut malam,
kemudian Niko pun pulang.
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Ditengah-tengah perjalanan menuju stasiun kereta, aku dan Titin menemukan baju yang
sangat bagus dan kita sedih tidak bisa mengerem diri kita untuk membeli baju itu walaupun
sebentar saja, karena kami sudah sangat terburu-buru harus cepat ke stasiun karena sudah
sangat larut malam, sambil berjalan kita sambil mengeluh kesal juga sedih karena menyesal
tidak bisa beli baju itu. Tapi setelah beberapa waktu kita berduapun menghibur diri sendiri
karena kita sudah banyak belanja tadi, jadi tidak apa-apa jika baju tadi belum bisa kebeli,
mungkin belum berjodoh dengan baju itu.
Setelah sampai di penginapan, semua pada mengeluh kesakitan kakinya, baru 2 hari
berjalan di Korea, kaki berasa mau putus, dan untung saja panitia membawa salonpas, jadi
mereka bisa memakai salonpas dikakinya untuk mengurangi rasa sakit, soalnya kita harus tetap
semangat karena masih ada 4 hari untuk kita mengexplore Korea. Lalu kita segera
membersihkan diri dan merapikan belanjaan yang tadi beli di Myeondong dan segera tidur
karena besok harus berangkat pagi lagi.
Tanggal 4 September pukul 05.00 subuh kami semua pun sudah terbangun dan siap-siap
untuk breakfast, setelah breakfast kami berangkat jam 09.00 pagi menuju Yeouido Hanggang
Park Seoul, yaitu sebuah taman yang sangat indah dan terkenal di seoul dan juga sering menjadi
spot syuting drama-drama Korea. Awalnya kami ingin mengexplore taman yang sangat luas itu
sambil bersepeda, tapi sangat disayangkan kami tidak bisa bersepeda karena ditaman sedang
ada event seperti olahraga marathon, jadi kami memutuskan untuk berjalan kaki saja seperti
biasanya.
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Lalu kami mulai berfoto-foto sambil menikmati minggu pagi dengan berjalan santai,
kemudian kamipun makan siang bersama seperti berpiknik ditaman itu, dan ada banyak orangorang disana yang berjualan makanan dan minuman yang berdatangan ketempat kami sedang
makan. Mereka menawarkan banyak makanan yang unik dan juga menurutku sedikit menjijikan
karena salah satu temanku membeli makanan yang aneh, dia bilang itu ulat yang dimasak dan
rasanya enak, tapi aku tidak memperdulikannya karena mau mereka bilang seenak apapun
kalau itu makanan yang aneh seperti ulat itu, aku tidak akan mau menyentuhnya apalagi
memakannya, karena waktu aku hanya melihatnya saja, aku seperti mau muntah dan sangat
merinding karena menjijikan seperti itu.
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Selesai kita makan dan berpiknik, kita melanjutkan perjalanan menuju Istana-istana di
Seoul yang megah, yang biasa menjadi spot syuting drama film sejarah Korea. Setelah berjalan
jauh, kaki berasa mau patah, rasanya aku pengen copotin kakiku karena benar-benar sakit, kita
pergi ke 2 Istana besar di Korea, yang pertama Changdeokgung Palace dan Gyeongbokgung
Palace, di Gyeongbokgung Palace benar-benar sangat luas Istananya, sampai-sampai aku
menyerah untuk mengexplorenya, aku dan Titin akhirnya memutuskan untuk beristirahat saja,
karena kita juga sudah mendapatkan banyak foto. Tadinya kita juga mau pergi ke Bukchon
Hanok Village yaitu tempat tinggal seperti rumah-rumah orang-orang jaman dulu di Korea yang
indah dan unik, tapi karena waktu yang ga memungkinkan, akhirnya kita meng-skip lagi tempat
yang harusnya kita kunjungi.
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Waktu menunjukkan pukul 17.00 sore, lalu kita pergi explore lagi ke salah satu tempat
romantis di korea, yaitu Cheonggye Plaza Waterfall yang sangat indah dan cantik. Dan disekitar
sana aku melihat ada yang sedang main ketapel baling-baling bambu, aku melihat penjualnya
juga, dan aku ingin membelinya juga untuk adik sepupuku, karena menurutku ketapel balingbaling bambu ini sangat unik, harganya pun murah hanya 4000 Won.

Waktu sudah malam, kemudian kami pergi untuk makan malam bersama lagi, setelah
selesai makan, kami langsung kembali kepenginapan karena kita semua benar-benar sudah
sangat lelah, sesampainya di penginapan aku dan Titin kira sudah jam 23.00 malam, tapi
ternyata baru jam 21.00malam, jadi kami memutuskan untuk keluar shopping sebentar lagi di
Itaewon, untuk beli oleh-oleh yang masih belum kebeli dan lain-lain karena takut besok-besok
sudah tidak sempat.
Seselesainya kami berbelanja, kami pulang tepat jam 23.00 malam, lalu kami langsung
merapikan belanjaan dan membersihkan diri untuk segera tidur, karena besok kita harus pergi
ke universitas lagi untuk yang keduakalinya.
Seperti biasa tepat pukul 05.00 subuh pada tanggal 5 September, kita semua bangun
untuk bersiap-siap breakfast jam 07.30 dan kali ini kita berangkat lebih awal yaitu jam 08.30,
sebelum kita berangkat ternyata ada kabar buruk datang. Ada salah satu peserta Immersion
yang kehilangan tasnya semalam, dan itu adalah kak Vanos, dia kehilangan tasnya di salah satu
Restaurant Pizza di Itaewon, didalam tas itu terdapat dompet yang berisikan uang dalam jumlah
banyak kemudian ada paspor dan kartu identitas lainnya. Jadi sebelum berangkat keuniversitas,
bu Tanty memutuskan untuk menyusul setelah selesai mengurus paspor kak Vanos di kantor
imigrasi Korea, karena jika tidak mendapatkan paspornya kembali, maka kak Vanos tidak akan
bisa pulang ke Indonesia.
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Jadi tepat pukul 09.00 pagi kami baru berangkat menuju Chung-Ang University (CAU)
tanpa bu Tanty dan kak Vanos, kami sampai jam 10.00 pagi di universitas dan kami langsung
memasuki ruang kelas dan mendengarkan presentasi yang dibawakan oleh dosen korea dari
Chung-Ang Univeristy itu. Kami juga diberikan buku untuk kita baca sendiri, didalam buku
terdapat isi tentang latar belakang Chung-Ang University, asrama CAU, seputar CAU, dan lainlain. Ada juga diberitahukan di buku itu mengenai student exchange, dan berbagai program
kuliah lainnya. Jadi jika kita berminat, kita bisa langsung menghubungi CAU dan juga bisa
melewati bu Tanty serta dibantu oleh bu Tanty untuk mengajukan program kuliah tersebut.

Setelah kami mendengarkan presentasi, kami langsung dibawa kesuatu ruangan seperti
auditorium, tapi itu bukan auditorium, melainkan sebuah ruangan untuk pertunjukkan
kesenian, disana kita menyaksikan permainan alat musik tradisional yang dibawakan oleh
mahasiswi CAU, setelah itu kita melanjutkan makan siang di cafetaria di CAU, cafetaria CAU
benar-benar sangat ramai, antriannya sangatlah panjang, dan aku mau bilang kalau makanan di
CAU sangat enak, cafetarianya juga sangat bagus.
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Selesai makan siang, kami langsung pergi explore CAU lagi sebentar. Kemudian kita pergi
lagi pada pukul 14.00 siang ke coex mall untuk shopping lagi, dan juga SM Town yang berada
didaerah Gangnam yang terkenal itu.

Lalu pukul 17.00 kami semua makan malam dulu di Han’s Deli, dan aku lupa bilang kalau
aku gabisa makan sapi, jadi pada saat makananku datang, ternyata itu sapi, akhirnya aku bilang
kalau aku gabisa makan sapi, kemudian aku dipesankan makanan lain lagi, dan aku
mendapatkan makanan yang luar biasa enaknya.
Setelah selesai makan kita berjalan lagi menuju Namsan Tower, dan ditengah perjalanan
aku dan Titin melihat kaos kaki lucu banget, kitapun beli kaos kaki kembaran, dan kitapun
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bergegas membelinya dengan gerak cepat karena kita sudah terburu-buru untuk pergi ke
Namsan Tower.
Akhirnya sampailah kita di Namsan Tower, lalu kita menaiki Namsan tower dengan
menggunakan Cable Car, setelah sampai di puncak Namsan Tower, kami bisa melihat seluruh
Seoul dari atas sini, dan menikmati pemandangan disana, benar-benar sangat bagus dan indah,
dan juga benar-benar sangat tinggi.

Waktu sudah malam dan sudah jam 21.00 malam, kamipun segera kembali lagi ke
penginapan sesampainya dipenginapan, kami semua langsung tepar lagi, dan bersiap untuk
tidur, karena besok kita harus berangkat lebih pagi lagi yaitu tepat pukul 08.00 pagi.
Tanggal 6 September pukul 05.00 subuh kami sudah bersiap diri untuk segera mandi
seperti biasanya, dan bu Tanty mengabarkan bahwa paspor kak Vanos akhirnya telah selesai
diurus dan kak Vanos pun mendapatkan paspornya. Kemudian kita semua breakfast jam 07.30 ,
dan berangkat tepat jam 08.00 pagi. Perjalanan menuju Dongguk University lebih melelahkan
dibanding ke Inha University dan juga Chung-Ang University. Karena Dongguk University
kampusnya terletak sangat tinggi, sampai ditengah perjalanan kita semua berhenti sejenak
untuk beristirahat, dan kita semua merasa kalau kita itu malah sedang hiking kepuncak gunung.
Tidak lama kemudian kita sampai juga di puncak kampus Dongguk University, lalu kita
masuk keruang auditorium dan mendengarkan seminar juga presentasi dari salah satu dosen di
Dongguk University dan juga 2 mahasiswi Dongguk University. Setelah selesai sesi seminar dan
juga presentasi, kita diajak untuk mengexplore kampus Dongguk University.
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Kemudian setelah selesai explore Dongguk University, kami dibawa menuju ruacng kelas
kampus Dongguk University, didalam kelas terdapat salah satu dosen dari Dongguk University
yang memberikan materi pembelajaran kepada kami semua.
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Setelah selesai memberikan materi, kita langsung menuju cafeteria Dongguk University
untuk makan siang. Dan kami sangat senang dengan pelayanan istimewa dari Dongguk
University, karena ternyata kita telah disediakan ruang makan VIP, makanannya sangat enak
dan juga banyak. Kemudian kita semua telah selesai makan, dan kami melanjutkan kegiatan
kami yaitu kegiatan company visit ke perusahaan Samsung di Korea. Dan baru kali ini kita bisa
berpergian tanpa jalan kaki lagi, dan kita pergi ke perusahaan Samsung dengan menggunakan
transportasi seperti shuttle bus yang telah disediakan oleh Dongguk University.

Perjalanan menuju perusahaan Samsung dari Dongguk University memakan waktu 30
menit. Didalam bus, kita semua tertidur pulas karena terlalu letih. Dan akhirnya kita bisa
istirahat sejenak dalam waktu 30 menit itu dengan tidur siang sebentar didalam bus. Lalu
sampailah kita di perusahaan Samsung, dan ternyata lebih tepatnya itu kita pergi ke Samsung
Innovation Museum nya. Di Samsung Innovation Museum (SIM) kita dibawa untuk melihat
segala macam alat-alat teknologi dari jaman dahulu hingga sekarang, sangat banyak alat-alat
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teknologi canggih yang terdapat didalam Samsung Innovation Museum (SIM).

Waktu telah menunjukkan pukul 17.00 sore, kita semuapun akhirnya telah
menyelesaikan aktivitas pada hari ini, lalu kita semua segera bergegas pulang menuju
penginapan dan diantar oleh bus dari Dongguk University. Sesampainya kami semua
dipenginapan, kita diberikan waktu 30 menit untuk bersiap diri dan kemudian makan malam.
Tepat jam 18.30 aku dan Titin segera mengambi makanan, dan kami pergi makan di Rooftop Gguest House.
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Setelah kita semua selesai makan, kita akan segera pergi lagi ke Lotte Mart Seoul untuk
belanja oleh-oleh yang terakhir kalinya di Seoul, karena besok kita semua sudah akan kembali
dalam perjalanan menuju Indonesia.
Pukul 19.30 sampai di Lotte Mart, lalu kita semua diberi waktu selesai belanja sampai
jam 21.30. Waktu berjalan dengan cepat, kita semuapun sudah selesai belanja dan kembali ke
meeting point pada pukul 21.45, kami sedikit terlambat 15 menit. Aku sangat kebingungan
tadinya karena belannjaanku sangatlah banyak, ada 2 kantong belanjaanku yang sangat besar,
tapi untung saja ada kak Jazman yang berbaik hati membantuku untuk membawakan
belanjaanku.
Akhirnya setelah berjalan jauh, kita sampai juga di penginapan lagi pada pukul 22.30.
Setelah sampai, kita semua langsung prepare dan menyiapkan semua barang, oleh-oleh, dan
lain-lain yang akan dibawa pulang kembali ke Indonesia. Aku dan Titin mengemasi barangbarang hingga larut malam, tepatnya jam 02.00 dini hari, aku baru selesai mengemasi barangbarangku. Dan aku benar-benar bingung besok paginya aku harus bagaimana cara membawa
barangku ini yang satu koper beratnya 10kg, dan satu lagi dus besar 10kg juga. Aku benar-benar
tidak tahu apakah aku besok bisa membawanya atau tidak, karena perjalanan menuju Incheon
International Airport itu sangat jauh dari G-guest House dengan berjalan kaki naik turun tangga
lalu transit di beberapa stasiun. Tapi aku mau tidak mau harus yakin kalau aku harus bisa
membawanya sejauh, sesusah, seribet, seberat apapun bawaanku. Setelah selesai berkemas,
aku baru tidur jam 03.00 subuh, lalu Titin dan bu Tanty bangun jam 04.00 subuh, karena jadwal
pulang dibagi lagi menjadi 2 batch, dan batch 1 pulang terlebih dahulu dan berangkat ke
Incheon International Airport pukul 06.00 pagi, sedangkan batch 2 baru berangkat ke Incheon
International Airport pukul 11.00.
Seminggu di Seoul telah berakhir, tak terasa tahu-tahu sudah tanggal 7 September,
kemudian jam 07.30 aku breakfast di café G-guest House, dan aku merasa sepi, karena sebagian
dari kami sudah dalam pergi terlebih dahulu. Lalu setelah selesai makan, aku diajak
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mengexplore Itaewon untuk yang terakhir kalinya bersama kak William, kak Vanos, kak
Ronaldo, kak Arya, dan juga Mario. Kami pergi ke tempat unik di Itaewon dan berfoto-foto,
kemudian ke Line Friends Store, dan berbelanja oleh-oleh sekali lagi.

Tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 10.30, kami bergegas kembali ke
penginapan dan makan siang terlebih dahulu, baru kami berangkat menuju Incheon
International Airport. Dalam perjalanan aku berusaha semaksimal mungkin untuk membawa
barang bawaanku yang berat dengan melewati banyaknya anak tangga, dan untungnya aku
dibantu oleh kak William juga ketika menaiki tangga, jadi beban bawaanku menjadi lebih
ringan.
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Akhirnya setelah perjalanan jauh, kami sampai di Incheon International Airport pada
pukul 14.00 siang, kami segera check-in, lalu setelah check-in, kita semua masih harus
menunggu 2,5 jam karena pesawatnya delay sampai jam 16.30, kemudian aku bersama
temanku Muthia pergi mencari makan, kami pergi makan Burger Hunter, burger yang aku pesan
adalah Cheese in Chicken Honey, burger ini sangatlah besar dan sangat enak yang seharga
8.500 Won. Lalu setelah kita selesai makan, kita segera kembai lagi ke waiting room, karena tak
terasa waktu sudah menunjukkan pukul 16.15.
Didalam perjalanan, tertidur pulas dan sangat letih, lalu ketika 1jam sudah mau sampai
di Kuala Lumpur International Airport (KLIA), aku terbangun dan lapar lagi, aku akhirnya
memesan Sheperd’s Pie seharga 25 RM, dan secangkir coklat panas seharga 8 RM. Tidak lama
kemudian akhirnya kita landing dan sampai di KLIA pada pukul 23.30 malam waktu Malaysia.
Sesampainya kami disini, kami langsung diberikan makan malam lagi yaitu Chicken Rice yang
seperti kemarin pertama kali datang mau transit ke Korea. Lalu kami harus menunggu lagi
selama 5 jam untuk flight ke Indonesia.
Tepat pukul 07.00 tanggal 8 September, kami take off, dan dalam 2 jam perjalanan, aku
ingin tidur lagi tapi tidak tahu kenapa tidak bisa tidur, jadi aku memutuskan untuk makan saja
dan akupun memesan Nasi Lemak dan Hot Chocolate lagi. Dan pada pukul 09.00 WIB kami telah
sampai dengan selamat di Soekarno-hatta International Airport. Kemudian selesai sudah
perjalanan kami selama seminggu di Korea, dan kami telah kembali lagi di Indonesia dengan
keadaan yang sangat baik.
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