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RUSIA: SURGA BAGI PECINTA KERETA API
Rusia dan Indonesia memiliki kesamaan karakteristik terutama bila dilihat
dari sisi pariwisata. Kedua negara yang saling bersahabat ini merupakan destinasi
wisata populer di dunia dan sama-sama memiliki wilayah yang sangat luas dengan
berbagai macam kebudayaan yang tersebar di sana. Berbicara mengenai moda
transportasi untuk berwisata, kereta api merupakan salah satu moda transportasi
favorit di kedua negara. Perjalanan dengan kereta api merupakan salah satu cara
terbaik untuk menikmati indahnya pemandangan. Kereta Trans-Siberia yang
menghubungkan Moskow dan Vladivostok yang dinobatkan sebagai salah satu
kereta api dengan rute terpanjang di dunia. Walaupun rutenya panjang, tetapi tak
akan membosankan karena kereta itu melintasi banyak kota dengan zona waktu
yang berbeda.
Daya tarik lainnya dari kereta api di negeri Beruang Merah ini adalah kereta
bawah tanah atau metro, yang berada di kota-kota besar, salah satunya di Moskow.
Sayapun pada awalnya belum banyak tahu mengenai kereta bawah tanah di Rusia,
akan tetapi karena memainkan permainan simulator kereta metro “AG Subway
Simulator” di perangkat telepon pintar android yang menampilkan banyak model
kereta metro yang beroperasi di Rusia, saya menjadi semakin penasaran dan sering
mencari foto-foto kereta tersebut di Instagram. Model kereta metro favorit saya
adalah 81-717/81-714 yang diproduksi oleh Metrovagonmash.
Metro Moskow terkenal akan keindahan bangunan stasiunnya yang sangat
memanjakan mata siapapun yang melihatnya. Tak hanya itu, setiap 15 Mei Metro
Moskow merayakan ulang tahunnya dengan menggelar berbagai acara menarik,
seperti tur gratis tentang sejarah kereta bawah tanah di Moskow dan parade kereta
api yang memamerkan unit-unit kereta metro dari yang antik hingga yang modern.
Pada tur sejarah, pengunjung bahkan diberikan kesempatan untuk mencoba
menjadi masinis dengan mengemudikan simulator kereta metro, ini akan menjadi
pengalaman yang tak akan terlupakan bagi siapapun yang pernah ke sana. Bahkan,

acara ini juga bisa menjadi wisata edukasi yang menarik untuk anak-anak supaya
mereka bisa memilik impian untuk berkarir di bidang perkeretaapian dan juga
untuk mengenalkan mereka sejak dini pada salah satu moda transportasi berbasis
rel ini. Oleh karena itu, berdasarkan pandangan saya sebagai pecinta kereta api,
Rusia adalah surga untuk hobi saya. Selain bisa mendapatkan banyak pengetahuan
berharga tentang operasional dan sejarah kereta api baik di atas dan bawah tanah,
banyak spot foto menarik di sana, terutama di stasiun-stasiun kereta bawah tanah.
Hal itulah yang menjadi latar belakang mengapa saya sangat menyukai negara ini.
Perjalanan dengan kereta api di Rusia adalah salah satu impian saya jika suatu saat
saya berkunjung ke sana.

