IBU MONICA JESUSIA
KENAPA SAYA MENYUKAI NEGARA RUSIA?
Bulan Juli kemarin saya memiliki kesempatan untuk mengunjungi tanah
Rusia. Sebelumnya tidak pernah terbersit di pikiran saya untuk mengunjungi Rusia.
Namun setelah sempat membaca sejarah dan kebudayaan Rusia, timbul rasa
ketertarikan dan penasaran dalam diri saya. Akhirnya saya memutuskan untuk
memberanikan diri membeli tiket dan menyusun rencana perjalanan.
Ketika saya tiba di tanah Rusia, saya takjub melihat kota Moskow yang begitu
besar namun tertata rapi. Bangunan-bangunan tinggi yang tersusun dengan teratur
menghiasi jalan-jalan kota. Ruang trotoar yang besar membuat saya nyaman untuk
berjalan kaki. Salah satu keunggulan kota ini bagi saya adalah banyaknya taman dan
tempat terbuka umum serta pohon-pohon yang rindang. Meskipun kota-kota di
Rusia relatif padat kendaraan, udaranya bersih dan bebas polusi. Saya tetap merasa
nyaman dan sejuk di bawah teriknya matahari.
Keamanan dan kebersihan menjadi prioritas saya ketika berwisata. Saya
begitu puas melihat dua kota yang saya kunjungi di Rusia, Moskow dan St
Petersburg, melebihi ekspektasi saya dalam kedua hal tersebut. Meskipun ramai
wisatawan, kebersihan tempat wisata dan lingkungan kota dapat terjaga dengan
sangat baik. Saya acungkan jempol untuk kedisiplinan warga Rusia dalam menjaga
kebersihan di kotanya. Tidak terkecuali untuk hal sistem transportasi, saya merasa
aman dan nyaman menggunakan kereta bawah tanah Metro sebagai sarana
transportasi utama saya.
Sebagai turis tentu saya merasa sangat asing dengan lingkungan dan budaya
di Rusia, ditambah dengan aksara Rusia yang berbeda dengan yang biasa saya
gunakan. Meskipun sedikit warga disana yang dapat berkomunikasi dengan bahasa
Inggris, mereka dengan senang hati membantu saya untuk menemukan tempat yang
ingin saya tuju. Tidak segan-segan, mereka bahkan mengantar saya sampai ke titik
tujuan. Saya sangat merasakan kehangatan warga lokal dan tidak sekalipun saya
mengalami kejadian tidak mengenakkan selama disana.

Wisata kuliner Rusia adalah hal yang tidak boleh saya lewatkan. Seorang
teman merekomendasikan pancake Rusia dan sushi Rusia. Rasa dan tekstur mereka
yang unik membuat saya ketagihan. Di saat cuaca sangat dingin, saya selalu mencari
sup borsch yang hangat. Menurut saya sup borsch memiliki komposisi yang tidak
lazim namun sangat lezat.
Ketika saya mengunjungi tempat-tempat wisata terkenal di Rusia, saya tidak
mampu berkata-kata karena terpesona akan bangunan-bangunan menawan dengan
arsitektur khas Rusia. Keunikan St Basil’s Cathedral di Moscow dan kemegahan
Peterhof Palace di St Petersburg membuat saya terpikat dan terkagum-kagum. Tidak
lupa saya mengunjungi Izmailovo market dan Red Square untuk kebutuhan
berbelanja pribadi maupun oleh-oleh. Pasar tradisional Izmailovo menawarkan
banyak pilihan oleh-oleh lokas khas Rusia dengan harga yang beragam. Sementara
suasana Red Square yang hidup membuat saya bersemangat dan memberi kesan
tersendiri untuk saya.
Terlalu banyak alasan untuk jatuh cinta dengan negara beruang merah ini.
Rusia, saya akan kembali lagi.

