
Kanaya 

Pengalaman saya berlibur di Jakarta selama 4 hari 3 malam merupakan liburan yang tidak akan 

saya lupakan. Sangat berkesan dalam hati saya hingga tidak dapat diungkapkan dalam bentuk kata-kata. 

Saya sendiri tidak menyangka bahwa saya dapat meraih peringkat pertama dalam perlombaan Infografis 

Lahan Basah Sedunia 2019. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih atas kesempatan 

yang telah diberikan kepada saya. 

Sebenarnya saya termasuk murid yang pendiam dikelas. Tidak berani untuk bersosialisasi dan 

tampil di depan banyak orang. Hal tersebut sempat membuat saya takut dan khawatir melihat waktu 

yang berjalan semakin cepat menuju hari keberangkatan ke Jakarta. Saya khawatir apakah saya bisa 

berteman dengan orang baru, apakah saya bisa bersikap dengan baik di depan orang yang belum pernah 

saya temui sebelumnya, dan kekhawatiran lainnya yang menumpuk dipikiran saya. 

Hari keberangkatan ke Jakarta pun tiba. Saya memutuskan untuk memberanikan diri. Lagi pula 

tidak ada salahnya mencoba bertemu dengan orang baru. Sesampainya di bandara Supadio, Pontianak, 

saya disambut oleh Pak Sere dan ibu Gio. Selama perjalanan menuju Jakarta, saya dan Gio mulai 

berbincang-bincang tentang sekolah, hobby, dan cita-cita kami. Dari perbincangan itu, saya mulai 

merasa nyaman bersamanya. Pada pukul 10.00 WIB, kami tiba di bandara Soekarno-Hatta. Kami 

disambut meriah oleh kak Ian, kak Umi, dan kak Puri. Awalnya saya dan Gio sangat kaku, namun 

mereka berhasil mencairkan suasana dengan keceriaan dan keramahan mereka.  

 

Dari Bandara Soekarno-Hatta kami langsung menuju ke Bogor untuk mengunjungi Kebun 

Raya Bogor. Perjalanan kesana memakan waktu sekitar 1 jam. Begitu tiba di Kebun Raya Bogor, kami 

makan siang di Grand Garden Cafe Resto Kebun Raya untuk mengisi perut kami yang masih kosong.  

Setelah makan siang, kami berjalan mengelilingi Kebun Raya Bogor. Sepanjang perjalanan, saya 

dikelilingi oleh pepohonan dan bunga-bunga yang indah. Pemandangan seperti ini sangat langkah untuk 

saya dan Gio yang tinggal di Kota Pontianak. Sebelum keluar dari Kebun Raya, saya dan Gio 

menemukan bunga yang sangat unik. Bentuknya mirip dengan kumpulan cotton bud yang biasa kita 

gunakan untuk membersihkan telinga. 

Setelah puas mengelilingi Kebun Raya Bogor, kami menuju station terdekat untuk mencoba 

MRT Jakarta yang baru saja diresmikan oleh Presiden pada bulan Maret 2019. Pada sore harinya kami 

berkunjung ke kantor UNDP. Tidak gampang untuk masuk kesana, pengamanannya sangat ketat. Saya 

dan Gio diajak berkeliling dan berkenalan dengan orang-orang hebat yang bekerja disana. Benar-benar 

tidak terbayang oleh saya bisa berkunjung seperti ini, benar-benar kesempatan sekali seumur hidup. 

Perjalanan pada hari pertama dakhiri dengan mengunjungi Kota Tua. 



 

Pada hari kedua di Jakarta, kami semua berkunjung ke Museum Kementrian Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan dan dilanjutkan dengan perjalanan ke Dufan. Dari perjalanan ke Dufan inilah saya 

merasa semakin dekat dengan  Kak Ian, Kak Umi, dan Kak Puri. Dalam perjalanan pulang, Kak Ian 

banyak berbagi cerita tentang pengalamannya selama bekerja dibidang DKV Advertising, bidang yang 

sangat saya minati sejak lama.  

 

Pada hari ketiga, kami berkunjung ke kantor Kalimantan Forest serta Direkorat Jendral 

Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sesampainya disana, kami disambut 

ramah dan diajak untuk berbincang-bincang. Dari perbincangan itu, saya belajar banyak hal yang tidak 

pernah terlintas didalam benak saya sebelumnya. Setelah berbincang-bincang, kami menyerahkan 

secara langsung kedua infografis kami kepada Direktorat Jendral PKTL. Sungguh tidak terbayang oleh 

saya dapat sampai ketitik ini. Kami mengakhiri perjalanan kami dengan berkunjung ke Museum Macan 

dan berpisah dengan kakak-kakak yang menemani kami selama 3 hari di Jakarta. 

 

Menurut saya hal yang paling berkesan untuk saya selama berlibur ke Jakarta adalah dapat 

berbagi cerita dan bertukar pikiran secara langsung dengan orang-orang yang sudah berpengalaman 

pada bidangnya dan saya pandang tinggi. Kesempatan seperti ini sangat berharga dan langkah bagi saya. 

Ini semua juga bisa saya dan Gio raih karena kami mau mencoba dan memberanikan diri untuk lebih 

terbuka dengan orang lain dan sekitar. Oleh karena itu saya harap cerita ini dapat membawa pengaruh 

kepada teman-teman yang seusia maupun tidak dengan saya. Jangan takut untuk berkarya dan membuka 

diri kepada orang-orang baru. Dari hal sederhana, kamu bisa mengubah duniamu dan cara berpikirmu. 



Untuk perlombaan dalam rangka merayakan Hari Lahan Basah Sedunia kedepannya, saya 

menyarankan untuk mengadakan lomba film pendek, poster, puisi, komik, cipta lagu, kerajinan tangan 

berbahan dasar barang bekas atau sampah plastik, dan perlombaan yang bisa mengasah kekreatifan 

remaja Indonesia. Selain menciptakan sesuatu, para peserta juga secara tidak langsung mencari tahu 

dan belajar tentang lahan basah. Dengan begitu kita dapat membangun remaja yang bukan hanya kreatif 

dalam menciptakan, namun juga memiliki kesadaran dan mampu bertindak untuk menyelamatkan lahan 

basah dan lingkungan kita. 

 


