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LJUBLJANA,
KOTA KECIL
YANG CANTIK

Posisi Slovenia

Awal mendengar kata Ljubljana, yang pertama kali
terbersit dalam benak adalah, dimana letaknya?
Mari kita buka peta untuk menjawab pertanyaanpertanyaan tersebut.
Ljubljana adalah ibukota Slovenia. Sebuah negeri
kecil di Eropa Tengah, yang berbatasan dengan Italia
di sebelah barat, Hungaria dan Austria di sebelah
utara, Kroasia di sebelah timur, dan laut Adriatik di
sebelah selatan.

Negeri seluas 20.273 kilometer

persegi ini berpenduduk sekitar 2,1 juta orang, yang
mayoritas beretnis Slovenia (83%), etnis Bosnia dan
Kroasia (dahulu bersama-sama tergabung dalam
Yugoslavia) sebanyak 5,3%, dan sisanya Italia, Hungaria
dll. Sebelum tahun 1990 Slovenia merupakan negara
bagian dari Yugoslavia, dan baru pada 25 Juni 1991
resmi mendeklarasikan diri sebagai negara merdeka
dengan ibukotanya Ljubljana.

Slovenia menjadi

anggota Uni Eropa sejak Mei 2004 dan baru 2007
menggunakan mata uang Euro.
Ljubljana dibaca dengan “Lyublyana” merupakan
kota kecil seluas 275 kilometer persegi dan
berpenduduk 280 ribu jiwa saja. Bisa dibayangkan
bagaimana sepinya kota ini. Namun tidak demikian
dengan sarana dan prasarananya yang setara kota
besar dan modern. Meskipun begitu, keramahan dan
keakraban antar warga khas kota kecil tidak hilang
begitu saja. Bahkan Ljubljana dinobatkan sebagai kota
teraman di dunia versi Reader’s Digest 2008. Dalam
tourist book yang saya baca, dikatakan tindak kriminal
yang terjadi di kota ini paling banter adalah pencurian

sepeda. Ya, seperti umumnya di negara-negara Eropa,
sepeda merupakan alat transportasi andalan warga, di
samping mass rapid transport seperti bus dan kereta.
Uniknya, Ljubljana dengan status sebagai ibukota,
mempunyai bendera sendiri yang berbeda dengan
negara Slovenia. Bendera tersebut berwarna hijau
putih dan di tengah-tengahnya terdapat seekor naga
hijau di atas kastil warna merah. Naga hijau memang
merupakan simbol kota. Bahkan selain di bendera,
naga hijau ini terdapat di berbagai tempat dan benda
cindera mata. Patung naga di atas jembatan (Dragon
Bridge) menjadi landmark kota. Foto naga dalam
berbagai pose tercetak di kartu pos dan kaos-kaos.
Sementara berbagai bentuk naga hijau lucu terwujud
dalam gantungan kunci, magnet kulkas, serta berbagai
benda pajangan.
Landmark lain adalah sebuah kastil (istana kecil)
yang terletak di ketinggian sebuah bukit dan dilingkari
oleh sungai Ljubljanica. Puncak tertingginya berupa
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sebuah menara pandang dimana
kita bisa melihat seluruh bagian
kota Ljubljana yang indah. Untuk
mencapai kastil tersebut bisa
dengan berjalan kaki menaiki
tangga, namun yang lebih mudah
adalah dengan menggunakan trem
listrik (funicular). Tiket funicular
pergi pulang sebesar 10 Euro per
orang.
Sungai
Ljubljanica
pun
menawarkan berbagai macam
pesona. Beberapa jembatan yang
sarat nilai historis membentang
di atasnya. Yang terkenal adalah
“Triple Bridge”, berupa tiga buah
jembatan warna putih yang
menyatu di pangkalnya. Jembatan
yang dibangun pada 1929 sampai
1932 oleh arsitek Joze Plecnik ini
kecil dan pendek saja. Namun aura
Eropa di abad pertengahan dari
gedung-gedung tua serta cuaca
awal musim gugur yang sangat
bersahabat membuat orang sangat
terpesona. Ada satu jembatan lagi
yang menjadi favorit yakni “Dragon
Bridge”. Jaraknya sekitar 200 meter
dari Triple Bridge ke arah timur. Ciri
khasnya adalah patung Naga Hijau
bertengger di keempat ujungnya.
Inilah landmark dari kota Ljubljana.
Dragon Bridge dibuat pada 1901
oleh arsitek Junij Zaninovic.
Di kawasan Center (kota tua)
terdapat Pusat Informasi Turis
(Ljubljana
Tourist
Information
Centre) yang sangat lengkap.
Tersedia puluhan paket tur yang
tiketnya dapat kita beli disitu.
Tempatnya juga
nyaman dan
petugasnya ramah dalam melayani
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pertanyaan para turis. Setelah mempertimbangkan beberapa hal akhirnya
saya putuskan mengikuti city tour selama 2 jam yang murah meriah.
Hanya dengan 10 euro, kita akan diajak keliling kawasan Center , mencicipi
hidangan Slovenia, dan wisata sungai Ljubljanica dengan naik kapal.
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