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KATA PENGANTAR

Perjalanan selalu meninggalkan banyak hal, termasuk kesan dan pertanyaan.
Perjalanan yang banyak saya lakukan, baik selama bekerja di agen wisata maupun
sebagai turis, meninggalkan banyak rasa yang saat itu sulit untuk didamaikan. Di satu
sisi saya merasa tidak bertanah air atau berumah di manapun itu. Sementara di sisi lain,
barangkali karena durasi perjalanan yang saya lakukan, saya juga merasa lelah karena
tidak memiliki ‘rumah’. Sementara itu, dari pekerjaan yang secara langsung melibatkan
perjalanan dan bersentuhan dengan para pejalan ataupun turis, saya banyak mendengar
ungkapan mereka sebagai citizen of the world, warga dunia. Dengan adanya ungkapan
tersebut, kegelisahan saya mendapatkan tempatnya. Saya pun merasa tidak sendiri lagi
di dunia. Ternyata, banyak juga yang memiliki kegelisahan serupa di luar sana. Dan
ternyata lagi, pada titik saya menyelesaikan penulisan tesis ini, ungkapan tersebut
menyimpan perkara yang tidak sederhana.
Saya berterimakasih kepada seluruh proses yang memberi saya kesempatan untuk
mengolah gelisah hingga menjadi karya tulis ini. Jika tidak, barangkali sampai sekarang
saya masih kecanduan perjalanan sambil menyimpan pertanyaan-pertanyaan di kepala.
Yang jelas saya berterimakasih pada para dosen IRB yang membuat saya lebih
bergairah pada Kajian Budaya, terutama St. Sunardi. Saya juga sangat berterimakasih
pada mbak Katrin Bandel dan Romo Banar atas masukannya, juga Romo Budi.
Saya juga berterimakasih pada tahun-tahun yang saya habiskan bersama temanteman dekat; Zuhdi, Alwi, Gintani, Irfan, Arham, Imran, Lamser, Mas Ben, Pak Mar,
Kak Nel, Pongkot, Kak Vini. Tak lupa ucapan terima kasih juga saya tujukan pada
mbak Desi, mas Mul serta teman-teman UKM Natas. Kemudian, rasa terima kasih ini
juga saya sampaikan sedalamnya pada pada dua orang terdekat selama pengerjaan tesis
ini, ibu tercinta, bu Lulu dan Muhammad Afandi.
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ABSTRAK

Industri wisata yang berjalan beriringan dengan wisata massal melahirkan banyak
kritik dan respon terkait dengan dampak yang ditimbulkannya. Respon berupa kritik
tidak hanya diramaikan oleh akademisi sosial yang menyingkap dampak ekonomi,
sosial dan budayanya, akan tetapi juga lahir dari organisasi berskala global, seperti
PBB, yang kemudian mengkampanyekan model wisata alternatif. Ramainya kritik yang
ditujukan terhadap fenomena wisata tersebut tidak membuat industri wisata semakin
surut, sebaliknya, sejalan dengan berkembangnya globalisasi, industri wisata
memantapkan diri melalui neoliberalisasi. Di tengah kondisi tersebut, muncul suatu pola
wisata yang banyak disebut sebagai alternatif, wisata backpacking. Kehadiran para
backpacker ini memunculkan harapan akan adanya wisata alternatif sekaligus
pertanyaan lanjutan untuk betul-betul dicermati. Penelitian ini merupakan usaha untuk
melanjutkan pertanyaan-pertanyaan seputar wisata backpacking tersebut. Dari situlah,
penelitian ini menempatkan fokus pada identitas dan identifikasi backpacker.
Penelitian ini dilakukan di kota Jogjakarta, yang cukup terkenal dengan wisata
budayanya. Dengan pendekatan imajinasi etnografis, penelitian ini berupaya
menyajikan kompleksitas dan warna-warni dunia backpacker yang sempat singgah
ataupun sementara tinggal di kota Jogja. Dari pendekatan imajinasi etnografis,
penelitian ini mampu menyingkap ironi yang hidup pada fenomena wisata backpacking.
Ironi tersebut kemudian dilanjutkan ke dalam diskusi mengenai konflik laten yang
terjadi antara backpacker dengan ruang wisata neoliberal dan dirinya sendiri.
Untuk kepentingan tersebut, tesis ini pertama-tama menelusuri awal mula
munculnya interaksi antara warga setempat dengan pendatang dari jauh yang
kebanyakan warga Eropa, di Indonesia, khususnya di Jogja. Dari penelusuran tersebut
kita bisa melihat kemunculan pelancong pada jaman pra kolonial hingga paska kolonial
dan sampai pada munculnya backpacker di Jogja. Penelusuran tersebut dilakukan
dengan penulisan sejarah wisata di nusantara hingga kota Jogja. Setelah itu, dilanjutkan
dengan penelusuran atas gaya hidup backpacker yang ditemui di Jogja.
Dengan memaparkan budaya backpacker tersebut, penelitian ini juga
menggarisbawahi wacana dominan yang menjadi poin perdebatan dan analisis. Dalam
analisis terlihat bahwa
membicarakan gaya hidup dan bepergian alternatif berarti
membicarakan konflik perebutan ruang yang terjadi dalam masyarakat modern kapitalis.
Yang kemudian didiskusikan ialah sejauh mana perebutan ruang tersebut membawa
transformasi dan emansipasi.
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ABSTRACT

Tourism industry that goes in line with mass tourism has raised many respond as
well as criticism, related to the consequences. The critical respond is not only provided
by the social academician in exposing the economic, social and cultural consequence of
mass tourism, but it is also provided by such global institution as United Nations, that
promotes alternative ways in tourism. The number of criticism emerged doesn’t lessen
the development of tourism industry, on the contrary, along with the development of
globalization, tourism industry gains its strength through neoliberalization. In the midst
of this condition, we come across a new mode of tourism, which is so called the
alternative backpacking tourism. The emergence of this new mode of tourism raises
hope on an alternative way of tourism. Besides, it also raises many questions to be
elaborated. This research can be placed as an effort to elaborate those questions around
backpacking tourism phenomena. From this point of view, this research put the question
on identity and identification of the backpacker as focus of attention.
This empirical based research is conducted in Jogjakarta, which is well known of
its cultural tourism. Paul Willis’ Ethnographic Imagination is empoloyed as an approach
to reveal the complexity of colorful backpacker scene. The participants of this research
are backpackers who have stayed or live temporarily in Jogjakarta. Through
Ethnographic Imagination, this research has revealed the irony that lives in the
backpacking scene. The irony is then discussed and contextualized to the discussion on
the latent conflict between backpacker and neoliberal tourism, as well as between
backpacker and her or himself.
For the purpose of the research, at the beginning it investigates the beginning of
the interaction between local people and visitor, that is mostly European, in Indonesia.
From the investigation, we can see the various interactions among people, local and
visitor, from time to time, from colonial period to post-colonial, and we can also see the
emergence of backpacker in Indonesia, mainly in Jogjakarta. The investigation is
conducted through the writing of the history of tourism industry in Nusantara and
mainly Jogjakarta. Then, it is continued to discuss the lifestyle of backpacking in
Jogjakarta.
Through the description of the backpacker culture, this research has also
underlined the dominant discourse to be the point of discussion and analysis. From the
analysis, it is shown that talking about backpacking lifestyle is also talking about the
conflict of space in modern capitalist society. The discussion is then continued to the
question on transformation and emancipation.
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BAB I
PENDAHULUAN
A.

Latar Belakang
Ultimately, travel is all about connections – connections outside us and
connections inside us. Don George1
“Perjalanan itu seperti candu”, kata seorang kawan yang sudah beberapa kali

mengunjungi Vietnam dan masih berencana untuk kembali lagi. Apa kiranya yang
tertinggal dari perjalanan, yang membuat kita ingin terus kembali? Bagi saya, makna
perjalanan itu seperti ingatan, selalu dinamis. Ada banyak hal tertinggal yang biasanya
mengajak kita untuk kembali lagi, diantaranya ialah cerita. Cerita tentang keakraban
dengan yang datang dan pergi, tentang keintiman dengan perjumpaan dan perpisahan,
tentang meninggalkan dan ditinggalkan, serta tentang kedekatan dengan berbagai
kemungkinan sekaligus ketidakmungkinan. Tak jarang kita akan menjumpai banyak hal
di dalam diri karena berinteraksi dengan beberapa hal yang kita anggap baru. Karena
pada dasarnya perjalanan merupakan penghubungan. Menghubungkan diri dengan apa
pun dalam diri, sekaligus dengan yang berada di sekitar.
Yang tertinggal dari perjalanan terkadang berupa hal-hal sederhana, seperti
alunan musik akordeon dari pengamen jalanan yang sempat menempel beberapa lama
dan sering saya mainkan di kepala, atau aroma apple strudel yang baru saja keluar dari
oven di kafe kecil yang terletak di sudut kota. Kadang juga berupa antusiasme terhadap
sesuatu yang terbagikan dengan orang yang bahkan tidak kita ingat namanya. Secara

1

Dalam Lonely Planet’s Guide to Travel Writing, 2009, hlm. 22.
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tidak sengaja, pernah saya bertemu dengan beberapa orang, terlibat dalam pembicaraan
yang tidak ringan, hingga di akhir pertemuan baru bertukar nama dan lupa. Barangkali
perjalanan sangatlah rumit hingga menyisakan banyak perkara di kepala, atau
sebaliknya, perjalanan itu biasa saja. Perjalanan memang menyadarkan saya, bahwa
banyak hal saling memiliki keterkaitan satu sama lain di dunia. Yang tidak kalah
penting ialah bahwa perjalanan mampu menghubungkan saya dengan dunia dan diri,
meski penghubungan ini tak jarang dibatasi oleh banyak persoalan.
Membincangkan kritik terhadap wisata, jika ditelusuri jauh ke belakang, sudah
banyak dilakukan. Bahkan, secara garis besar, penelitian wisata bisa dibagi ke dalam
dua kelompok, yang mendukung dan kritis terhadapnya. Kelompok pertama yang
mendukung praktik wisata menggunakan pendekatan bisnis, manajemen, ekonomi dan
geografi sejauh mendukung industri serta mendeskripsikan tujuan atau objek wisata.
Sementara kelompok kedua ialah yang mengambil sikap kritis terhadap praktik wisata,
yang sebagian besar datang dari kelompok pendekatan budaya dan pendekatan
kontemporer lain yang lebih multidisiplin. Kelompok kedua ini lebih menekankan
kritiknya pada fenomena wisata massal yang berorientasi pada bisnis dan sering abai
terhadap persoalan lingkungan dan manusia yang diakibatkannya.
Praktik wisata massal dalam konteks masyarakat industri, seperti yang saya
sebut di atas, sudah tentu banyak menuai kritik. Seiring dengan berkembangnya kritik,
konsep wisata pun berkembang menjadi beraneka ragam. Mereka muncul sebagai
alternatif dari wisata massal yang sudah banyak menjadi sasaran kritik. Konsep wisata
yang lebih ramah lingkungan dan memiliki tanggung jawab budaya serta berupaya
mengurangi kerusakan bisa dikategorikan dalam wisata alternatif. Konsep wisata seperti
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ecotourism2, sustainable tourism3, voluntary tourism4

3

kemudian ditawarkan oleh

beberapa agen perjalanan dan wisata untuk mengurangi dampak buruk wisata massal.
Meski demikian, sejalan dengan berkembangnya teknologi dan informasi, praktik
wisata dan perjalanan kian berkembang dan beragam. Dilihat dari pengalaman individu
yang berwisata dan melakukan perjalanan, maka akan muncul berbagai istilah seperti
turis, wisatawan, traveler, ekskursionis, backpacker, lifestyle traveller, bahkan nomad,
wanderer, dweller dan lain sebagainya.
Berbagai definisi wisata dan wisatawan telah dihasilkan. Kebanyakan dihasilkan
dari konteks industri wisata, untuk keperluan statistik. Tak hanya itu, berbagai model
wisata dan wisatawan pun dibagi berdasarkan motivasi para pejalannya. Akan tetapi,
membagi jenis wisata maupun wisatawan berdasarkan motivasinya tidak banyak
membantu dalam penelitian ini, karena motivasi manusia dalam melakukan perjalanan
bisa saja tumpang tindih satu sama lain, sehingga aktivitas perjalanan maupun
perpindahan yang dilakukan individu maupun kelompok individu bisa saja dicurigai
sebagai aktivitas wisata, sejauh wisata dimaknai sebagai aktivitas yang melibatkan
pencarian kesenangan.
Untuk itu diperlukan suatu definisi yang lebih konseptual dalam melihat
fenomena wisata ini secara lebih menyeluruh. Sosiologi saat ini ditempatkan sebagai
salah satu cabang dari ilmu sosial yang berkembang di Indonesia. Dari pendekatan
sosiologi kita bisa mengatakan bahwa terdapat dua model wisata. Yang pertama ialah
2

Konsep wisata yang sadar lingkungan, hadir sebagai respon dari wisata massal yang merusak.
Selain mempertimbangkan aspek lingkungan, konsep wisata ini juga mengedepankan
pemberdayaan komunitas dan ekonomi lokal.
3
Sustainable tourism merupakan konsep wisata yang sejalan dengan program global
sustainable development, yang selain sadar alam, juga sadar budaya.
4
Konsep wisata yang menawarkan turis untuk tinggal atau menyinggahi tempat seperti panti
asuhan, dll, untuk terlibat dalam komunitas yang dikunjungi sebagai relawan.
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wisata yang ditujukan untuk ‘melarikan diri’ dari rutinitas atau keseharian, sementara
yang kedua ialah wisata yang dimaksudkan untuk pembelajaran, penggalian diri serta
pendewasaan. Akan tetapi pembagian ini pun masih cukup luas, meski bisa dijadikan
pijakan untuk menaruh kecurigaan pada setiap aktivitas yang melibatkan perpindahan
dan pergerakan dari satu tempat ke tempat lain, sebagai aktivitas wisata, dan individu
yang melakukannya sebagai turis atau wisatawan.
Sekali lagi, pengalaman yang dijadikan fokus dalam penelitian ini jelas bukan
pengalaman dari para individu yang berwisata dan melakukan perjalanan dengan niat
sekedar liburan, menghabiskan waktu luang di tengah rutinitas. Praktik wisata yang
lebih sering diwadahi dalam bentuk wisata massal tersebut sudah jelas menuai kritik
dari banyak penelitian yang sudah ada. Yang saya permasalahkan dalam penelitian saya
ini lebih bisa diwakili oleh apa yang sering disebut dengan backpacker, para pengelana
yang menjadikan wisata sebagai bagian dari hidupnya, yang mengaku tidak sekadar
bersenang-senang, namun lebih melibatkan pemaknaan dengan diri. Selain itu, kadang
mereka juga mempermasalahkan istilah turis jika dilekatkan pada identitas mereka.
Secara sosial, mereka juga sering dianggap lebih sensitif terhadap berbagai persoalan
sosial dan budaya, sehingga pola berwisatanya menjauhi praktik wisata arus utama.
Namun apakah pola interaksi dan komunikasi yang dihasilkan cukup berbeda dari gaya
berpindah lain seperti turis? Inilah yang menjadi salah satu pertanyaan yang mendorong
penelitian ini.
Fenomena ini ada di sekitar kita. Saya sering bertemu dengan beberapa di Jogja,
di daerah sekitar Prawirotaman, Nitiprayan, Sosrowijayan. Beberapa terlibat dalam
komunitas seni, gerakan sosial dan kelompok akademis. Sementara yang lainnya ada
yang bekerja dan ada yang tidak. Ada yang sudah tinggal bertahun-tahun dan bahkan
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menjalin kedekatan dengan orang setempat. Secara fisik kebanyakan terlihat dari ras
Kaukasoid.
Dalam beberapa hal, perjalanan memang membuka kemungkinan untuk
mempertemukan kita dengan banyak peristiwa. Akan tetapi ia juga dekat dengan
ketidakmungkinan yang membuat perjalanan sangat mudah bagi beberapa orang, namun
tidak untuk yang lainnya. Harus diakui, meski perjalanan dan wisata sudah menjadi
fenomena yang mendunia, seolah batas antar negara sudah tidak menjadi halangan,
kenyataannya tidaklah demikian. Banyak yang membatasi keterhubungan kita dengan
dunia, mulai dari hal-hal yang sifatnya administratif dan ekonomis, sampai hal-hal yang
tidak begitu kentara namun terasa.
Banyak cara dan pendekatan yang bisa diambil untuk meneliti dan mengurai
fenomena perjalanan, wisata beserta berbagai perkaranya, secara lebih khusus
menyangkut gaya bepergian yang dirasa lebih etis ini. Meski terlihat lumrah, mendunia
dan sudah banyak dilakukan orang, bepergian dengan gaya ini masih menyisakan
masalah. Secara umum bisa kita katakan bahwa tidak semua orang memiliki akses yang
sama atas informasi, dalam hal ini informasi untuk bepergian dengan cara murah dan
mudah. Tidak semua orang memiliki kemudahan sama ketika menghadapi persoalan
administrasi menyangkut perpindahan dan perjalanan. Serta tidak semua orang
mendapatkan perlakuan ataupun keramahan yang serupa satu sama lain. Jika gaya
bepergian ala backpacker ini secara tidak langsung ingin mengatakan bahwa borderless
tourism is possible for everyone, penelitian ini bersikap skeptis terhadapnya. Untuk
mengurai bagaimana ketimpangan yang ada ini mengambil bentuknya dalam fenomena
perjalanan dan wisata, penelitian ini mengambil proses pembentukan identitas para
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backpacker sebagai pintu masuk. Karena dalam proses pembentukan identitas ini
terdapat motivasi manusia yang tidak pernah sederhana.
Penelitian yang membahas motivasi para turis untuk melakukan perjalanan
sudah banyak dilakukan. Beberapa diantaranya ialah yang dilakukan oleh Cohen
berjudul The Search for Self for Lifestyle Traveller.5 Dalam disertasinya ini ia meneliti
proses pencarian diri para pengelana yang ia sebut sebagai lifestyle traveller. Istilah
lifestyle traveller sengaja ia pilih untuk menghindari istilah lain seperti turis, drifter dan
wanderer. Asumsi bercorak postrukturalis ia jadikan dasar dalam mengurai
argumentasinya di seputar pembentukan diri ini. Sambil mengkritisi paradigma
sosiologis ia mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa ‘true self’ merupakan hasil
konstruksi. Proses konstruksi diri inilah yang ia jabarkan untuk memperoleh deskripsi
atas beragamnya motivasi para traveller. Penelitiannya dilakukan di India Utara dan
Thailand Selatan. Ia meneliti 25 orang yang ia sebut sebagai lifestyle traveller, yang
mendefinisikan diri mereka berdasarkan kombinasi cair atas kedirian mereka, yang
menempatkan perjalanan sebagai gaya hidup dan yang berjalan dalam rangkaian
perjalanan sekitar enam bulan atau lebih.
Dari penelitian lapangan yang ia lakukan ini, ia menyimpulkan bahwa ternyata
masih banyak yang berpandangan romantis, bahwa jati diri dapat ditemukan bukan
dibentuk. Selain itu ia menemukan motivasi lain seperti eskapisme, kebebasan dan
proses pembelajaran melalui tantangan. Menurut Cohen, penelitiannya ini sudah
memberikan kontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan karena mampu

5

Scott Allen Cohen (2009), The search for ‘self’ for lifestyle travellers, disertasi yang tidak
diterbitkan, Universitas Otago, Selandia Baru.
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melakukan konseptualisasi atas kedirian para lifestyle traveller dengan berbasiskan
penelitian empiris. Penelitian ini ia lakukan karena penelitian-penelitian sebelumnya di
seputar wisata, gaya hidup dan diri, tidak cukup informatif meski sudah banyak
pendekatan yang bisa dipakai secara multidisiplin.
Secara ringkas, penelitian Cohen ini mencoba melihat fenomena wisata atau
perjalanan masa kini dengan asumsi dasar postrukturalis. Fokus penelitiannya ia
tempatkan pada pengalaman para lifestyle traveller. Dengan menggunakan beberapa
pendekatan filsafat kontemporer atau postrukturalisme secara bersamaan, ia justru
menemukan kebalikannya di lapangan. Berbagai paradigma postrukturalis canggih yang
dipakai Cohen dalam melihat fenomena wisata ternyata tidak ditemukan dalam diri para
traveller yang menganggap perjalanan sebagai gaya hidup. Justru banyak yang masih
menganggap perjalanan sebagai proses pencarian jati diri, perburuan kebebasan, proses
belajar dan menghindari kenyataan.
Meski penelitian yang sudah dilakukan Cohen mampu menjabarkan beragam
teori kontemporer yang bisa ditempatkan dalam penelitian wisata yang berkaitan dengan
konteks konstruksi diri dan mendeskripsikan beragam motivasi serta kedirian para
traveller, penelitian di seputar diri para pengelana ini masih perlu saya lakukan. Jika
dibandingkan dengan penelitian Cohen, tema yang saya pilih lebih sempit. Untuk
menggali motivasi manusia dalam melakukan perjalanan, saya menempatkan fokus
penelitian pada proses identifikasi diri para backpacker dengan melakukan perjalanan
atau memilih gaya hidup tersebut. Pendekatan yang saya pakai pun tidak sebanyak
Cohen, yang menggabungkan berbagai paradigma seputar diri hingga disertasinya
tersebut menjadi ramai dengan kutipan. Penelitian identitas budaya backpacker ini akan
dilakukan dengan metode etnografis. Etnografi juga diposisikan sebagai pendekatan
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dalam menyajikan data, lebih spesifiknya ialah imajinasi etnografis yang ditulis oleh
Paul Willis. Sementara untuk keperluan analisis persoalan dalam menjawab pertanyaan
yang disarikan dalam rumusan masalah, tesis ini menggunakan beberapa konsep, seperti
identitas Deleuzoguattarian dan teori produksi ruang Lefebvre.
Selain penelitian Cohen di atas ada juga penelitian yang mengangkat tema
seputar backpacker dengan perspektif poskolonial, berjudul Backpacking Tourism:
Morally Sound Travel or Neocolonial Conquest.6

Ia mempertanyakan klaim-klaim

moral yang sering diasosiasikan dengan backpacker. Baginya para backpacker
bukannya menjadi jawaban dari persoalan wisata selama ini, akan tetapi justru
melanggengkan kolonialisme. Kini, dengan menjadi backpacker sekalipun masih
melanggengkan neokolonialisme, menurutnya. Pendekatan yang dipakainya ialah
pendekatan

poskolonialisme

yang

sudah

bersikap

anti

wisata.

Pendekatan

poskolonialisme menganggap bahwa wisata merupakan kelanjutan dari kolonialisme,
terutama pada tataran mental. Akan tetapi Gula hanya berhenti disitu, yakni dengan
menunjukkan bahwa backpacking tourism pun masih bermasalah karena masih berada
dalam paradigma dan kerangka pikir kolonialis, menemukan kesenangan dengan
melihat yang lain. Dengan kata lain, kesenangan dalam berwisata didapat melalui
eksotisasi.
Satu hal yang saya ambil dari penelitian Gula tersebut ialah skeptisismenya. Dari
tesis Gula tersebut, saya ingin mengurai dan mengeksplisitkan persoalan yang bagi saya
sangat mengganjal dalam perjalanan atau praktik wisata, yakni hubungan sosial dalam
praktik wisata jaman sekarang. Saya setuju dengan pendapat Gula bahwa wisata adalah
6

Lauren Gula (2006), Backpacking Tourism: Morally Sound Travel or Neocolonial Conquest,
tesis yang tidak diterbitkan, Universitas Dalhousie.
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lanjutan dari paradigma kolonialisme. Meski demikian, ada yang belum terjelaskan bagi
saya, yakni mengenai relasi sosial yang terjadi dalam praktik wisata tersebut. Melalui
pengalaman dari para pelakunya, saya ingin menggali, sejauh mana hubungan sosial
dalam praktik wisata tersebut menunjukkan kedewasaan manusia sebagai warga dunia.
Selain mengajukan kritik seperti yang telah dilakukan Gula, dalam penelitian ini saya
ingin menunjukkan potensi transformasi dan emansipasi yang ada dalam identitas
backpacker, sehingga menghindari kritik yang membabi-buta.

B.

Rumusan Masalah
Beberapa keresahan tersebut kemudian saya sarikan dalam bentuk rumusan

masalah berikut ini:
1.

Apa saja yang mendorong para backpacker melakukan perjalanan?

2.

Bagaimana mobilitas dan keseharian backpacker membentuk identitas mereka?

3.

Sejauh mana ruang yang diciptakan oleh backpacker ini menjadi ruang

transformasi serta emansipasi subjek dan sekitar?

C.

Tujuan Penelitian
Penelitian yang memfokuskan pada budaya keseharian turis atau backpacker ini

berupaya menggali kemudian menjelaskan proses identifikasi diri mereka. Dari situ,
penelitian ini bermaksud menunjukkan dan mengeksplisitkan wacanan dominan yang
mendasari gaya hidup backpacking tersebut. Dengan mengangkat wacana dominan
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tersebut ke permukaan, penelitian ini bermaksud untuk menunjukkan jalan agar wisata
beserta persoalannya bisa terlampaui.

D.

Manfaat Penelitian
Secara akademis, penelitian ini bermanfaat bagi pembacaan fenomena sosial

budaya, khususnya yang terkait dengan wisata dan hubungannya dengan globalisasi
kapitalisme. Harapannya, penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan studi dan kajian
wisata di Indonesia, yang hingga saat ini masih didominasi oleh cara pandang industri
dan manajemen yang ekonomisentris, sekaligus kajian sosial budaya yang masih
terpikat dengan eksotisasi.

E.

Tinjauan Pustaka
Perkembangan kajian budaya diikuti dengan munculnya beragam kajian yang

kemudian menamai diri mereka berdasar objek kajian atau objek materialnya, seperti
jazz studies, film studies dan masih banyak lagi, termasuk tourism studies. Kajian dalam
tesis ini termasuk dalam wilayah tourism studies, dan beberapa referensi atau buku yang
dihasilkan dari wilayah kajian ini sudah cukup banyak. Beberapa buku dan artikel jurnal
yang terkait dengan kajian seputar identitas turis kontemporer, termasuk backpacker
beserta dinamika pendekatan kontemporernya akan dibahas dalam rangka menegaskan
alur yang dipilih dalam kajian ini.
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Stephen Wearing bersama dua temannya menulis buku berjudul Tourist Culture:
Identity, Place and the Traveller7. Asumsi dasar yang digunakan dalam buku ini ialah
bahwa budaya turis sangatlah kompleks, terdiri dari bermacam jalinan melintasi ruang
dan waktu, baik secara imajinatif maupun riil. Sama halnya ketika membicarakan
identitas turis, sifatnya cair dan terus menerus berubah. Menyoal identitas, maka akan
bersinggungan

dengan

pengalaman,

lebih

khususnya

otentisitas

pengalaman.

Kompleksitas budaya turis itulah yang kemudian dijabarkan buku ini kedalam beberapa
sub bahasan; pengalaman, identitas dan ruang. Sajian kutipan yang ada dalam buku ini
memberikan semacam peta konsep yang membentang di seputar kajian wisata,
mengantisipasi berbagai persinggungan tema yang mungkin diangkat dalam penelitian
di wilayah kajian wisata.
Buku ini berangkat dari penelitian yang sudah ada dalam kajian wisata yang
pada mulanya menilai ‘baik’ atau ‘buruk’nya wisata. Bagaimana wisata ditempatkan
dalam konteks makro dan mikro, tanpa mengurangi kerumitan di dalamnya. Semisal,
ketika melihat bahwa wisata mengakibatkan rusaknya alam, tetapi dalam waktu yang
bersamaan meningkatkan ekonomi masyarakat setempat. Itu hanya sebagian kecil sekali
dari kerumitannya. Oleh karena itu, di bab selanjutnya, konteks makro dan mikro itu
dilampaui oleh penelitian yang sudah tidak menilai baik-buruk, namun memfokuskan
pada pengalaman pejalan yang tidak bisa diseragamkan dan selalu personal satu sama
lain. Dari sinilah, buku ini kemudian memfokuskan pada seputar pertanyaan mengenai
identitas para traveller maupun pejalan yang sifatnya sangat individual sekaligus
kultural. Identitas di sini ditempatkan pada pengertian yang cair, yang banyak
7

Stephen Wearing dkk (2010), Tourist Cultures: Identity, Place and the Traveller,London:
Sage.
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ditentukan oleh rangkaian kategori sosial seperti ras, gender, kelas, etnis. Praktik
kebudayaan pun juga ikut menentukan, seperti; profesi, cara bersenang-senang atau
mengisi waktu luang, dan terutama cara melakukan perjalanan.
Beberapa landasan teoritis yang dipakai dalam membahas perihal identitas
diambil dari tradisi sosiologi dan psikologi. Identitas sebagai sesuatu yang dibentuk
ditegaskan disini, salah satu pembentuk yang paling menentukan diantaranya ialah
cerita-cerita yang dihasilkan oleh para pengelana.
Setelah mempersoalkan identitas dan menegaskan sikap buku ini akan identitas
yang tidak esensialis, pembahasan beralih ke persoalan hubungan antara host and guest,
serta berbagai hubungan yang cenderung eksploitatif dalam wisata terutama dalam
kaitan seks dan gender. Kemudian pembahasan pun mengalir pada pengalaman
pengelana yang tidak homogen, termasuk backpacker juga dibahas di sini, serta ragam
istilah yang sekelas dengannya. Pada akhir pembahasan, buku ini menawarkan suatu
paradigma mengenai identitas yang tidak esensialis, yang mungkin dikonstruksi melalui
kegiatan wisata, yakni hibriditas Homi Bhabha. Dalam ruang ketiganya inilah, identitas
yang cair sangat mungkin dibentuk, karena dalam ruang inilah terjadi negosiasi dan
pergesekan antar elemen dalam interaksi tiada henti. Meski di bagian akhir buku ini
juga, terdapat istilah yang cukup bombastis dan mengkhawatirkan bagi saya, yang
membuat saya berpikir, bahwa semua persoalan yang saya ajukan dalam penelitian ini
sudah dijawab dalam buku tersebut. Untungnya tidak. Istilah ‘post tourist’ yang dipakai
dalam buku ini dimaksudkan untuk menunjuk kecenderungan pola wisata jaman
sekarang yang ditawarkan sebagai konsep untuk melampaui berbagai dikotomi dalam
fenomena wisata, seperti ‘host-guest’, ‘urban-rural’, ‘consumer-producer’, ‘homeaway’. Post tourist ialah orang yang berwisata tanpa bepergian secara fisik, namun
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virtual. Turis semacam ini lebih tepat disebut dengan cyber-tourist daripada post-tourist
menurut saya.
Kontribusi yang diberikan buku ini dalam penelitian saya adalah pembahasannya
akan backpacker yang menunjukkan referensi terkait. Dengan kata lain, buku ini
menyediakan berbagai rangkaian penanda dalam membicarakan persoalan wisata yang
saya angkat dalam penelitian ini. Di bab yang secara spesifik membahas backpacker
menegaskan bahwa bepergian dengan gaya backpacker sangat berperan dalam proses
pembentukan diri traveller yang kebanyakan berusia muda, berada pada transisi
akademik, maupun sebelum melepas masa lajang. Tiadanya pembahasan mendalam
mengenai pengalaman backpacker, serta absennya penelitian empiris semakin
meyakinkan posisi penelitian saya meski dalam bidang dan fokus yang sama.
Selain buku di atas, beberapa artikel terbitan jurnal berkala juga menjadi
pertimbangan penting dalam memperkuat dan memperkaya penelitian ini. Dalam gaya
hidup backpacker, mobilitas menjadi ciri yang paling utama dalam menandai budaya
mereka. Untuk itu bermacam pandangan mengenai mobilitas, terutama dari sudut
pandang yang paling mutakhir perlu menjadi bahan pertimbangan. Misela Mavric dan
John Urry menulis Tourism Studies and the New Mobilities Paradigm8. Sebagai
paradigma, new mobilities paradigm, muncul karena beberapa alasan, diantaranya ialah;
karena penelitian-penelitian sebelumnya mengabaikan pertanyaan-pertanyaan terkait
dengan selera, fashion dan identitas. Kemudian wisata tidak dianggap sebagai bagian
dari keseharian. Penjelasan struktural dan motivasional tentang wisata membatasi
pemahaman pada tempat tujuan saja sekaligus mengabaikan daya turis dalam
8

John Urry dan Misela Mavric (2010), “Tourism Studies and the New Mobilities Paradigm,”
dalam Tazim Jamal dan Mike Robinson (ed.), The Sage Handbook of Tourism. London: Sage.

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI

14
14

merekonstruksi wisata itu sendiri. Alasan berikutnya ialah bahwa dalam pendekatan
sebelumnya masih terdapat dikotomi antara produksi dan konsumsi, antara turis
(sebagai konsumen) dan tujuan wisata (sebagai produsen), yang berakar dari dikotomi
Cartesian subjek-objek, mikro-makro. Berangkat dari beberapa hal yang diabaikan oleh
pendekatan sebelumnya tersebut, new mobilities paradigm mengatakan bahwa
lingkungan merupakan sesuatu yang harus dimaknai dari dalam, menjadi bagian tak
terpisahkan dari diri; wisata tidak hanya apa yang dilakukan oleh turis di area wisata,
akan tetapi juga menyangkut seluruh proses bagaimana ia menjadi turis. Sehingga
menjadi turis tidak dilihat sebagai sesuatu yang diam, akan tetapi mengalir dan terus
bergerak. Bahkan perjalanan dan dinamika dalam menjadi turis itulah yang
mendefinisikan apa itu wisata.
Di sini, Misela Mavric dan John Urry, meneruskan apa yang telah dikatakan
oleh Graburn dan Jafari, menulis bahwa sebelum tahun 1930, penelitian wisata
didominasi perspektif sejarah yang menelusuri perkembangan situs-situs wisata beserta
ragamnya. Kemudian ketika alat transportasi mulai berkembang hingga munculnya
pesawat terbang, wisata masuk dalam aktivitas yang ekonomistis. Pada jaman itu,
penelitian seputar wisata banyak berkutat di wilayah industri dan usaha di sektor wisata.
Penelitian wisata yang berkembang di sekitar tahun 1960 an ia masukkan dalam
kategori penelitian dengan platform advokasi. Sekitar tahun 1970an muncullah reaksi
atas fenomena wisata massal yang ekonomi-sentris. Keprihatinan terhadap dampak dari
wisata yang banyak merusak banyak dituangkan dalam penelitian seputar wisata yang
dimasukkan dalam kategori adaptancy platform.
Misela Mavric dan John Urry kemudian juga meneruskan pendapat Squire
(1994) dan mengatakan bahwa penelitian wisata yang berkembang pada tahun 1970 dan
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80an masuk dalam klaster ekonomi dan spasial. Penelitian yang dilakukan
menempatkan wisata sebagai industri yang memproduksi komoditas bagi para turis.
Penelitian semacam ini memposisikan manusia sebagai subjek yang menyebabkan
banyak perubahan, mulai dari ekonomi lokal hingga perubahan lingkungan dan budaya
dari tempat tujuan wisata. Selain itu juga terdapat klaster “makna dan nilai”. Penelitian
yang termasuk dalam klaster ini menaruh perhatian pada dampak sosial-budaya
sekaligus interaksi yang kompleks antara host dan guests, images dan representasi
dalam dunia wisata. Penelitian-penelitian yang bisa diidentifikasi kedalam dua klaster
tersebut merupakan trend penelitian wisata sejak awal perkembangannya. Lambat laun,
penelitian wisata banyak dipengaruhi oleh “the cultural turn”, terutama pada awal
1990an. Penelitian wisata geografis yang tadinya melepaskan diri dari sosial, budaya
dan politik, kini lambat laun meleburkan batasannya. Selain itu, perkembangan teori
kontemporer seperti feminisme juga memberikan pengaruh tersendiri terhadap trend
penelitian wisata.
Berbicara tentang ‘cultural

turn’, kajian ini

tidak bisa begitu

saja

mengabaikannya, karena perkembangan kajian multi-disiplin salah satunya ditandai
dengan pelbagai titik balik, jaman ini ditandai dengan banyaknya ‘something turn’,
seperti linguistic turn, critical turn, spatial turn dan lain sebagainya. Raoul V. Bianchi
(2009) menulis sebuah artikel berjudul The ‘Critical Turn’ in Tourism Studies: A
Radical Critique9. Artikel ini memberikan semacam peta yang menunjukkan betapa
banyaknya pendekatan dan cara pandang yang bisa dipakai dalam mengkaji fenomena

9

Raoul V. Bianchi (2009), “The ‘Critical Turn’ in Tourism Studies: A Radical Critique,”
Tourism Geographies, 11:4, hlm. 484-504.
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wisata. Dalam pembahasannya ia mulai dengan menjabarkan ‘dosa-dosa’ pendekatan
strukturalis yang esensialis dalam mengurai persoalan di seputar praktik wisata.
Dalam kesimpulannya ia mengatakan bahwa pendekatan Marxisme tidaklah
memadahi meski penting digunakan sebagai jalan masuk. Pendekatan neo-marxian
seperti Foucauldian dan Gramscian diperlukan untuk mengeksplorasi persoalan terkait
dengan wacana dan budaya. Dengan pendekatan tersebut kritik paradigma radikal juga
harus sensitif terhadap subjektivitas manusia yang kompleks serta perbedaan budaya
dalam masyarakat kontemporer dan berdasar pada analisa struktural atas kekuatan
material dan ketimpangan yang ada dalam masyarakat kapitalisme global. Siapa tahu,
‘critical turn’ dalam kajian wisata bisa menjadi semacam transisi, dari academy of hope
menuju proyek pembebasan secara substansial. Spirit dari ‘critical turn’ inilah yang
saya ambil dalam penelitian ini, yang menempatkannya sebagai semacam transisi, dari
academy of hope menuju proyek pembebasan substansial dalam bidang wisata dan
perjalanan di sekitar kita.
Dalam kajian wisata multidisiplin, beberapa tema dan perdebatan muncul
sekaligus memberi warna, beberapa diantaranya ialah perdebatan seputar eskapisme,
otentisitas pengalaman dan identitas. Mengingat penelitian ini dekat sekali dan masih
berada dalam wilayah tersebut, artikel lain yang perlu ditinjau di sini ialah artikel yang
ditulis oleh Scott Allen Cohen (2010) yang berjudul Searching for Escape, Authenticity
and Identity: Experiences of ‘Lifestyle Travellers’10. Cohen ialah penulis yang
mempermasalahkan penggunaan istilah turis dalam mengkaji wisata, karena

10

Scott Allen Cohen (2010), “Searching for Escape, Authenticity and Identity. Experiences of
‘lifestyle travellers’”, dalam M. Morgan, P. Lugosi & J.R.B. Ritchie (ed.), The Tourism and
Leisure Experience: Consumer and managerial perspectives, Bristol: Channel View, hlm. 2742.
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menempatkan pengalaman pejalan sebagai fokus dari penelitiannya. Artikel yang ditulis
oleh Scott Cohen ini membahas motivasi orang dalam melakukan perjalanan, sekaligus
mempermasalahkan hasil penelitian yang sudah ada. Sekitar tahun 1970an penelitian
wisata mengatakan bahwa yang menggerakkan orang-orang untuk melakukan wisata
ialah ‘escaping from the pressure of one’s home society in order to search for more
authentic experiences’. Kemudian Cohen menggunakan pendekatan postrukturalis
untuk mempermasalahkan hal tersebut.
Faktor eskapisme dari perjalanan diruntuhkan dengan kalimat yang ia kutip:
while the need to escape has been frequently suggested as a motivator for tourism
experiences, it must be reminded that motivations are multidimensional, need to be
contextualized and are changing over time (Crompton, 1979; Goeldne, dkk. hal 4)
Lebih lanjut lagi, eskapisme diruntuhkan dengan:“the possibility of actual escape, not
just through tourism and leisure, but through the aspects of life, has come under
scrutiny as the increasing commodification of experiences has highlighted the
underlying social construction of many, if not all, forms of escape. Singkat kata,
eskapisme sebagai motivasi orang melakukan wisata runtuh dihadapan postrukturalis,
karena paradigma postrukturalis akan realitas. ‘Postructural thought argues that it is not
possible to talk about escape when there is no all-encompassing reality from which to
escape ‘11 Meski ada peneliti yang menganggap eskapisme itu tidak relevan lagi, masih
ada peneliti lain yang masih berpendapat bahwa eskapisme lah yang banyak mendorong
orang untuk melakukan perjalanan ataupun wisata.
Menurut Cohen, selain eskapisme, orang berjalan jauh untuk mencari otentisitas.
Otentisitas ini berakar dari tradisi filsafat eksistensialisme. Dengan mengutip
11

Ibid, hlm. 5.
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MacCannell, Cohen mengatakan bahwa otentisitas digunakan untuk mengkritisi
komodifikasi budaya dan peristiwa. Ia katakan bahwa dalam masyarakat komoditi, yang
ditampilkan bagi para turis ialah pseudo-events. Itu mengenai otentisitas objek wisata.
Sementara mengenai otentisitas turis digambarkan sebagai pertemuan turis dengan
dirinya yang terdalam, memiliki rasa kedirian dan identitas kemudian menghidupi
dirinya dengan rasa yang dihayati tersebut. Konsep otentisitas ini sangat dekat dengan
konsep identitas, yang berputar di sekitar persoalan kedirian. Konsep identitas yang
dibahas oleh Cohen juga tidak jauh-jauh dari apa yang dibahas dalam membicarakan
otentisitas manusia.
Ketiga konsep yang dipermasalahkan oleh postrukturalis; eskapisme, otentisitas
dan identitas tersebut kemudian berbanding terbalik dengan apa yang ditemukan
dilapangan oleh Cohen. Dalam penelitiannya selama 6 bulan serta berpuluh-puluh tahun
perjalanannya sebagai ‘lifestyle traveller’, ia bisa menunjukkan bahwa eskapisme,
pencarian otentisitas diri dan identitas masih menjadi faktor pendorong orang
melakukan wisata. Pertemuan dengan diri yang teradalam, self-discovery, have fun to be
anonymous merupakan pendorong dari para ‘lifestyle traveller’.
Artikel berikutnya, masih artikel yang ditulis oleh Cohen, yang berjudul
Lifestyle Travellers: backpacking as a way of life.12 Artikel ini ditulis berdasarkan
penelitiannya yang dilakukan di Thailand dan India tentang backpacker. Istilah
backpacker ia gunakan untuk mengganti kata turis dan berada dalam konteks lifestyle
traveller. Ia menggunakan konsep konsumsi gaya hidup untuk menjelaskan fenomena

12

Scott Allen Cohen (2011), “Lifestyle Travellers: Backpacking as a way of life”, dalam jurnal
Annals of Tourism Research.
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backpacking ini. Ia memilih istilah backpacker as a lifestyle traveller untuk
menghindari penggunaan kata drifter, wanderer ataupun turis yang lebih konotatif,
klasik dan taken for granted. Karena dalam istilah sudah terdapat asumsi dasar dari
struktur mental tertentu. Dengan menggunakan lifestyle traveller, ia berupaya
menunjukkan bahwa tidak ada batas ataupun perbedaan antara pengalaman turis dan
keseharian, dan pengalaman inilah yang justru menjadi ciri wisata masa kini.
Artikel yang sejalan dengan disertasinya ini menggunakan metode etnografis
dengan mewawancarai 25 traveller. Eksplorasi temanya dilakukan dengan membuat
beberapa subjudul dalam pembahasan; initial and enduring involvement, ideology and
identity, work to travel, future aspirations. Penelitian yang menggunakan gaya hidup
sebagai pendekatan dalam melakukan analisa atas fenomena backpacker ini
menyimpulkan bahwa model perjalanan ala backpacker ini memiliki kekhasan. Yang
disebut sebagai lifestyle travellers oleh Cohen ini merupakan pengerucutan dari model
backpacking tourism, karena menyangkut beberapa hal seperti; enduring involvement,
cultural re-assimilation, work motivation and problematising home13. (Cohen, 2010:
14)
Kontribusi artikel ini terdapat pada problematisasi istilah dan konsep dasar
terkait dengan bidang penelitian wisata dan merupakan kajian empiris pertama yang
menekankan penelitian pada makna dan pengalaman individu yang memilih untuk
menjadi

backpacker sebagai

gaya hidup.

Menariknya penelitian ini karena

menggunakan paradigma yang tidak memisahkan mana yang keseharian dan tidak.
Karena kajian wisata klasik menempatkan wisata dan perjalanan terpisah dari kehidupan
sehari-hari.
13

Ibid, hlm. 14.

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI

20
20

Ketika perjalanan dan wisata dimaknai sebagai gaya hidup dan tidak terpisah
dari keseharian, identitas para individu yang di dalamnya pun juga dimaknai sebagai
sesuatu yang bergerak, “karena yang menjadi dinamisator dari mobilitas ialah karena
adanya gesekan, pergolakan dan ketimpangan kuasa. Dinamika ini merupakan akibat
dari ketimpangan struktural dan politik yang memungkinkan beberapa kelompok
masyarakat untuk bisa melakukan perjalanan, sementara dalam waktu yang bersamaan
tidak membuka kemungkinan bagi kelompok masyarakat lain,” itulah yang dikutip oleh
Cohen dari (Creswell. 2010) dan dijadikannya sebagai kesimpulan yang menutup
artikel.
Selanjutnya, masih terkait dengan persoalan identitas backpacker, yakni
menyangkut pengalaman, dan perkembangan konseptual yang berjalan beriringan
dengannya. Artikel berjudul The Tourist Experience. Conceptual Developments 14,
ditulis oleh Natan Uriely. Artikel ini menangkap kecenderungan arah perubahan
konseptual dari penelitian yang fokus pada pengalaman wisatawan. Ada empat
kecenderungan yang diterangkan satu per satu; a) From differentiation to redifferentiation of everyday life and tourism, b) From generalizing to pluralizing
portrayals of the tourist experience, c) From focusing on the toured objects to the
attention given to the role of subjectivity in the constitution of experiences, d) From
contradictory and decisive statements to relative and complementary interpretations.
Pergeseran atau kecenderungan perubahan konseptual di atas dipengaruhi oleh
semangat posmodernisme. Posmodernisme disini diartikan dengan kutipan-kutipan
(seperti biasa) yang diidentikkan dengan sikap kritis pada modernisme, dengan ciri yang

14

Natan Uriley (2005), “The Tourist Experience. Conceptual Developments”, dalam jurnal
Annals of Tourism Research, Volume 32, Issue 1, January 2005, halaman 199–216. Elsevier.
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anti-empirisme,

intertekstualitas dan relativitas. Awalnya ditunjukkan perdebatan seputar modernisme
dan posmodernisme beserta polemik pengistilahannya. Dari berbagai perdebatan
peristilahan

modernisme

dan

posmodernisme,

Natan

Uriely

sepakat

untuk

menggunakan adanya perbedaan antara modernisme dan posmodernisme sebagai unit
analisa dalam membaca arah perubahan konseptual pada penelitian wisata, khususnya
yang memfokuskan pada pengalaman wisatawan. Namun posmodernisme disini tidak
dimaknai

sebagai

fase

yang menggantikan

modernisme. Dengan kata lain,

perkembangan konseptual penelitian yang fokus pada pengalaman wisatawan sangat
dipengaruhi oleh perkembangan perspektif pemikiran budaya yang lebih luas, yakni
posmodernisme. Bagaimana paradigma posmodernisme mempengaruhi perkembangan
konseptual trend penelitian seputar pengalaman turis, dijabarkan ke dalam empat poin
seperti tertulis diatas. Poin pertama dan kedua dianggap sebagai praktik dari
dekonstruksi. Sementara yang ketiga melibatkan bagaimana peran subjektivitas dalam
membentuk pengalaman turis. Dan yang keempat, mengenai pergeseran ke arah wacana
akademis yang lebih lentur. Menurut penulisnya hal ini terpengaruh dengan corak
posmodern yang lebih menekankan pada kebenaran relatif dari pada kebenaran absolut.
Pergeseran konseptual trend penelitian seputar pengalaman turis tersebut
diterangkan satu per satu. Pada sub bab yang menjelaskan pergeseran poin pertama
ditunjukkan berbagai pengertian seputar pengalaman turis yang berbeda dengan
keseharian, yang dikutip dari berbagai peneliti wisata sekitar tahun 70an. Kemudian
penulis menunjukkan bahwa pada tahun 90an, Lash dan Urry mempertanyakan
pengertian-pengertian akan pengalaman wisata yang memisahkan dari keseharian
tersebut. Dari sini, penulis menunjukkan temuan yang diajukan oleh Lash dan Urry
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yang mendeklarasikan “kematian turisme”, “the end of tourism”, karena dengan
melakukan aktivitas sehari-hari orang jaman sekarang juga sudah bisa menjadi turis. Hal
ini terkait dengan perkembangan jaman yang memungkinkan banyak taman dan super
mall yang sering dijadikan tempat wisata sehari-hari oleh masyarakat. Selain
menghadirkan temuan Lash dan Urry, penulis juga menggarisbawahi penemuan Munt
dengan jargonnya “tourism is everything and everything is tourism”. Munt menyoroti
adanya trend wisata ekologi, wisata antropologi dan wisata ilmiah lainnya. Munt
mengatakan bahwa terdapat intelektualisasi atau profesionalisasi pada aktivitas wisata.
Kemunculan model wisata yang demikian lah yang membuatnya berpendapat bahwa
pemisahan antara aktivitas profesi dan rekreasi sudah menjadi sangat kabur. Selain itu,
dalam program kantor juga biasanya diselipkan aktivitas rekreasional seprti outbond
atau latihan psikologis yang dilakukan di alam terbuka untuk tujuan penguatan sumber
daya manusia. Kaburnya batas antara aktivitas profesional (bekerja) dan rekreasional
mendorong adanya beberapa istilah baru terkait dua wilayah yang sempat terpisah itu,
wilayah profesional (pekerjaan) dan rekreasional (wisata). Travelling workers dan
working tourists.
Pada poin kedua; From generalizing to pluralizing portrayals of the tourist
experience. Terkait dengan makna dan motivasi turis dalam berwisata, penelitianpenelitian sebelumnya cenderung menyajikannya secara homogen. Cara penyajian yang
tunggal inilah, yang kemudian dikritisi oleh penelitian selanjutnya, salah satunya oleh
Cohen yang mengatakan bahwa beragamnya manusia membuat mode pengalaman
wisata yang diinginkan pun menjadi beragam. Dari situ, Cohen mengembangkan suatu
tipologi yang terdiri dari lima mode pengalaman turis yang terletak diantara pencarian
kesenangan dan pencarian makna. Munculnya tipologi ini menandai adanya pergeseran
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konseptual atas pengalaman wisata yang awalnya homogen, kini menjadi plural dan
beragam. Tipologi lain yang juga menunjukkan adanya keragaman pengalaman wisata
ialah ditunjukkan dengan adanya berbagai kategori atau istilah atas wisatawan; drifter,
explorer, individual mass, and organized mass. Ada juga kategorisasi turis berdasarkan
motivasinya. Selain itu, perkembangan konseptual ini juga mengarahkan pada adanya
backpacker individual yang masuk dalam lebih dari satu kategori sekaligus.
Dalam sub bab yang membahas peran subjektivitas, Uriely mengatakan bahwa
terdapat pergeseran makna akan pengalaman wisata yang tidak semata ditentukan oleh
industri, namun turis sendiri lah yang menentukan makna dari pengalaman wisata.
Dengan kata lain, bukan objek wisata semata yang menentukan jenis pengalaman
wisata. Karena objek wisata pun diciptakan oleh industrialisasi. Pada sub bab
selanjutnya tentang interpretasi relatif, penulis menunjukkan adanya pergeseran konsep
yang menentukan pengalaman wisata, yang tadinya secara absolut kini menjadi relatif.
Pada intinya, makalah ini menyajikan penelusurannya atas berbagai penelitian
yang menaruh fokus pada pengalaman turis. Dari penelusuran tersebut, Natan Uriely
menyimpulkan bahwa terjadi pergeseran atau perkembangan konseptual dalam
penelitian-penelitian tersebut terkait dengan konsep pengalaman turis. Pergeseran
tersebut ia rangkum dalam empat poin yang dipengaruhi oleh perkembangan paradigma
budaya yang lebih luas yakni, modernisme-posmodernisme.
Selain mengkaji buku dan artikel terkait dengan persoalan identitas backpacker
yang sekaligus membicarakan persoalan wisata, penelitian ini juga harus mengingat
perkembangan kajian wisata yang ada di Indonesia. Salah satu pemerhati wisata yang
cukup banyak menulis buku terkait dengan tema wisata dan manajemen ialah Dr. James
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J. Spillane. Bukunya yang berjudul Ekonomi Pariwisata, Sejarah dan Prospeknya15
ialah buku yang sudah berulang kali dicetak. Sebelum dicetak ulang hingga beberapa
kali, buku ini diterbitkan pertama kali dengan judul Pariwisata Indonesia. Seolah ingin
membahas fenomena pariwisata dari dasarnya, yang pertama menjadi topik bahasan
adalah sejarah dan definisi wisata. Dalam bab yang membahas sejarah pariwisata pun
sudah dikemukakan beberapa motivasi yang mendasari orang melakukan perpindahan
sejak jaman dulu. Pembahasan kemudian bergulir ke pengertian pariwisata yang dibuat
oleh badan Internasional, mulai dari Liga Bangsa Bangsa, ICAO, Konvensi New York.
Sub bab selanjutnya membagi kegiatan pariwisata kedalam beberapa kategori berdasar
tujuannya, diantaranya ialah pariwisata untuk menikmati perjalanan, pariwisata untuk
rekreasi, pariwisata untuk kebudayaan, pariwisata untuk olah raga, pariwisata untuk
urusan usaha dagang, pariwisata untuk berkonvensi. Tidak berhenti di situ, bentuk
pariwisata pun masih diderivasi lagi, mulai dari pariwisata individu dan kolektif,
pariwisata jangka panjang, pariwisata jangka pendek, pariwisata ekskursi, pariwisata
dengan alat angkutan, sampai dengan pariwisata aktif dan pasif.
Bab selanjutnya mengemukakan bagaimana perkembangan pariwisata di dunia
berdasar angka statistik. Pembahasan dilakukan dengan membaca statistik yang berskala
internasional hingga regional. Kemudian dilanjutkan dengan bagaimana pariwisata di
dunia berkembang, beserta persoalan yang dibawanya. Dengan menempatkan pariwisata
sebagai industri, buku ini membeberkan segala macam kebijakan yang mengatur segala
hal mengenai industri pariwisata. Berbagai persoalan yang dikemukakan pun sebagian
besar adalah persoalan ekonomi. Sehingga rekomendasi solusi yang pada akhir

15

James Spillane (1991), Ekonomi Pariwisata, Sejarah dan Prospeknya, Yogyakarta, Kanisius.
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pembahasan dikemukakan pun merupakan solusi dari persoalan ekonomi pariwisata di
Indonesia, sesuai dengan judulnya.
Meski demikian, buku ini memberikan banyak informasi seputar kebijakan serta
program pemerintah dalam pembangunan yang menyertakan pariwisata di dalamnya.
Namun bagi pembaca yang ingin mengetahui fenomena pariwisata secara lebih luas,
pariwisata yang tidak hanya terdapat pada kebijakan, maka pembaca perlu membaca
buku lain yang menempatkan pariwisata bukan semata sebagai industri dan regulasi.
Selain itu juga terdapat buku seputar wisata yang sudah dilakukan di Jogja, yang
berjudul Tourism, Heritage and National Culture in Java, Dilemmas of a Local
Community. Buku ini merupakan hasil penelitian antropologis yang dilakukan oleh
Heidi Dahles sejak 1992 hingga 1996. Dalam pengantar buku tersebut ia menulis bahwa
tahun 1992 tersebut merupakan kali pertamanya menginjak bumi Indonesia. Apa yang
dipaparkan dalam buku ini mencakup hari pertama pada tahun 1992 ia menginjakkan
kakinya tersebut di Indonesia.
Penelitian antropologis yang dilakukan Heidi Dahles ini menempatkan Wisata
Jogja sebagai fokus. Sementara setting sosial yang kemudian dihubungkan dengan
fenomena wisata Jogja tersebut ialah kebijakan nasional dan lokal masa Orba terkait
dengan wisata yang diposisikan sebagai garda depan pembangunan, yang saat itu
dinamai dengan program PELITA (pembangunan lima tahun). Dari penelitian tersebut,
Dahles menunjukkan bahwa negara terutama melalui regulasi, baik lokal maupun
nasional sangatlah penting dalam menentukan perkembangan wisata daerah. Regulasiregulasi yang dihasilkan Orba pada saat itu kebanyakan merupakan regulasi yang
mengupayakan citra Indonesia yang secara politik aman, berbudaya dan makmur.
Sementara untuk mendongkrak wisata domestik, regulasi diarahkan untuk membentuk
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dan membangun apa yang disebut oleh Dahles sebagai ‘wisata pancasila’. Wisata
Pancasila inilah digaungkan di Jogjakarta.
Penelitian Dahles ini kemudian menunjukkan bahwa Orde Bari terbilang berhasil
mempengaruhi perkembangan wisata di Jogjakarta. Orde Baru terbukti berhasil
membangun citra Jogja sebagai jantung budaya Jawa Tengah, akan tetapi bersikap tidak
adil terhadap perkembangan wisata, terkait dengan sikap negara di hadapan aktor bisnis
wisata lokal dan pebisnis wisata yang memiliki bisnis yang lebih besar. Penelitian ini
menunjukkan betapa Orde Baru dengan regulasinya sesungguhnya gagal dalam
menjangkau aktor-aktor lokal dalam pengembangan wisata. Dengan kata lain, di sini,
Dahles ingin mengatakan bahwa negara terbukti gagal melibatkan warganya dalam
proyek pembangunan yang digemborkan.
Kemudian yang menjadi penutup dari bagian tinjauan pustaka kali ini ialah buku
berjudul The Ethnographic Imagination16 yang ditulis oleh Paul Willis. Apa yang ditulis
oleh Willis ini akan dijadikan metode dalam penelitian ini, lebih tepatnya ialah metode
dalam menyusun argumentasi data etnografis. Pada bagian pendahuluan, Paul Willis
mengakui bahwa buku ini tergolong tidak biasa, karena menggabungkan teori, metode
dan substansi dalam satu buku yang sama. The Ethnographic Imagination ini
merupakan hasil endapan intelektualnya selama bertahun-tahun menjadi peneliti budaya
anak muda. Hasil endapan tersebut kini bisa kita, pembaca, nikmati sebagai metode
penelitian sekaligus cara pemaparan data hasil penelitian. Sebagai buku metode yang ia
sebut dengan imajinasi etnografis atau sensible ethnography ini, Willis mendeskripsikan
lebih jauh langkah-langkah metodisnya dengan contoh penelitian yang sudah ia

16

Paul Willis (2000), The Ethnographic Imagination, UK: Blackwell.
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lakukan. Sementara substansi yang dimaksud dalam buku ini ditunjukkan dengan
adanya beberapa landasan teoritis di setiap langkah metodisnya.
Terdapat tiga unsur yang ia sangat perhatikan dalam menyusun data penelitian
hingga menjadi dunia tersendiri. Disini, Willis menekankan pentingnya penulis atau
peneliti untuk menyadari berbagai ideologi dan perspektif yang banyak mempengaruhi
penulis. Ia mengingatkan agar peneliti tidak bersikap naif terhadap perspektif yang
banyak mempengaruhi cara pandangnya dalam melihat kelompok masyarakat yang
sedang diteliti. Ia juga berulangkali mengingatkan bahwa dunia yang menjadi tempat
dari kelompok sosial tersebut berpijak merupakan dunia yang constructed, sehingga
perhatian pada struktur serta ideologi menjadi hal yang tidak bisa ditawar lagi untuk
ditampilkan sebagai setting.
Seperti kebanyakan peneliti yang lahir dari tradisi kajian budaya, Paul Willis
menempatkan pengalaman sehari-hari sebagai pintu masuk dalam mengeksplorasi tematema yang baginya, secara ideologis, cukup mendesak. Dari pengalaman keseharian ini
Willis berusaha melihat ketiga unsur yang membentuk mereka menjadi kesatuan
masyarakat tertentu, yang pertama ialah basis materialnya, yang kedua ialah produksi
budayanya. Produksi budaya yang dimaksud oleh Willis disini ialah proses yang
melibatkan identifikasi diri. Identifikasi diri ini dilihat dari cara mereka menyikapi
segala artefak budaya yang sudah ada termasuk bahasa dan berbagai komoditas yang
ada. Kreativitas manusia dalam menghasilkan makna atas keberadaan benda-benda di
sekitar tersebut bisa dikatakan sebagai cara mereka dalam memaknai keberadaan
mereka di dunia. Di sini, dunia tidak ada secara apa adanya, melainkan sebagai dunia
yang juga merupakan hasil dari proses konstruksi.

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI

28
28

Tidak berhenti disitu, Willis juga memperhatikan bagaimana proses identifikasi
diri dan sosial tersebut melibatkan persoalan struktur dan ideologi yang sifatnya lebih
makro. Di sini Willis menanyakan sejauh mana mereka menyikapi struktur, relasi kuasa
dan ideologi yang ada di sekitar mereka sekaligus berdinamika dengan hal-hal tersebut.
Ketiga elemen itulah yang menentukan wajah dari masyarakat yang diteliti.

F.

Kerangka Teoritis

1.

Identitas Deleuzoguattarian: Assemblage dan Teritori

Perihal penggunaan teori dalam penelitian ini, saya ingin mengutip ungkapan
Deleuze yang juga sudah banyak dikutip di beberapa buku maupun artikel yang
membahas pemikiran dan menggunakan konsepnya, yang salah satunya dilakukan oleh
Stuart Elden17 “A theory is exactly like a box of tools...it must be useful. It must
function”. Teori dan perspektif, dalam penelitian ini, diposisikan sebagai objek formal
yang membantu saya mempertajam persoalan. Pemilihan teori dan konsep yang
dituangkan dalam bagian ini dimaksudkan untuk membantu saya memikirkan sekaligus
membicarakan persoalan yang sudah dipertajam melalui rumusan masalah. Selain itu,
teori juga digunakan untuk membantu saya mengatur alur argumentasi tesis yang akan
disajikan dalam Bab IV, analisis.
Konsep utama yang dipakai dalam penelitian ini ialah konsep identitas. Konsep
identitas ini dipakai untuk menggarisbawahi ketidakstabilan identitas backpacker,
sehingga memposisikan backpacker sebagai entitas yang tidak pasti dan tidak begitu

17

Dalam “The State of Territory Under Globalization,” Thamyris/Intersecting No.12 (2006) 4766. Hlm. 47.
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saja hadir. Singkat kata, konsep identitas di sini dipakai untuk mengeksplorasi persoalan
sekaligus untuk mengelaborasi gagasan. Dengan menempatkan identitas sebagai proses
yang dinamis, selalu membentuk dan membangun dirinya, kita akan mendapatkan
gambaran bagaimana subjek terbentuk, dalam identitas yang formatif. Akan tetapi,
selain formatif, identitas juga bersifat transformatif, dalam prosesnya yang terus
berjalan dan bergerak, terdapat celah atau kemungkinan untuk membawa pada
perubahan. Dari situ, kita menemui aspek politis dari identitas, sehingga istilah yang
lebih tepat dalam konteks ini adalah politik identitas.
Identitas Deleuzoguattarian menjadi konsep utama yang dipakai dalam
penelitian ini, mengingat persoalan yang dibahas adalah identitas yang muncul melalui
praktik budaya dalam merespon atau menyikapi ruang (globalisasi kapitalisme). Ada
dua kata kunci yang kemudian hadir dan memerlukan pendekatan maupun konsep,
yakni identitas dan ruang. Untuk itu, identitas Deleuzoguattarian diyakini mampu
mewadahi kebutuhan tersebut. Dalam tulisan-tulisannya, terutama karya kolaborasinya
dengan Guattari, Deleuze tidak membahas persoalan identitas secara khusus yang
kemudian bisa digunakan sebagai seperangkat alat analisis secara langsung. Gaya tulis
kolaboratif mereka disebut dengan gaya rhizomatic yang tidak secara langsung
menyajikan teori siap pakai. Meski demikian, pembacaan terhadap karya-karya
kolaborasi mereka sedikit banyak membantu. Dalam Deleuze and the Political, Paul
Patton menulis bahwa ‘Deleuze tidak pernah menyatakan bahwa ia meruntuhkan konsep
identitas ataupun konsep tentang kesamaan, akan tetapi Deleuze lebih menaruh
perhatian pada pertanyaan seputar bagaimana identitas dibentuk serta dalam bentuk
seperti apa identitas hadir.’18

18
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Salah satu pembacaan atas karya Deleuze Guattari dilakukan oleh Russel West
Pavlov, yang membahas secara khusus teritori Deleuze. Memang, Deleuze dan Guattari
lebih sering menghindari istilah teritori, mereka lebih sering menggunakan
teritorialisasi, karena “Sebagai kata benda, teritorialisasi ini lebih menekankan kualitas
dari pada stabilitas dan substansi dari suatu benda”19 Pavlov menganalogikan teritori
dengan teks, yang muncul sebagai jejak dari interaksi yang terjadi antar dua manusia.
Kemudian, ruang itu sendiri dianalogikan dengan surat cinta, semacam ruang yang
muncul karena adanya garis yang menghubungkan antara satu orang menuju seorang
lainnya. Ruang muncul dari persinggungan dan interaksi. Kemudian, “identitas yang
muncul dari produksi ruang tersebutlah yang memberikan karakter pada ruang itu
sendiri.”20 Akan tetapi, untuk membahas persoalan identitas backpacker secara lebih
mendalam sambil menangkap kompleksitas persoalannya, penelitian ini juga
menggunakan konsep assemblage.
a.

Assemblage
Persoalan struktur dan agensi, makro dan mikro selalu menjadi perdebatan yang

tidak pernah usai diperbincangkan dalam ilmu sosial. Hubungan keduanya dalam
membicarakan masyarakat justru memunculkan beragam konsep. Dari situ muncul
beragam konsep yang berat di salah satu sisi hingga muncul jalan tengah yang berupaya
tidak menjadi berat sebelah, seperti yang sudah dilakukan, salah satunya, oleh Giddens
yang kemudian menitikberatkan praktik sosial sebagai dasar dalam melihat proses
pembentukan masyarakat. Jika menggunakan apa yang ditawarkan oleh Giddens, ketika
membicarakan masyarakat, titik perhatian harus kita arahkan pada praktik sosialnya.
Deleuze dan Guattari juga turut hadir dalam mewarnai dinamika perdebatan tersebut.
19
20

Russel West Pavlov (2009), Space in Theory, Amsterdam, New York: Rodopi, hlm. 180.
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Jika Giddens menawarkan solusi jalan tengah dengan praktik sosial antara agen dan
struktur, Deleuze-Guattari meninggalkan keberadaan dua, bahkan tiga level elemen
pembentuk masyarakat tersebut, dan dalam waktu bersamaan berupaya menghubungkan
level individu (agensi) dan level dengan entitas yang lebih besar (struktur) dengan
mengetengahkan keberadaan entitas beragam yang berada di antara dua level tersebut,
yang di tiap levelnya beroperasi dalam skala spasialnya sendiri serta memiliki otonomi
relatif.21
Dari situ kita bisa memakai assemblage ini sebagai konsep untuk membicarakan
proses pembentukan identitas dalam masyarakat sekaligus persoalan yang muncul di
sekitarnya. Dengan begitu, kita bisa melihat entitas terkecil yang membentuk tiap skala
dalam suatu identitas sebagai assemblage dan melihatnya sebagai entitas tanpa praduga
esensialis. Esensialisme dihindari dengan menempatkan entitas yang terhubung sebagai
entitas yang tidak tetap dan selalu bergerak, yang disebut dengan istilah flow oleh
Deleuze. Flow inilah yang mendasari filsafat ontologis Deleuze. Flow bisa kita baca
sebagai ketidakpastian maupun keniscayaan untuk senantiasa bergerak. Dengan
membaca Deleuze kita bisa mengatakan bahwa yang paling nyata dalam hidup adalah
ketidakpastian. Dasar yang menjadi pijakan kita untuk hidup ini berupa dasar yang selau
bergerak dan terdiri dari serangkaian elemen yang juga berserak. Kalaupun pijakan atau
dasar itu nampak tenang, ketenangannya serupa ketenangan permukaan air, yang semata
nampak, padahal di dasarnya penuh dengan riak dan gejolak. Dan jika saja dalam hidup
ini kita harus bersandar, itu berarti kita hanya bisa bersandar pada angin. Dasar tersebut
dikatakan berserak dan tidak stabil di sini karena batas antar entitas sangat cair, tidak

21

Manuel DeLanda (2006), “Deleuzian Social Ontology and Assemblage Theory”, dalam
Martin Fuglsang, Bent Meier Sørensen (ed.) Deleuze and the Social, Edinburgh University
Press, hlm. 251.
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tegas maupun jelas, kabur dan tumpang tindih. Sementara identitas yang muncul dari
ruang tersebut juga tidak kehilangan kualitas prosessualnya. Yang bisa dijamin oleh
ruang adalah adanya hubungan, relasi atau koneksi antar entitas berserak yang ada di
dalamnya. Dalam istilah keringnya, yang bisa dijamin dalam ruang adalah keberadaan
kepentingan yang menjadi penghubung satu entitas dengan lainnya.
Assemblage

sering

diterjemahkan

ke

dalam

bahasa

Inggris

menjadi

arrangement. Dengan menggunakan assemblage sebagai konsep, kita bisa menghindari
esensialisme dalam melihat entitas penyusun identitas. Akan tetapi assemblage sendiri
juga masih bisa dipecah lagi ke dalam kepingan yang sudah berserak ini. Graham
Livesey22 menulis bahwa dalam assemblage terdapat dua poros, yakni poros vertikal
dan poros horizontal. Dalam poros horizontal terdapat “‘machinic assemblages’ atas
tubuh, perilaku dan gairah, dan ‘collective Assemblage of enunciation’ atas tingkah laku
dan pernyataan atas transformasi tidak terlihat dari tubuh” (Parr, 2010:180).
‘machinic assemblages of bodies, actions and passions’ and a of acts and
statements, of incorporeal transformations of bodies’ (D&G 1987: 88).
The vertical axis has both ‘territorial sides, or reterritorialized sides,
which stabilize it, and cutting edges of deterritorialization, which carry it
away’ (D&G 1987: 88). (Parr, 2010:180).
Sementara pada poros vertikal kita bertemu dengan trio teritori; Territorialisasi,
Deteritorialisasi beserta Reterritorialisasi.
Masih membicarakan konsep yang sama, Manuel DeLanda23 tidak menggunakan
vertikal dan horizontal melainkan dimensi. Pada dimensi pertama, menurut DeLanda,
Deleuze dan Guattari menderivasi assemblage berdasarkan fungsi atau peran yang bisa
dimainkan oleh tiap komponen di dalamnya, peran yang bisa saja material ataupun
ekspresif. Sementara pada dimensi yang satunya lagi, terdapat perbedaan sifat dari tiap
22
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Adrian Parr (ed.) (2010), The Deleuze Dictionary revised edition, Edinburgh University Press.
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komponen penyusun assemblage,yang cenderung ke arah stabilisasi atau sebaliknya,
destabilisasi. Proses yang cenderung memperkuat stabilitas itu contohnya seperti
homogenisasi, penajaman batas, dan sebagainya, sementara proses destabilisasi
cenderung membuka peluang perubahan dalam assemblage. Pada dimensi kedua dari
assemblage ini akan kita temui proses territorialisasi dan deteritorialisasi (sekaligus
reterritorialisasi).
Seperti yang sudah ditulis oleh Manuel DeLanda, dalam Deleuzian Social
Ontology, Deleuze tidak secara langsung menggunakan istilah mikro-makro, namun
untuk menandai perbedaan level antar elemen ia menggunakan order of magnitude,24
kemudian ia gunakan istilah molar dan molecular untuk membedakan sifat-sifat dari
assemblage. Tamsin Lorraine25 menulis bahwa “Deleuze dan Guattari menggolongkan
assemblages ke dalam tiga macam jalur (lines) yang menunjukkan interaksinya pada
dunia. Ada ‘molar line’ yang membentuk sistem bagian yang biner dan arborescent,
kemudian ada ‘molecular line’ yang lebih cair meski masih tersegmen, dan line of flight
yang menggagalkan molar line sekaligus molecular line.” (Parr, 2010: 147)
Deleuze and Guattari characterise assemblages in terms of three kinds of
lines that inform their interactions with the world. There is the ‘molar line’
that forms a binary, arborescent system of segments, the ‘molecular line’
that is more fluid although still segmentary, and the line of flight that
ruptures the other two lines (D&G 1987: 205). (Parr, 2010:147).
Mark Bonta dan John Protevi juga mengatakan bahwa “dalam proses konstruksi
tubuh-tubuh sosial (tubuh-tubuh politik), molecular flow ialah yang mengelak dari
kategori molar, yang kembali ke kategori molar untuk mengacak segmen-segmen yang
ada, seperti distribusi biner atas seks, kelas dan partai.”26
24

Ibid, hlm. 252.
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“In the construction of social bodies (bodies politic), molecular flow is
what escapes molar categories, returning to them to ‘reshuffle their
segments, their binary distribution of sexes, classes, and parties’ (216).”
(Mark Bonta, 2004:87)
b.

Deteritorialisasi-Reteritorialisasi
Sebelum dipakai oleh Deleuze dan Guattari, istilah teritorialisasi juga sudah

dipakai oleh Lacan. Dalam Psikoanalisa Lacanian, teritorialisasi dipakai untuk
menggambarkan proses pengaturan tubuh seorang anak yang dilakukan melalui
larangan seorang anak untuk mendapatkan kenikmatan saat menyentuh organ intim.
Dalam psikoanalisa, deteritorialisasi juga sudah dipakai untuk menggambarkan proses
pembebasan hasrat dari oedipalisasi. Dari sini kita melihat pengaruh Lacan pada karya
Deleuze dan Guattari. Teritorialisasi dan Deteritorialisasi Deleuzoguattarian pun tak
jauh dari konsep sebelumnya. Secara singkat bisa dikatakan bahwa teritorialisasi dalam
Deleuze dan Guattari menunjukkan proses menuju kemapanan atau stabilitas identitas,
sementara deteritorialisasi ialah mengguncang stabilitas tersebut. Dan deteritorialisasi
selalu membawa kemungkinan reteritorialisasi, yang berarti pengorganisasian kembali
ruang yang berserak atau tidak stabil, namun tidak serta merta kembali pada kemapanan
yang dibawa oleh teritorialisasi, melainkan melakukan hegemoni terhadap identitasidentitas lama, sambil memperkuat perlawanan-perlawanan. Sejauh mana dua proses
terakhir itu berjalan bisa dilihat dari kebaruan identitas ataupun ruang yang muncul dari
situ. Terkait dengan hal tersebut, Russel West Pavlov menulis bahwa “Teritorialisasi
dan sekaligus deteritorialisasi merupakan tanda-tanda kehidupan, sebagai satu kesatuan
yang kemudian dilarutkan untuk membangun ruang bagi hubungan-hubungan yang
baru.”27

27
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Mengenai deteritorialisasi, secara sederhana, Adrian Parr menulis bahwa
deteritorialisasi bisa “dimengerti sebagai gerakan yang membawa perubahan. Hal ini
terjadi sejauh deteritorialisasi beroperasi sebagai line of flight, deteritorialisasi
menunjukkan potensi kreatif dari assemblage.”28 Menurut Paul Patton, konsep
deteritorialisasi bisa ditemukan dalam filsafat politik Deleuze dan Guattari yang
matang.
Paul Patton29 menulis bahwa dalam A Thousand Plateaus, Deleuze dan Guattari
menggolongkan deteritorialisasi ke dalam dua poros, absolut dan relatif. Dalam
deteritorialisasi relatif terdapat yang positif dan negatif. Sama halnya dengan poros yang
satunya, deteritorialisasi absolut. “Deteritorialisasi dikatakan relatif ketika gerakangerakannya cenderung ke arah tatanan aktual, dan dikatakan negatif ketika elemennya
langsung diarahkan ke dalam bentuk reteritorialisasi yang menutupi atau menghalangi
line of flight. Ia pun dikatakan positif ketika line of flight berlaku dalam reteritorialisasi
sekunder, meski masih gagal untuk menghubungkan dengan elemen lain yang
dideteritorialisasi ke dalam assemblage baru.”30 Sementara deteritorialisasi dikatakan
absolut ketika ia cenderung mengarah ke tatanan virtual. Deteritorialisasi absolut
bukanlah langkah lanjutan setelah deteritorialisasi relatif. Deteritorialisasi absolut
merupakan dinamika internal dari yang relatif. Dengan kata lain, kondisi disebut
sebagai deteritorialisasi absolut sejauh ada ‘imanensi deteritorialisasi absolut secara
terus menerus dalam deteritorialisasi relatif.’ (D&G 1987: 56). Yang membedakan
antara deteritorialisasi absolut negatif dan positif adalah perbedaan antara connection
dan conjugation dari deterritorialised flows. Bisa dikatakan positif ketika menuju ke

28

Adrian Parr (2010), hlm. 69.
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pembentukan a new earth and new people: ... (D&G 1987: 510). Karena transformasi
sesungguhnya mensyaratkan rekombinasi elemen-elemen yang telah dideteritorialisasi
dalam arah yang saling mendukung, proses sosial maupun politik akan sungguhsungguh revolusioner ketika elemen-elemen tersebut berada dalam assemblage of
connection rather than conjugation.”31
Sudah disebutkan diatas bahwa deteritorialisasi yang paling revolusioner atau
setidaknya yang memperlebar celah transformasi ialah deteritorialisasi yang arah
geraknya menuju ke pembentukan hubungan sosial yang baru, dari elemen-elemen yang
telah di deterritorialisasi, yang disebut dengan istilah Deteritorialisasi absolut positif.
Proses ini akan lebih terang ketika dilihat dengan Lines of flight, lebih tepatnya,
deteritorialisasi sebagai lines of flight.
Pavlov menulis bahwa lines of flight bisa “muncul dari eksistensi dalam level
mikro yang paling kecil dan paling sering muncul”.32 Lines of flight juga bisa dimaknai
sebagai jalur untuk memetakan diri menuju assemblage baru, sebagai “rute yang
membawa kita dari satu intensitas ke intensitas lainnya, yang mendorong ke kondisi
permanen transformasi kreatif, atau kondisi subjektivitas yang sebenarnya.”33
Lines of flight ini juga bisa dimengerti sebagai “jalur mutasi yang dipercepat
melalui aktualisasi koneksi antar tubuh yang tadinya implisit (virtual) yang melepaskan
kekuatan baru dalam kapasitasnya sebagai tubuh-tubuh yang merespon dan berbuat
sesuatu”.34 Konsep lines of flight ini nantinya dipakai untuk melihat sejauh mana
identifikasi backpacker membawa pengaruh pada transformasi dan emansipasi.

31
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Teori Produksi Ruang Lefebvre

Kontribusi pemikiran Marxisme dalam perkembangan kajian budaya tentu sudah
tidak dipertanyakan lagi. Salah satu dinamika yang mewarnai perkembangan tersebut
ialah usaha untuk keluar dari determinasi ekonomi dalam pemikiran Marx, yang banyak
disebut sebagai kebuntuan Marxisme. Namun Henri Lefebvre tidak berpendapat
demikian. Lefebvre sepakat dengan Marx yang memandang dominasi ekonomi tersebut
sebagai kondisi obyektif yang diakibatkan oleh kapitalisme. Oleh karena itu,
kemenangan ekonomilah yang harus dijadikan target sasaran kritik. Strategi untuk
melawan dominasinya pun tidak ditempatkan dalam strategi ekonomistik semata. Dari
sini Lefebvre mengetengahkan kehidupan sehari-hari sebagai strategi kelas, yang di
dalamnya sudah meliputi strategi budaya, politik serta ekonomi. Lefebvre yakin bahwa
keseharian masyarakatlah yang membentuk lapisan fundamental dari kehidupan sosial,
yang belakangan ini kian menggantikan ekonomi dan politik. Ia menekankan bahwa
budaya keseharian tidak dapat didefinisikan sebagai sub-sistem yang berada di dalam
sistem yang lebih luas. Dan sebaliknya, budaya keseharian ini merupakan basis, yang
menjadi tempat dimana moda produksi membentuk dirinya sebagai suatu sistem,
dengan memprogram basis tersebut. Dari sini, gagasan Lefebvre menjadi sangat pas
digunakan untuk memperkaya karya etnografis, seperti penelitian ini.
Salah satu teori Lefebvre yang akan dipakai dalam penelitian ini ialah teori
produksi ruangnya. Jika Marx mengatakan bahwa sejarah manusia adalah sejarah
perjuangan kelas, maka Lefebvre mengatakan bahwa sejarah perkembangan globalisasi
kapitalisme adalah sejarah perebutan ruang. Ruang itu politis. Itulah yang menjadi
argumentasi dasar Lefebvre dalam mengembangkan teori produksi ruang, baik ketika
ditempatkan sebagai produk maupun sebagai proses penentu hubungan dan praktik
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sosial. Sebagai produk, ruang ialah produk dari kekuatan ekonomi, politik dan ideologi.
Lefebvre

juga

menderivasi

tiga

elemen

yang

terdapat

dalam

prosesnya

pembentukannya, yaitu spatial practice, representations of space dan spaces of
representation. Ketiga elemen tersebut harus ditempatkan dalam konteks sejarah dan
masyarakat tertentu. Konteks sosial yang menjadi fokus dari perhatian Lefebvre ialah
konteks sosial masyarakat urban perkotaan. Karena globalisasi kapitalisme yang salah
satunya membawa industrialisasi menempatkan kota sebagai semacam pusat dari
produksinya. Selain pusat produksi, kota juga menjadi pusat konsumsi serta pusat
administrasi dari penyelenggaraan negara. Negara dan kota di sini ditempatkan sebagai
ruang material yang didalamnya terdapat proses produksi yang kemudian menentukan
karakter dari ruang tersebut. Dalam ruang kota itu juga modernisasi terkonsentrasi
beserta efek alienasi dalam masyarakatnya.
Untuk lebih rincinya, kita bisa melihat penjelasan dari masing-masing elemen
yang disebutkan Lefebvre sebagai elemen yang terlibat dalam proses produksi ruang.
Dalam Space and Social Theory, Andrej Zieleniec menulis bahwa praktik spasial
“merujuk pada proses produksi bentuk dan struktur spasial, terutama produksi hubungan
sosial dalam konteks urban, serta bagaimana ruang dilibatkan dalam proses habituasi
manusianya, tempat-tempatnya dan praktik-praktiknya.”35

Kemudian mengenai

representations of space, disebut sebagai ruang yang menempati posisi dominan dalam
masyarakat dan “terikat dengan hubungan produksi dan tatanan yang ditentukan oleh
hubungan produksi tersebut, untuk menguasai, menandai, mengkodekan, untuk
‘menyerang’ hubungan-hubungan lain yang ada.”36 Dalam representational space,
“siapa yang menentukan proses representasi ruang, juga mengendalikan bagaimana
35
36
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ruang diproduksi, dikelola dan digunakan.”37 Sementara elemen yang ketiga, spaces of
representation/ representational space dimaknai sebagai ruang yang hidup, ruang
keseharian yang berbanding terbalik dengan tatanan dominan. Yang menjadi kata kunci
dari elemen ini ialah everyday life.
Konsep keseharian yang dipakai oleh Lefebvre merujuk pada kehidupan seharihari manusia beserta konsep keseharian manusia yang teralienasi. Bagi Lefebvre,
keduanya tidak bisa dihadirkan secara terpisah, namun saling tumpang tindih. Dari
konsep ini kita bisa melihat kuatnya pengaruh materialisme Marx bagi Lefebvre.
Dengan konsep keseharian ini ia ingin membuktikan bahwa kesadaran bisa mengalami
transformasi, karena dalam keseharian itulah terdapat potensi dan kemungkinan
transformasi.
Selain menitikberatkan pada keseharian, Lefebvre juga menekankan pentingnya
melihat hubungan antara spatial practice dan organisasi sosial, karena “ruang
merupakan bagian dari hubungan sosial dan juga sebagai kekuatan-kekuatan produksi
(kapitalisme).”38 Hubungan antar keduanya bersifat dinamis, mengingat ruang tidak
sekadar dimaknai sebagai backdrop, melainkan juga turut menentukan dalam
memproduksi dan mereproduksi hubungan sosial. Ketika ruang dimaknai sebagai
kekuatan produksi, alat yang memungkinkan moda produksi kapitalis bekerja,
komoditas juga termasuk di dalamnya yang harus dipertimbangkan.
Menurut Lefebvre, hegemoni kapitalisme terjadi dalam dan melalui ruang, yang
beroperasi melalui penataan masyarakat, dengan menerapkan pengawasan struktur dan
rancangan akan ruang-ruang urban. Oleh karena itu, adanya kelompok ataupun kelas
sosial bisa dilihat sebagai mekanisme kerja struktur dan organisasi spasial yang
37
38
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dominan. Dengan cara inilah struktur sosial dominan mensubordinasi ruang keseharian,
dengan mengorganisasi, menata dan meregulasi. Dari sini terlihat sekali pengaruh
konsep kekuasaan Foucault, dimana elit kekuasaan tidak hanya beroperasi secara
negatif, dalam artian memberi batasan, namun juga beroperasi secara positif, yakni
memberdayakan, membuat masyarakat memiliki daya dan cara dalam mengorganisasi
diri mereka sendiri, memproduksi ruang tersebut.

Jika demikian, kita tidak bisa

melepaskan persoalan tubuh dari pembahasan.
“It is in the realm of the body that Lefebvre considers this exercise of the
power of spatial technologies and conceptions to operate in the everyday
life of the inhabitants of the modern urban world.” (Zieleniec, 2007:78).
Menurut Lefebvre, tubuh merupakan pusat dari ruang dan wacana kuasa. Tubuh
tidak dapat direduksi dan menyimpan potensi subversif. “Tubuh lah yang menjadi
‘point of return’ (Lefebvre, 1991: 89).”39 “Spatial practices berfungsi sebagai
teknologi-teknologi

kekuasaan, sebagai

teknologi

yang mendisiplinkan, untuk

memproduksi tubuh-tubuh patuh dan berguna.”40
Dalam penelitian ini, teori produksi ruang Lefebvre bisa digunakan sebagai cara
untuk menyingkap hubungan sosial yang terdapat dalam proses produksi ruang. Dari
situ kita bisa membahas persoalan ruang secara menyeluruh, melibatkan persoalan
makro dan mikro yang dihadapi masyarakat urban modern. Selain itu, dengan
pendekatan Lefebvre, penelitian ini juga bermaksud menggarisbawahi kemungkinan
ataupun potensi emansipasi dan transformasi subjek. Jika meminjam istilah Lefebvre
yang juga meneruskan Marx, emansipasi yang terjadi merupakan pembebasan dari
alienasi yang sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kapitalisme rasional modern.

39
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Pada dasarnya proses pembentukan identitas ialah proses produksi ruang,
memproduksi budaya, serta menjalankan hidup itu sendiri. Dengan membedah cara
kerja produksi ruang, penelitian ini berupaya menemukan titik potensi emansipasi
sekaligus transformasi yang menjadi bagian inheren dalam produksi ruang tersebut. Jika
penguasaan atau dominasi mengambil bentuknya, maka jalan perlawanan terhadapnya
pun pasti ada, hanya saja perlu di cari celahnya, kemudian diperlebar agar menjadi jalan
bersama.

G.

Metode Penelitian
Dalam ilmu sosial humaniora terdapat suatu metode penggalian data yang sudah

cukup lama dikenal, yakni etnografi. Selain sebagai metode penggalian data, etnografi
juga membahas cara data dipaparkan atau ditulis dan disajikan. Sejak kemunculannya,
etnografi berkembang terus menerus hingga memunculkan bermacam varian. Salah satu
varian dalam etnografi yang digunakan dalam penelitian ini ialah etnografi kritis,
etnografi yang perkembangannya dipengaruhi oleh teori kritis. Dalam penelitian ini,
saya memilih menggunakan apa yang disebut sebagai imajinasi etnografis atau sensible
ethnography oleh Paul Willis.
Pada dasarnya, sebagai metode penggalian data, imajinasi etnografis ini tidak
jauh beda dengan etnografi sebelumnya. Tidak ada teknik penggalian data baru yang
ditawarkan oleh metode ini. Meski demikian, metode ini lebih berbicara banyak dalam
hal pembacaan dan pemaparan data.
Pemilihan metode ini didasarkan pada beberapa hal, diantaranya ialah karena
penelitian ini menempatkan budaya keseharian dari para backpacker sebagai objek
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material. Yang kedua, sebagai pendekatan atau cara membaca data, imajinasi etnografis
ini dirasa paling pas, karena menyediakan ketajaman cara pandang sekaligus
mengakomodasi adanya muatan teoritis dalam pemaparan data. Selain itu, karena tujuan
yang ingin dicapai oleh penelitian ini sejalan dengan ambisi dari metode Paul Willis
tersebut, “But the ambition, at least, is to tell ‘my story’ about ‘their story’ through the
conceptual bringing out of ‘their story’.”41
Secara teknis, data diperoleh melalui wawancara mendalam serta observasi
partisipatif dengan beberapa backpacker yang memenuhi kriteria. Jika dijabarkan, maka
penelitian dilakukan berdasarkan:
1.

Lokasi penelitian
Penelitian ini rencananya akan diadakan di beberapa wilayah di kota Jogja

dimana terdapat backpacker atau traveler, sekitar kawasan Prawirotaman dan
Nitiprayan.
2.

Kelompok Sasaran
Backpacker, traveler, turis atau apapun istilahnya yang sudah menempuh

perjalanan lebih dari enam bulan, mempersoalkan wisata dan mengusahakan bentuk
alternatifnya. Orang-orang yang bukan berkewarganegaraan Indonesia, yang untuk
sementara waktu singgah atau tinggal, baik memiliki pekerjaan atau tidak selama di
Jogja bisa dicurigai bagian dari kelompok sosial tersebut.
3. Sumber Data
Data primer adalah data yang dapat diperoleh langsung dari lapangan atau tempat
penelitian. Data primer didapat dengan pengamatan langsung di lapangan dan
41

Paul Willis (2000), The Ethnographic Imagination, UK: Blackwell, hlm. Xii.
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wawancara. Sementara data sekunder adalah data-data yang didapat dari sumber bacaan
dan berbagai macam sumber lainnya yang terdiri dari buku, jurnal, tesis, disertasi, hasil
penelitian, catatan komunitas, majalah, buletin, dokumen-dokumen lainnya.
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BAB II
PARIWISATA: SEJARAH DAN PERSOALANNYA

Dari bab sebelumnya sudah disebutkan bahwa penelitian ini menempatkan
persoalan identitas dan identifikasi backpacker sebagai pusat persoalan dan
pembahasan. Salah satu sudut pandang sementara yang bisa dipakai untuk melihat
backpacker ialah dengan memposisikannya sebagai salah satu jenis turis atau
wisatawan, dan otomatis, kegiatannya juga diposisikan sebagai salah satu gaya
bepergian dan berwisata. Berbicara tentang wisatawan dan aktivitas wisata tidak bisa
dilepaskan dari interaksi yang pasti terbangun, baik antar sesama wisatawan, maupun
antara wisatawan dan orang setempat. Di Indonesia, interaksi antara warga setempat dan
pendatang, sudah terjadi sejak lama. Penelusuran yang dilakukan pada bab ini ialah
untuk menunjukkan hal itu, adanya interaksi antara warga setempat dan pendatang yang
bertujuan untuk wisata. Sementara membicarakan interaksi tersebut juga tidak dapat
dilepaskan dari konteks kolonialisme dan imperialisme. Namun sebelumnya,
penelusuran istilah wisata dan wisatawan di dunia dilakukan sebagai pembuka bab ini.
Untuk itu, pertama-tama bab ini menelusuri awal mula munculnya interaksi antara
warga setempat dan pendatang dari jauh yang kebanyakan warga Eropa. Penelusuran
tersebut dilakukan melalui penulisan sejarah wisata di Nusantara, hingga di kota Jogja,
sebagai tempat penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan jenis wisatawan
beserta persoalan dalam kategorisasinya. Kemudian, bab ini juga menelusuri awal mula
keberadaan turis dan backpacker di Jogja.
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Wisata Dunia dari Masa ke Masa

Dalam artikel berjudul Histories of Tourism, John K. Walton menulis bahwa
kajian wisata, baik dilihat sebagai suatu bidang, perspektif ataupun disiplin yang sedang
muncul, tetap saja harus memiliki kesadaran sejarah. Karena untuk kepentingannya,
wisata sering kali menggunakan sejarah sebagai alat untuk keperluan pemasaran serta
eksplotasi, baik eksploitasi jejak, cerita, warisan budaya, otentisitas dan yang paling
utama ialah untuk menekankan adanya perbedaan.1
Senada dengan apa yang ditulis oleh Walton di atas bahwa menulis sejarah
apapun, termasuk wisata tidaklah mudah. Salah satunya karena terdapat banyak alur
yang bisa dipakai untuk menuliskannya. Dengan menyadari banyaknya cara dalam
membuat alur sejarah tersebut, sekurang-kurangnya kita dapat menghindari klaim
objektif atas penulisan sejarah. Sejak kapan orang mulai berpergian sebagai turis atau
wisatawan? Sejak kapan kegiatan wisata ini dilakukan oleh manusia? Pertanyaan itulah
yang kira-kira bisa dijadikan pengantar untuk menentukan alur sejarah mana yang akan
dipakai. Namun sebelumnya, kita harus memberi batasan makna wisata yang kita
pertanyakan. Dengan mengurai definisi ataupun makna pariwisata ini, dengan
sendirinya kita membuat alur sejarah pariwisata tersebut.
Meski dengan bantuan alat sederhana atau tanpa bantuan teknologi apapun,
manusia sudah sejak dahulu melakukan perpindahan dari satu tempat ke tempat lain.
Banyak sumber tertulis yang menyebutkan bermacam-macam hal yang mendorong
manusia untuk melakukan perpindahan. Ada yang berpindah untuk mendapatkan

1

John K. Walton (2010), “Histories of Tourism”, dalam Tazim Jamal dan Mike Robinson (ed.),
The Sage Handbook of Tourism, London: Sage Publications.
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makanan sebelum manusia menemukan sistem pertanian. Ada yang bepergian untuk
hubungan dagang hingga ke belahan dunia lain. Ada juga yang ingin mengunjungi
sanak famili di tempat yang jauh dari tempat tinggalnya. Bagaimana makna pariwisata
ini ditarik, tentu akan menentukan alur sejarah, serta tipe wisata yang akan saya
jabarkan disini.
Banyak pendekatan yang bisa dipakai untuk menentukan alur sejarah wisata,
mulai dari sosiologi, antropologi hingga gabungan dari berbagai pendekatan tersebut.
Namun sejauh ini, alur sejarah pariwisata yang mudah ditemukan ialah alur linear yang
menempatkan wisata sebagai industri. Kegiatan pariwisata itu disebut sebagai
pariwisata modern oleh Kodhyat.2 Dalam konteks tersebut, pariwisata yang dimaksud
merupakan produk dari revolusi industri. Meski jauh sebelum terjadi revolusi industri
sudah ada kegiatan perpindahan dengan beragam motif, istilah pariwisata atau tourism
ini belum lama dipakai.
Dalam buku Sejarah Pariwisata dan Perkembangannya di Indonesia, Kodhyat
menulis bahwa kata pariwisata berasal dari bahasa Sansekerta, yakni “pari” dan
“wisata”. “Pari” berarti seluruh, semua, penuh. Sementara “wisata” berarti perjalanan.
Dari sini pariwisata diartikan sebagai perjalanan penuh, berangkat dari suatu tempat,
menuju lalu menyinggahi di suatu tempat atau beberapa tempat, kemudian kembali ke
tempat semula.3 Sementara dalam bahasa Inggris dikenal istilah travel, tour dan
tourism. Tourism ini mengacu pada pengertian konseptual yang berhubungan dengan
pengertian tour. Tour mengacu pada pengertian yang lebih bersifat teknis tentang salah

2

Istilah yang dipakai oleh Kodhyat untuk mengacu pada industri pariwisata yang massal dan
ekonomi sentris
3
H. Kodhyat (1996), Sejarah Pariwisata dan Perkembangannya di Indonesia, Jakarta:
Grasindo.
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satu bentuk kegiatan manusia.4 Yang menjadi padanan tourism dalam bahasa Indonesia
ialah kepariwisataan. Namun pada umumnya, kata pariwisata lebih banyak dipakai
sebagai padanan kata dari tourism dalam bahasa Indonesia.
Masih mengenai istilah tour dan tourism, R.G. Soekadijo juga membahasnya
dalam buku Anatomi Wisata.5 Dalam buku panduan wisata berjudul The true guide for
foreigners travelling in France, to appreciate its beauties, learn the language and take
exercise, ia menemukan awal mula istilah tour dan tourism ini dipakai. Buku itu
menggambarkan keadaan jalan sepanjang Paris dan kota-kota lain di sekitarnya. Ada
dua macam perjalanan yang dituangkan dalam buku itu, le grand tour dan le petit tour.
Sementara orang yang melakukan perjalanan disebut sebagai touriste. Dari sinilah
muncul istilah tour dan touriste untuk menunjuk perjalanan dan orang yang melakukan
perjalanan di Prancis untuk menikmati keindahan dan belajar bahasa. Di Indonesia,
selain istilah tur dan turis juga terdapat istilah wisata, wisatawan dan pariwisata sebagai
padanan kata tour, tourist dan tourism.
“Wisatawan itu ialah orang yang mengadakan perjalanan dari tempat
kediamannya tanpa menetap di tempat yang didatanginya, atau hanya sementara waktu
tinggal di tempat yang didatanginya.”6 Bagi Soekadijo secara konseptual, wisatawan
sama dangan visitor atau pengunjung. Namun baginya, wisatawan tidak cukup hanya
diartikan secara konseptual, namun juga operasional, karena definisi operasional secara
tegas mampu membatasi persoalan jarak dan waktu dalam kegiatan pariwisata ini. Salah
satu definisi tersebut muncul pada tahun 1937, ketika Komisi Ekonomi Liga Bangsa
Bangsa berusaha merumuskan suatu definisi wisatawan yang diusulkan agar diterima
4

Ibid, hlm 10.
Soekadijo (1996), Anatomi Wisata, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
6
Ibid, hlm. 3.
5
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secara internasional; “Hendaknya istilah ‘wisatawan’ pada asasnya diartikan sebagai
orang yang selama 24 jam atau lebih mengadakan perjalanan di negara yang bukan
tempat kediamannya yang biasa.” Selain memberi batasan definisi tersebut, Liga
Bangsa Bangsa juga menyebutkan motif-motif yang menyebabkan orang yang
bepergian bisa disebut sebagai wisatawan; seperti motif kesenangan, pertemuan, bisnis,
dll. Liga Bangsa-bangsa juga menyebutkan siapa saja yang tidak bisa disebut sebagai
wisatawan, diantaranya ialah; orang yang memangku jabatan atau mengadakan usaha di
suatu negara, orang yang datang untuk menetap, pelajar dan mahasiswa ataupun kaum
muda di asrama atau sekolah-sekolah. Daftar wisatawan dan bukan wisatawan tersebut
memang cukup memberi batasan, akan tetapi jika dicermati akan ditemukan
inkonsistensi, sehingga berbagai komisi PBB yang berkaitan dengan segala hal
mengenai hubungan internasional berusaha membuat definisi dari wisatawan ini. Dari
sinilah IUOTO (International Union of Official Tourist Organization)7 melakukan
modifikasi atas pengertian wisatawan yang dikeluarkan oleh Liga Bangsa-Bangsa,
yakni dengan memasukkan pelajar ataupun orang yang melakukan perjalanan tanpa
menginap ke dalam kategori wisatawan.
Namun ketidakpuasan atas definisi ini masih berkelanjutan. UN Convention
Concerning Customs Facilities for Touring menetapkan salah satu definisi yang dipakai
oleh banyak negara pada tahun 1954. Yang disebut wisatawan dalam definisi ini ialah
“setiap orang yang datang di sebuah negara karena alasan yang sah, kecuali untuk
berimigrasi, dan yang tinggal sekurang-kurangnya selama 24 jam dan paling lama enam
bulan dalam tahun yang sama.”8 Dari definisi ini orang yang melakukan perjalanan

7

IUOTO merupakan organisasi kepariwisataan internasional yang memiliki kedudukan
konsultatif dalam PBB. Sejak tahun 1975 berubah menjadi World Tourism Organization.
8
Soekadijo (1996), hlm. 24.
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kurang dari 24 jam tidak disebut sebagai wisatawan. Ketidakpuasan pada definisi wisata
untuk keperluan statistik dan yang lainnya masih dirasakan, IUOTO kemudian
memprakarsai konferensi untuk menyusun definisi yang sama melalui UN Conference
on International Travel and Tourism pada tahun 1963, yang putusannya kemudian
diterima dengan sedikit perubahan oleh UN Statistical Comission pada tahun 1968.
Dari situ kemudian, definisi yang dihasilkan menggunakan kata visitor atau
pengunjung. Visitor ini terdiri dari dua; wisatawan dan ekskursionis. Yang dimaksud
wisatawan ialah pengunjung yang di negara yang dikunjunginya sekurang-kurangnya
tinggal 24 jam dan yang datang berdasar motivasi; satu, mengisi waktu senggang (untuk
bersenang-senang, untuk kesehatan, studi, keperluan agama, dan olah raga); kedua,
motivasi bisnis, keluarga, perutusan, dan pertemuan-pertemuan. Sementara yang disebut
ekskursionis ialah pengunjung yang hanya tinggal sehari di negara yang dikunjunginya,
tanpa bermalam.
Sementara itu, pemerintah Indonesia juga tidak mau ketinggalan dalam
merumuskan definisi wisatawan. Untuk melihat bagaimana pemerintah memberikan
definisi ini, mau tidak mau kita harus melihat beberapa kebijakan maupun peraturan
yang ada. Dalam Inpres no. 9 tahun 1969, bab 1 pasal 1 tertulis bahwa wisatawan
adalah setiap orang yang bepergian dari tempat tinggalnya untuk berkunjung ke tempat
lain dengan menikmati perjalanan dan kunjungan itu. Selain itu kita juga bisa temukan
definisi wisatawan dari peraturan-peraturan keimigrasian. Dari Keputusan Bersama
Menteri Luar Negeri dan Menteri Kehakiman No. 1413/BU/VIII/79/01 dan No.JM/1/23
tentang peraturan visa 1979; orang asing yang datang tidak untuk menetap disebut
sebagai pengunjung. Bagi mereka yang memenuhi syarat mendapat visa kunjungan
masih dibedakan lagi berdasarkan jenis kunjungannya; kunjungan wisata, usaha dan
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sosial-budaya. Pada saat itu, visa kunjungan bisa diberikan dan berlaku selama 30 hari
dan dapat diperpanjang menjadi 45 hari.
Kini peraturan tentang ijin tinggal sementara ini berubah. Terdapat dua macam
visa di Indonesia, yakni visa kunjungan, visa tinggal terbatas, yang disertai dengan ijin
tinggal kunjungan dan ijin tinggal terbatas. Visa kunjungan ialah ijin masuk ke kawasan
Indonesia yang diperuntukkan bagi warga negara asing yang hanya singgah dalam
waktu singkat di Indonesia, untuk meneruskan perjalanan ke negara lain, sehingga salah
satu syarat untuk mengajukan visa kunjungan ini ialah tiket penerbangan ke negara
tujuan lain setelah Indonesia. Pemegang visa kunjungan ini memiliki ijin tinggal
kunjungan selama 60 hari. Akan tetapi bagi pemegang visa kunjungan yang ingin
memperpanjang masa kunjungannya di Indonesia harus memperpanjang ijin tersebut
selambatnya 30 hari. Visa jenis inilah yang kebanyakan dipegang oleh para backpacker.
Sementara visa jenis kedua, yakni visa tinggal terbatas diperuntukkan bagi warga negara
asing yang berkunjung ke Indonesia dengan kepentingan di luar wisata dan keperluan
pribadi, baik dalam rangka bekerja ataupun tidak. Visa ini ditujukan terutama bagi
tenaga ahli dan investor, berlaku selama 90 hari. Visa ini juga disertai dengan ijin
tinggal terbatas.
Meski tidak secara spesifik disebut dengan istilah wisata, kegiatan bepergian
dengan berbagai macam motivasi sudah banyak dilakukan jauh sebelum Revolusi
Industri. Akan tetapi revolusi industri menjadi tonggak yang cukup penting dalam
memberi pengaruh pada jenis kegiatan ini, karena temuan teknologi yang muncul dari
situ. Setelah ditemukan mesin uap, penemuan lain pun mengikuti, seperti lokomotif dan
kereta api. Selain kereta api, kapal uap juga merupakan salah satu produk dari Revolusi
Industri yang mendorong perkembangan wisata modern antar benua, termasuk
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pelayaran hingga ke Nusantara. Alat transportasi inilah yang salah satunya mendukung
perkembangan pariwisata yang disebut sebagai pariwisata modern. Selain itu pola
produksi masyarakat setelah revolusi industri juga bergeser dan membuka kebutuhan
wisata semakin tinggi, diantaranya ialah; pertama karena munculnya kebutuhan untuk
melarikan diri dari padatnya daerah perkotaan yang banyak dijadikan area kerja, kedua
munculnya waktu senggang dan hari libur yang bisa digunakan untuk melakukan
rekreasi, ketiga karena meningkatnya kesejahteraan sosial, yang memperbesar
kemungkinan masyarakat untuk berpenghasilan lebih, sehingga bisa berwisata.9
Kodhyat mencatat bahwa perjalanan wisata pertama, sebagai paket pariwisata
modern diselenggarakan oleh Thomas Cook. Pada tanggal 5 Juli 1841, ia membuka
paket perjalanan pulang-pergi dengan kereta api dari Leicester ke Loughborough untuk
mengunjungi pameran di tempat tujuan. Jumlah peserta yang ikut dalam perjalanan itu
mencapai 570 orang. Keberhasilan penyelenggaraan paket ini mendorongnya untuk
mendirikan perusahaan perjalanan yang menjual paket perjalanan ke barbagai daerah di
Inggris. Lambat laun, Thomas Cook melebarkan sayap perusahaannya hingga membuat
perjalanan ke benua Eropa dan negara-negara lain. Kemudian pada tahun 1872 untuk
pertama kalinya Thomas Cook menjalankan paket wisata keliling dunia.
Dari beberapa pengertian atas pariwisata atau tourism yang dipaparkan diatas,
baik yang dikatakan secara konseptual maupun operasional, hampir tidak ada yang
memadahi. Pengertian yang memadahi tidak harus mengantarkan alur sejarah yang
linear dan kronologis, namun mampu menampung kompleksitas persoalan yang ada di
sekitar pariwisata, serta bisa menangkap perkembangan pariwisata secara konseptual.

9

Kodhyat (1996), hlm. 33.
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Jejak Wisata di Nusantara

Sebelum Indonesia hadir sebagai negara modern, kegiatan perpindahan seperti
yang kita kenal sekarang dengan sebutan wisata ini telah ada. Salah satu jejaknya bisa
kita temukan dari laporan Denys Lombard dalam bukunya Nusa Jawa Silang Budaya;
Ia menemukan buku panduan pariwisata tertua yang ditulis oleh seorang bernama
Hofhout, tercantum pada tahun 1786. Buku panduan wisata itu ditujukan untuk para
pegawai VOC yang baru tiba di Batavia. Dengan menunjukkan penemuan data tersebut,
Lombard mengatakan bahwa sejak dulu Jawa tidak hanya didatangi imigran saja, tetapi
juga pelancong atau wisatawan. Hal ini kemudian diperkuat dengan adanya kebijakan
pengawasan keluar-masuknya orang asing dari pemerintah kolonial, yang mengeluarkan
surat ijin khusus bagi semua pengunjung yang datang tanpa niat untuk menetap.
Keberadaan wisatawan atau turis secara spesifik juga disampaikan oleh Lombard
ketika mendeskripsikan salah satu faktor yang membuat Jawa menjadi tempat yang
menarik para turis. Selain alam dan cuaca, Jawa menarik karena puing-puing bangunan
kuno. Ia menyebutkan bahwa di sekitar tahun 1837, sudah banyak orang mengunjungi
candi Borobudur dan Prambanan.10

Dari dokumen lama yang sudah ditemukan oleh

Denys Lombard, bisa kita katakan bahwa pada 1786 di Jawa sudah ada aktivitas yang
saat ini kita kenal dengan wisata.

10

“sejak tahun 1837 hingga 1841, H.N. Sieburgh telah menelusuri seluruh Jawa Tengah dan
Timur untuk melokalisasi dan melukis semua situs yang penting. Pada masa itu berdarmawisata
ke Borobudur dan Prambanan sudah menjadi kebiasaan dan mereka yang lebih kuat bahkan
bersusah payah mendaki hingga ke Sukuh, yang arca garudanya yang besar menimbulkan
hipotesis yang paling tidak masuk akan”. Dalam Denys Lombard (2008), Nusa Jawa Silang
Budaya, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 51.
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Pada masa Hindia Belanda, Kodhyat mengatakan bahwa Indonesia diperlakukan
seperti “anak gadis yang dipingit”11. Pemerintah Hindia Belanda membatasi wisatawan
mancanegara dari luar Belanda yang masuk ke Indonesia. Meski demikian terdapat
wisatawan dari luar Belanda yang melakukan perjalanan di Indonesia, terbukti dari buku
berjudul Java, The Garden of the East, yang ditulis oleh Eliza Ruhamah.
Buku-buku panduan wisata tentang Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali,
Lombok, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Toraja dan Banten ditulis
dalam bahasa Inggris pada tahun 1913 dan diterbitkan oleh VTV (Vereeniging voor
Toeristen Verkeer), sebuah badan resmi Pemerintah Hindia Belanda yang mengatur
kegiatan pariwisata, sekaligus berfungsi sebagai biro perjalanan resmi. VTV tidak hanya
aktif di Batavia, tetapi juga di beberapa daerah lain yang juga cukup ramai menjadi
daerah tujuan wisata. Tidak hanya VTV, Kantor Informasi Wisata Garut pun
menerbitkan Java Tourist Guide dan pada tahun 1923 menerbitkan koran mingguan
yang berisi beberapa rubrik wisata dan tips. Biro perjalanan Hindia Belanda di tahun
yang sama juga menerbitkan artikel bulanan bernama “Tourism”. VVV (Vereeniging
voor Vreemdelingen Verkeer) yang sampai saat ini masih aktif, juga menerbitkan
majalah mingguan bernama Toerisme, yang pada tahun 1926 mempromosikan Hindia
Belanda sebagai tempat tujuan wisata. Sementara sejak tahun 1924, kegiatan wisata ke
Hindia Belanda semakin meningkat setelah pesawat Fokker F-VII H-NACC menjadi
penghubung udara antara Belanda dan Hindia Belanda. Pada masa ini pula berdiri
sebuah perusahaan perjalanan pertama di Batavia, yang merupakan cabang dari yang
ada di Belanda, bernama Nitour.

11

Kodhyat (1996), hlm. 46.
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Adanya kegiatan wisata tidak hanya terlihat dari terbitan, dokumen tertulis atau
dari berdirinya organisasi dan biro perjalanan, namun juga bisa dilihat dari
pembangunan hotel dan penginapan. Kunjungan wisatawan ke Hindia Belanda juga
menciptakan kebutuhan akan hotel. Di sekitar kota pelabuhan mulai didirikan hotel
bertaraf internasional. Sementara di Batavia dibangun beberapa hotel seperti Hotel Des
Indes, Der Nederlanden, Royal dan Rijswijk. Di Surabaya dibangun Hotel Sarkies dan
Oranje. Juga dibangun hotel di beberapa kota besar lain seperti Makassar dan Medan.
Di Yogyakarta pun juga dibangun Grand Hotel yang hingga kini masih bisa dijumpai
dengan nama Hotel Garuda.
Ketika masa penjajahan Belanda berakhir dan memasuki masa pendudukan
Jepang, kegiatan wisata, baik domestik maupun internasional berhenti. Hotel-hotel yang
tadinya ditujukan sebagai tempat menginap bagi para wisatawan maupun pejabat
kolonial, dialihfungsikan oleh tentara Jepang menjadi asrama atau tempat tinggal para
perwira tingginya.
Berakhirnya periode pendudukan Jepang disambut dengan suatu periode baru
terhitung sejak 17 Agustus 1945. Pada tahun 1946 dengan surat keputusan wakil
presiden, dalam lingkungan Kementrian Perhubungan, dibentuklah Honet yang
merupakan singkatan dari Hotel and Tourisme, yang ditugaskan mengelola hotel-hotel
peninggalan Belanda. Yang pertama dilakukan Honet ialah “mengganti nama hotelhotel bekas milik Belanda di Yogyakarta, Surakarta, Madiun, Cirebon, Sukabumi,
Malang, Sarangan, Purwokerto, dan Pekalongan menjadi Hotel Merdeka.”12 Setelah
perundingan Konferensi Meja Bundar, semua perusahaan milik Belanda kemudian

12

Kodhyat (1996), hlm. 54.
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dinasionalisasi, termasuk hotel-hotel yang ada. Dari sini, Honet kemudian tidak
berfungsi lagi dan dibubarkan.
Kemudian pada tahun 1955 terdapat rangkaian peristiwa yang menandai
perkembangan

wisata,

sehingga tahun

ini

disebut

sebagai

tonggak

sejarah

perkembangan wisata di Indonesia oleh Kodhyat. Beberapa peristiwa tersebut
diantaranya ialah; Konferensi Asia Afrika pada tanggal 18-24 April yang secara tidak
langsung memperkenalkan Indonesia pada dunia, kemudian Kementrian Perhubungan
membentuk Direktorat Pariwisata, selain itu juga lahir YTI (Yayasan Tourisme
Indonesia) yang bertujuan memberikan pembinaan dan pembangunan industri
pariwisata. Sejak saat itu wacana akan pentingnya industri wisata sebagai salah satu
pilar pembangunan dan yang berperan menambah devisa negara sudah menyebar.
Musyawarah nasional Tourisme pun diadakan secara berkala. Kondisi ini terus berjalan
hingga masa demokrasi terpimpin yang juga melahirkan tourisme terpimpin. Karena
negara berusaha mengatur segala macam kegiatan termasuk yang berhubungan dengan
wisata, industri pariwisata swasta sempat lesu. Namun setelah memasuki masa
kepemimpinan Suharto, pariwisata masuk dalam program pembangunannya, PELITA.
Ketika ditempatkan sebagai industri, pariwisata mempunyai kecenderungan
massal, ekonomi sentris dan komersial.13 Pariwisata yang mempunyai kecenderungan
seperti di atas kemudian disebut sebagai pariwisata konvensional. Disebut ekonomi
sentris karena perkembangannya dilakukan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi,
bersifat komersial karena penyelenggaraannya dilakukan oleh bidang usaha komersil,
baik swasta maupun milik pemerintah yang berorientasi pada keuntungan. Model
pariwisata konvensional tersebut mulai menuai kritik. Kritiknya ditujukan pada
13
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dampak-dampak negatif pariwisata, seperti munculnya kesenjangan sosial dan
kerusakan alam serta budaya. Kemudian pada bulan Desember tahun 1976, UNESCO
dan Bank Dunia mensponsori sebuah seminar yang membahas dampak-dampak sosialbudaya pariwisata. Pada periode ini, sekitar tahun 1975, wacana mengenai dampak
negatif dari pariwisata mengemuka. Dalam waktu bersamaan wacana mengenai
Pariwisata Alternatif pun berkembang. Pada tanggal 9-16 Juni 1975 diadakan loka
karya internasional yang membahas dimensi kemanusiaan dari pariwisata di Penang,
Malaysia. Dari loka karya ini dihasilkan kode etik bagi para wisatawan mancanegara
yang berkunjung ke Asia. Kemudian lokakarya internasional yang kedua diadakan di
Manila, Philipina, tanggal 12-25 September 1980. Pada pertemuan kali ini banyak
kutukan yang ditujukan pada pariwisata, karena mempertimbangkan aspek kemanusiaan
yang ditimbulkannya. Dampak negatif lebih mendominasi daripada yang positif,
sehingga para peserta cenderung menolak perkembangan pariwisata. Sementara di saat
yang sama World Tourism Organization menyelenggarakan kongres pariwisata dunia.
Kongres tersebut melaporkan bahwa kegiatan wisata internasional justru meningkat.
Sejak tahun 1975, kunjungan wisatawan internasional ke negara-negara berkembang
meningkat dua kali lipat.
Lokakarya internasional yang bersikap sangat kritis pada pariwisata tersebut
membentuk kelompok jaringan kerja yang melakukan kampanye menentang pariwisata
seks, melakukan pendekatan pada para pengambil keputusan, serta menerbitkan buku
studi kasus. Salah satu hasil yang cukup penting dari lokakarya tersebut ialah
terbentuknya organisasi bernama ECTWT (Ecumenical Coalition on Third World
Tourism). Sekretariat ECTWT ini berada di Bangkok, Thailand. Hasil kerja ECTWT
dilaporkan di lokakarya ketiga yang diadakan di Chiang Mai, 26 April – 8 Mei 1984,
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yang menghasilkan makalah, resolusi dan usulan dari para pegiat pariwisata alternatif.
Lokakarya itu pun merumuskan definisi pariwisata alternatif. Wisata alternatif
didefinisikan sebagai suatu proses yang mengembangkan bentuk kegiatan wisata yang
adil antara beberapa komunitas yang berbeda. Tujuannya adalah menjalin saling
pengertian, solidaritas dan kesetaraan antara pihak-pihak yang bersangkutan.14 Sejak
saat itu, gerakan pariwisata alternatif menyebar. Yang menjadi fokus dari gerakan
pariwisata ini ialah peningkatan kesejahteraan kelompok masyarakat di negara sedang
berkembang.
Selain gerakan wisata alternatif, pada tahun 1989 diselenggarakan simposium
internasional pertama tentang ecotourism atau pariwisata ekologis di Merida, Meksiko.
Kemudian yang kedua diselenggarakan pada tahun 1990 di Miami Beach, Florida,
Amerika Serikat. Salah satu yang dihasilkan dari simposium ini adalah rekomendasi
untuk menjadikan pariwisata sebagai sarana menjaga kelangsungan lingkungan. Meski
tidak menutup mata bahwa yang memberi dampak negatif pada lingkungan tak hanya
pariwisata, namun pertambangan dan industri, gerakan kritis terhadap pariwisata ini
juga menghasilkan pola wisata yang lain lagi, yakni wisata berkelanjutan. Yang menjadi
fokus dari tipe wisata ini ialah bagaimana melestarikan lingkungan dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dilakukan melalui pariwisata. Yang banyak dipertimbangkan
dari tipe wisata ini ialah agar banyak melibatkan warga setempat. Gerakan wisata
alternatif tersebut juga sampai di Indonesia. Hal itu dapat dilihat dari maraknya seminar
di kampus-kampus mengenai pariwisata alternatif, serta munculnya LSM hingga agen
perjalanan sekaligus LSM yang bergerak di wilayah tersebut.

14
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Secara kelembagaan, perkembangan pariwisata bisa ditulis seperti yang di atas.
Kampanye dan penyebaran wacana akan dampak negatif dari wisata massal tersebut
sedikit banyak berpengaruh pada perkembangan model wisatawan hingga saat ini. Yang
menjadi pekerjaan rumah sekarang ialah bagaimana kita menuliskan sejarah
perkembangan pariwisata dengan landasan yang lebih konseptual, sehingga tidak
mengikuti data-data yang menempatkan wisata sebagai industri semata, namun juga
menempatkan persoalan manusia sebagai dasar dari penelitian beserta penulisannya.
C.

Jenis-jenis Wisatawan
Dari sub bab di atas kita dapat mengetahui, bahwa secara kelembagaan

pariwisata berkembang mengikuti persoalan yang dihadapi dari waktu ke waktu. Sejak
tahun 1980an, dampak wisata yang merusak sudah dirasakan dan menjadi perhatian
bersama. Dari beberapa simposium dan seminar internasional yang dilakukan di
beberapa tempat muncullah berbagai rekomendasi untuk mewujudkan pariwisata yang
lebih manusiawi dan ramah lingkungan dengan berbagai macam sebutannya. Dari situ
muncullah jenis kegiatan wisata alternatif. Meski demikian, bukan berarti praktik wisata
non-alternatif yang menjadi keprihatinan banyak pihak sudah tidak ada. Praktik wisata
massal atau konvensional masih tetap ada.
Secara kelembagaan, kategorisasi pariwisata lebih mudah dilakukan dengan
memaparkan serangkaian data seperti yang ditunjukkan pada sub bab sebelumnya. Lain
halnya dengan kategori jenis wisatawan. Mengelompokkan wisatawan dalam kategorikategori pariwisata tertentu akan lebih rumit. Karena membicarakan wisatawan berarti
membicarakan manusia. Ketika membicarakan manusia inilah kita tidak bisa
meninggalkan kerumitannya.
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Banyak buku dan karya tulis yang sudah mengelompokkan wisata kedalam
berbagai jenis. Dalam buku berjudul Ekonomi Pariwisata: Sejarah dan Prospeknya, Dr.
James J. Spillane membagi wisata ke dalam beberapa jenis berdasarkan tujuan atau
motifnya, diantaranya ialah; pariwisata untuk menikmati perjalanan, untuk rekreasi,
untuk kebudayaan, untuk oleh raga, untuk urusan usaha dagang dan untuk berkonvensi.
Selain mengelompokkan kedalam berbagai jenis, Spillane juga membedakan pariwisata
berdasar bentuknya. Mulai dari pariwisata individu dan kolektif, pariwisata jangka
panjang, jangka pendek dan ekskursi, pariwisata dengan alat angkutan, hingga
pariwisata aktif dan pasif.
Pengelompokan

dan

kategorisasi

wisata

tersebut

dilakukan

dengan

menempatkan wisata dalam konteks industri. Untuk keperluan penelitian yang
menekankan pada pengalaman turis sebagai subjek dan hubungannya dengan perjalanan
yang dilakukan, kategorisasi yang demikian, tidaklah membantu banyak. Bentuk
pariwisata dan jenis wisatawan memang beragam dan perlu dikelompokkan demi
menerangi masalah yang akan diurai dalam penelitian ini, sehingga diperlukan
paradigma yang lebih menangkap kompleksitas manusia dan wisata dalam membuat
kategorinya. Salah satu pendekatan yang menarik untuk dipakai sebagai jalan masuk
dalam mengelompokkan jenis wisatawan bisa dilakukan dengan pendekatan sosiologi
kontemporer yang sudah multidisiplin.
Dari pendekatan sosiologi terdapat dua tipe besar wisata yang bisa
dipertimbangkan. Model atau tipe wisata pertama ialah wisata yang dimaksudkan untuk
‘melarikan diri’ dari rutinitas atau keseharian. Sementara yang kedua adalah wisata
yang dimaksudkan untuk pembelajaran, penggalian diri serta pendewasaan. Dari
pendekatan yang menghasilkan definisi yang cukup luas ini kita bisa mencurigai

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI

60
60

berbagai kegiatan yang melibatkan perpindahan dan pergerakan dari satu tempat ke
tempat lain sebagai kegiatan wisata.15
Dengan pendekatan ini, tidak ada kategorisasi pariwisata berdasarkan motivasi
dalam melakukan perjalanan. Yang kemudian bisa dilakukan dengan pendekatan ini
ialah menarik pemaknaan dan konsep atas turis. Konsep yang dekat dengan tipe turis
yang pertama ialah konsep flaneur.
“Indeed, according to Urry (2002) the nineteenth-century literary
construction of the flaneur can perhaps be regarded as a forerunner of the
twenteeth-century tourist in that both were generally seen to be escaping
the everyday world for an ephemeral, fugitive and contingent leisure
experience”.16
“Flaneur ini dijadikan metafor karena sifat-sifatnya yang serupa dengan turis
kontemporer”, kata Urry, 2002. “Flaneur juga berjarak dengan apa yang ia amati”17 juga
tidak interaktif dengan tempat dan apa yang ia kunjungi. Flaneur dijadikan metafor atas
turis kontemporer, yang mencari kebebasan secara maskulin. Namun konsep ini harus
dilampaui,

sehingga

melibatkan

kompleksitas

kehidupan

modern

dan

dapat

mengembangkan kerangka yang bisa dipakai untuk mencari tahu bagaimana proses
identifikasi budaya dan sejarah turis, serta bagaimana proses pembentukan atau
konstruksi tersebut terjadi di dalam konteks ruang dan diri.18 Dalam buku Tourist
Cultures, konsep choraster dipakai untuk menangkap kompleksitas turis sebagai subjek
beserta budayanya. Konsep choraster ini dikemukakan karena relevansinya dalam
menangkap kompleksitas fenomena turis, sehingga buku tersebut kemudian bisa lebih
mengeksplorasi fenomena turis dan budayanya dengan menekankan pada pengalaman
15

Stephen Wearing, Deborah Stevenson dan Tamara Young (2010), Tourist Cultures: Identitiy,
Place and traveller. London: SAGE publications, hlm. 7.
16

Ibid, hlm. 7.
Ibid, hlm. 8.
18
Ibid, hlm. 9.
17
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orang-orangnya. Jika ditempatkan dalam konteks pariwisata, konsep Chora ini mampu
memberikan beberapa cara pandang dalam melihat pengalaman para turis, serta
membuka jalan, agar tempat tujuan wisata bisa dilihat dan dimaknai sebagai ruang bagi
para turis untuk berinteraksi dengan orang, tempat serta budaya lain. Begitu juga
sebaliknya, ruang atau tempat tujuan wisata yang dihidupi dan dialami para turis
tersebut juga menarik maknanya dari orang-orang yang menempatinya.19
Dengan konsep choraster ini, kita bisa mendapatkan batasan atas turis yang
dimaksud dalam penelitian. Jika harus diderivasi, turis macam apa saja yang bisa masuk
dalam konsep Choraster ini, maka kita akan bertemu dengan wisatawan yang lebih
banyak mengambil bentuk wisata yang alternatif, yang sering kita sebut sebagai
backpacker beserta varian dan turunannya. Wisatawan yang tidak sekedar mengikuti
pola wisata massal, wisatawan yang sensitif terhadap kerusakan yang diakibatkan oleh
kegiatan pariwisata. Mereka biasanya tidak menggunakan jasa wisata secara
berkelompok dengan program yang jelas, pasti dan sudah ada yang mengatur. Mereka
lebih sering melakukan perjalanan secara individual, kadang dengan perencanaan,
kadang tidak, kadang menggabungkan keduanya. Tak jarang pula, ada yang dengan
sengaja mengambil suatu program pendidikan atau beasiswa di daerah yang ingin
dituju, sehingga bisa datang sebagai mahasiswa, menjadi relawan atau bahkan
mengambil suatu pekerjaan.
Dari pengelompokan wisatawan seperti di atas kita bertemu dengan backpacker,
varian dari wisatawan yang muncul sebagai alternatif dari wisatawan konvensional. Ada

19

Ibid, hlm. 10.
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yang mengatakan bahwa backpacker merupakan subkultur dari wisatawan.20 Secara
teoritis, backpacker mempunyai pedoman sendiri yang mereka pegang. Beberapa
pedoman tersebut diantaranya; satu, perjalanan dilakukan dengan dana seminim
mungkin agar durasi bisa panjang; dua, sebisa mungkin bertemu dengan orang asing,
baik sesama pejalan ataupun warga setempat; tiga, backpacker harus berusaha
semaksimal mungkin menjadi orang yang fleksibel, independen dan berpikiran terbuka;
empat, perencanaan harus dilakukan sendiri tanpa bantuan dari agen wisata.21

D.

Jogjakarta dan Wisata

1.

Sejarah singkat Jogjakarta

Karena penelitian ini mengambil batasan wilayah di kota Jogjakarta, maka
sejarah singkat kota ini pun menjadi salah satu bagian yang harus dituangkan di bab ini.
Sebagai kesatuan administratif, Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu dari
34 propinsi yang saat ini ada di Indonesia. Berbeda dari daerah lain, kesultanan yang
ada di Yogyakarta ini tidak dihapus oleh pemerintah republik. Berbatasan dengan Jawa
tengah, DIY memiliki luas 3.185,80 km2 yang terdiri atas satu kota dan empat
kabupaten. Jumlah penduduknya pada tahun 2011 sebanyak 3.457.491 jiwa.22
Sementara di kota Yogyakarta, di luar kabupaten, jumlah penduduknya pada tahun 2011
mencapai 390.207 jiwa.

20

Louise Power (2010), “Backpacker as Subculture,” dalam Limerick Student Journal of
Sociology: Socheolas. Volume:3, isu:1.
21
Peter Welk (2004), “The Beaten Track: Anti-Tourism as an Element of Backpacker Identity
Construction,” dalam Greg Richards dan Julie Wilson (ed.), The Global Nomad, Channel View
Publications, hlm. 80.
22
http://regionalinvestment.bkpm.go.id/newsipid/id/demografipendudukjkel.php?ia=34&is=37
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Berbicara tentang sejarah kota Jogja, mau tidak mau harus mengingat sejarah
kerajaan Mataram. Sejak kedatangan VOC pada akhir abad ke-16, kerajaan Mataram
sudah tidak memiliki kedaulatan. Berawal dari kesepakatan dagang antara VOC dan
kerajaan Mataram, lambat laun menjadi kesepakatan politik yang memberi hak bagi
VOC membentuk pengadilan sendiri yang menangani tiap kejahatan terhadap VOC.
Selain itu Belanda juga diberi hak monopoli atas perdagangan di wilayah kerajaan
Mataram tanpa melibatkan masyarakat. Kondisi yang demikian ini menjadi latar
belakang seorang bangsawan bernama R.M. Said menyusun suatu gerakan untuk
mengubah kebijakan raja. Menyikapi hal ini, susuhunan membuat sayembara dengan
menjanjikan siapa saja yang bisa menghancurkan gerakan R.M. Said akan diangkat
menjadi kepala daerah Sukowati.
Dari sinilah kita kemudian berjumpa dengan pangeran Mangkubumi, saudara
kandung susuhunan23 yang berhasil mematahkan gerakan R.M. Said, namun tidak dapat
menangkap R.M. Said dan sekutu utamanya, Martapura. Pada akhirnya susuhunan tidak
menepati janjinya untuk mengangkat penakluk gerakan R.M. Said sebagai kepala
daerah Sukowati. Pangeran Mangkubumi pun kecewa. Ia dan beberapa bangsawan yang
juga kecewa dengan sikap ingkar janji tersebut menginggalkan istana pada 19 Mei 1796
dan bergabung dengan R.M. Said serta Martapura untuk melawan susuhunan.
Kali ini susuhunan meminta bantuan VOC untuk menghadapi kelompok
Mangkubumi yang dianggap sebagai pembangkang tersebut. Akan tetapi sebelum
persoalan berakhir, susuhunan meninggal pada 1749. Namun sebelum meninggal ia
sudah menandatangani suatu pernyataan pada 11 Desember 1749 yang berisi agar

23

Susuhunan adalah gelar bagi raja Mataram setelah Sultan Agung, dan penerusnya raja
Surakarta. http://id.wikipedia.org/wiki/Susuhunan
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susuhunan menyerahkan kerajaan Mataram kepada VOC, meski dengan syarat hanya
keturunannya yang bisa menduduki tahta kerajaan. Tepat sembilan hari setelah
penandatanganan surat pernyataan itu, susuhunan meninggal, yakni pada tanggal 20
Desember 1749. Dengan dokumen itu, VOC mempunyai kekuasaan syah, siapapun
penguasanya.
Sementara, gerakan pangeran Mangkubumi bisa membuat VOC menyerah
kalah, tidak ada kesepakatan antara pangeran Mangkubumi dan R.M. Said. Hingga
muncullah perjanjian Gianti pada 13 Februari 1755 yang membagi Mataram menjadi
dua kerajaan; Surakarta yang tetap diperintah oleh susuhunan dan Yogyakarta yang
akan diperintah oleh pangeran Mangkubumi. Kemudian pangeran Mangkubumi akan
memakai nama Hamengkubuwono. Hamengkubuwono kemudian menggunakan nama
yang sama seperti yang diberikan oleh Belanda untuk kerajaan serta ibukotanya,
Ngayogyakarta Hadiningrat atau Yogyakarta. Sementara gerakan R.M. Said membagi
kerajaan menjadi dua, yakni Surakarta dan Mangkunegaran, Yogyakarta juga terpisah
menjadi dua karena Pakualam terlepas dari sultan.24

2.

Yogyakarta sebagai Kota Tujuan Wisata

“Daerah Istimewa Jogjakarta merupakan pusat kebudayaan Jawa, berada
diantara dua simbol mistis Jawa – Gunung Merapi di Utara dan Samudera
Indonesia di selatan, yang merupakan rumah dari ratu Laut Selatan.”
(Lonely Planet Indonesia, 1986).
Rupanya julukan Jogjakarta sebagai kota budaya dipakai oleh salah satu buku
panduan wisata ternama dunia untuk mendeskripsikan kota tersebut. Sumber lain yang
24

Diringkas dari bab berjudul “Yogyakarta di bawah Rezim Belanda” dalam Selo Soemardjan
(2009), Perubahan Sosial di Yogyakarta, Jakarta: Komunitas Bambu.
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mendeskripsikan Jogja dengan nada yang sama bisa kita lihat dari tulisan Djoko Suryo,
“Penduduk dan perkembangan kota Yogyakarta 1900-1990,” yang mengatakan bahwa
berkembangnya Jogja sebagai kota tujuan wisata merupakan suatu periode yang muncul
setelah Jogja berkembang sebagai kota budaya. Sejak masa sebelum kemerdekaan
hingga tahun 1950 dan 1960an, Jogja menjadi tempat kelahiran banyak seniman dan
karya seni, mulai dari seni lukis, sastra, teater, patung, musik beserta sanggarsanggarnya. Tak lupa juga seni pedalangan dan seni tari tradisional Jawa pun
berkembang. Dalam artikelnya tersebut ia mengatakan bahwa dari sinilah Yogyakarta
layak mendapat julukan sebagai kota budaya. Baru setelah tahun 1960an Jogja menjadi
kota tujuan wisata.25
Sebagai ibu kota dari Propinsi DIY, kota Jogja terdiri atas 14 kecamatan;
Mantrijeron, Kraton, Mergangsan, Umbulharjo, Kotagede, Gondokusuman, Danurejan,
Pakualaman, Gondomanan, Ngampilan, Wirobrajan, Gedongtengen, Jetis, Tegalrejo.
Dalam artikelnya “Penduduk dan Perkembangan kota Yogyakarta 1900-1990”, Djoko
Suryo mengatakan bahwa kota Jogja ini merupakan kota kraton atau kota istana,
sehingga pembangunan yang berlangsung pun sesuai dengan filosofi kebudayaan Jawa.
Dengan mengutip dari hasil penelitian Otto Sumarwoto, Djoko Suryo setuju untuk
menyebut pembangunan kota ini dengan poros “simbolik-filosofis Selatan-Utara dari
kraton Yogyakarta”, karena setelah dilakukan penelitian memang terdapat garis lurus
yang bisa ditarik dari tugu hingga kraton. Poros utara-selatan inilah yang menjadi arah

25

Djoko Suryo (2005), “Pendudukan dan Perkembangan Kota Yogyakarta 1900-1990”, dalam
Freek Colombijn, Martine Barwegen, Purnawan Basundoro dan Johny Alfian Khusyairi (ed.),
Kota Lama Kota Baru, Penerbit Ombak.
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pertumbuhan kota pada awal mula kelahirannya, baru kemudian disusul dengan arah
Barat-Timur ketika transportasi dan jaringannya sudah berkembang pada abad ke-19.26
Perkembangan pemukiman penduduk di kota Jogja pun mengikuti struktur yang
sudah ditentukan dengan poros utara-selatan, baru kemudian barat-timur. Istilah atau
penamaan daerah yang menjadi pemukiman warga pun sesuai dengan struktur
kehidupan kota istana, semisal pemisahan wilayah antara jeron benteng dan jobo
benteng. Jeron benteng atau dalam benteng meliputi beberapa wilayah seperti Alunalun utara, Tratag, Pagelaran, Sitihinggil, Prabayaksa, Keraton Kilen, tempat tinggal
raja, dan Alun-alun kidul atau alun-alun selatan. Yang tinggal dalam wilayah jeron
benteng merupakan raja, kerabat dekat dan bangsawan kraton. Selain itu juga terdapat
beberapa kampung yang merupakan tempat tinggal para pengabdi kerajaan, yang seharihari bekerja untuk keraton. Beberapa kampung yang kini dikenal dengan kampung turis
diantaranya ialah Prawirotaman dan Sosrowijayan. Turis atau wisatawan yang banyak
dijumpai disana disebut sebagai Turis Sandal Jepit27. Yang dimaksud dengan turis
sandal jepit ini ialah para turis yang kebanyakan tidur di hotel non bintang atau
penginapan sederhana, bahkan tak jarang ada yang menginap di rumah yang disulap
menjadi guest house. Alat transportasi yang digunakan pun alat transportasi yang juga
digunakan oleh warga sekitar, seperti bis umum. Makan pun tidak di restauran
melainkan di warung makan atau bahkan memasak sendiri, karena biasanya guest house
dilengkapi fasilitas dapur yang bisa dipakai oleh para tamu. ‘Turis sandal jepit’ ini
mengacu pada backpacker.

26

Ibid, hlm. 34.
Arwan Tuti Artha (2000). “ Turis Sandal Jepit,” dalam Yogyakarta Tempo Doeloe; Sepanjang
Catatan Pariwisata, Yogyakarta: Bigraf Publishing.
27

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI

67
67

Keberadaan hotel dan penginapan murah di sekitar Prawirotaman, Sosrowijayan
dan kawasan sekitar Malioboro kiranya cukup menunjukkan fenomena backpacker.
Selain itu masih ada beberapa tempat tersebar di kota yang juga menunjukkan fenomena
tersebut, seperti di beberapa tempat di kawasan selatan kota yang menjadi tempat
tinggal banyak pekerja seni maupun mahasiswa.
Sementara awal mula daerah tersebut dijadikan tempat tujuan wisata bisa dilihat
dari muncul dan berkembangnya hotel maupun guest house di kawasan tersebut. Dari
tesis berjudul “Peralihan usaha dan perubahan sosial di Prawirotaman, Yogyakarta
1950-1990”,28 Chiyo Inui Kawamura menulis bahwa pada tahun 1968 hotel yang
pertama mulai beroperasi di jalan Prawirotaman. Kemudian pada tahun 1970-an enam
unit hotel berangsur-angsur mulai berdiri dan beroperasi. Dan meski disebut sebagai
hotel, usaha akomodasi yang ada di jalan Prawirotaman tersebut sifatnya lebih tepat jika
dikatakan sebagai homestay. Bahkan menurut wawancara yang dilakukan oleh
Kawamura dengan salah satu pemilik hotel menunjukkan bahwa pada mulanya, sang
pemilik hotel hanya menyewakan kamar kepada wisatawan asing yang datang untuk
belajar membatik. Lambat laun, sekitar tahun 1990an, tidak lagi bisa ditemui rumah
produksi batik di jalan Prawirotaman. Dan pada saat yang sama, jumlah hotel, toko
suvenir, jasa pariwisata dan restoran semakin bertambah banyak di jalan Prawirotaman.
Data terkini menunjukkan bahwa jumlah wisatawan yang mendatangi Jogja
memang fluktuatif, dipengaruhi faktor ekonomi makro serta kondisi sosial dan alamnya,
terutama yang terkait dengan bencana alam. Dari berita yang dimuat di laman berita

28

Choyo Inui Kawamura (2004), Peralihan Usaha dan Perubahan Sosial di Prawirotaman,
Yogyakarta 1950-1990, tesis prodi sejarah, UGM.
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ANTARA, jumlah wisatawan yang berkunjung di Jogja pada tahun 2012 melonjak.29
Jumlah wisatawan mancanegara selama tahun 2012 melonjak dibanding 2011.
Peningkatan yang tercatat sebesar 16,62 persen. Pada 2011 jumlah wisatawan
mancanegara sebanyak 169.565 orang, dan pada 2012 mencapai 197.751 orang.
Dari buku statistik kepariwisataan 2012 yang diterbitkan oleh dinas pariwisata
menunjukkan bahwa wisatawan dari Belanda menempati posisi pertama terbanyak dari
daftar pengunjung. Data statistik tersebut didapat dari jumlah wisatawan yang menginap
di hotel berbintang dan melati, yang mengunjungi tempat wisata, yang menggunakan
transportasi udara dan melalui bandara Adi Sutjipto serta menggunakan jasa informasi
turis.
Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke DIY Tahun 2008 - 201230
TAHUN

Wisatawan

Pertumbuhan

Mancanegara

(%)

2008

128.660

24,64

2009

139.492

8,42

2010

152.843

9,57

2011

169.565

10,94

2012

197.751

16,62

Akan tetapi, perkembangan pariwisata masa kini tidak bisa diukur dari berapa
banyaknya hotel yang dibangun. Karena teknologi komunikasi dengan internet yang
berkembang saat ini juga membuka adanya pola interaksi yang memotong jasa
pelayanan pariwisata. Hadirnya beberapa website yang menghubungkan para traveler
29

http://www.antaranews.com/berita/370174/jumlah-wisatawan-ke-diy-naik-4680-persen.
Diakses pada tanggal 15 Agustus 2014.
30
Diambil dari buku statistik kepariwisataan 2012, Dinas Pariwisata Daerah Istimewa
Yogyakarta.
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atau backpacker untuk saling berkomunikasi hingga menyediakan tempat menginap
maupun menawarkan pertemanan, seperti Couchsurfing.com perlu diperhatikan. Dari
tahun ke tahun, jumlah anggota yang tergabung dalam website ini semakin meningkat,
praktiknya pun kian marak dilakukan oleh orang kebanyakan terutama yang berusia
muda.
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BAB III
BACKPACKER: BERGAYA DI TENGAH NEOLIBERALISASI
WISATA

Dari bab sebelumnya sudah bisa disimpulkan bahwa kategorisasi atas turis atau
wisatawan masih menyisakan persoalan, diantaranya karena terlalu simplistis dan hanya
berhasil membuat pengelompokan. Meski pengelompokan tersebut terkesan detail
karena kategori masih dipecah lagi ke beberapa aspek, semisal berdasar tujuan atau niat
serta berdasar kegiatan yang dilakukan, hal itu tidaklah memadai untuk menghadirkan
komunitas ini sebagai suatu kelompok sosial yang mampu menghasilkan budaya
tertentu.
Selain muncul sebagai suatu jenis turis, Peter Welk1 juga sudah berupaya
mendefinisikan siapa itu backpacker. Ia menyebutkan beberapa kriteria berikut; 1)
Orang yang melakukan perjalanan dengan dana minim supaya durasi perjalanan bisa
lebih panjang, 2) Ketika pejalan tersebut bertemu atau melakukan interaksi dengan
orang asing, baik dengan sesama backpacker maupun penghuni setempat, 3) Menjadi
orang yang fleksibel, independen dan berpikiran terbuka. 4) Melakukan perencanaan
jalan secara individual dan independen. Hal ini dilakukan untuk menghindari
penggunaan jasa yang disediakan agen wisata penyedia paket wisata. 5) Melakukan
perjalanan selama mungkin.

1

Peter Welk (2004), “The Beaten Track: Anti-Tourism as an Element of Backpacker Identity
Construction,” dalam Greg Richards dan Julie Wilson (Ed), The Global Nomad, Channel View
Publications, hlm. 80.
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tidaklah mutlak dan tidak

selesai diperbincangkan. Penelitian yang saya lakukan tentu mempertimbangkan poinpoin yang sudah diutarakan oleh para peneliti sebelumnya terkait dengan siapa itu
backpacker, namun tidak mengikutinya begitu saja sebagai definisi yang selesai.
Penelitian ini lebih menempatkan backpacker sebagai kategori cair yang terus-menerus
membentuk dirinya. Penempatan backpacker sebagai identitas ini sejalan dengan apa
yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, Anders Sorensen dalam Backpacker
Ethnography2 (2003). Ia mengatakan bahwa meski banyak penelitian tidak
menghasilkan

deskripsi

tentang

para

backpacker,

setidaknya

penelitian

bisa

menjabarkan bagaimana para backpacker ini melihat diri mereka sendiri. Dari situlah
mereka membuat ideologi dalam perjalanan. Ideologi tersebut sangat masuk akal bagi
mereka yang menjalani hidup sebagai backpacker. Sebagai ideologi yang menempati
persepsi individu sekaligus identitas yang dibentuk secara sosial, backpacker ini harus
dilihat sebagai entitas yang dibentuk secara sosial, bukannya sebagai definisi.
Ketika backpacker ditempatkan sebagai identitas, yang kemudian menjadi
pembahasan adalah proses bagaimana orang-orang menjadi backpacker. Dalam
penelitian ini, saya akan membahas bagaimana orang-orang ini membayangkan diri
mereka sebagai backpacker. Dari situlah kita akan mendapat gambaran atas identitas
mereka, cara mereka mengidentifikasi diri mereka. Dengan begitulah kita bisa melihat
bagaimana pejalan jauh ini memposisikan diri mereka di tengah masyarakat. Dengan
begitu pula, kita bisa mengerti bagaimana mereka memandang dan memahami dunia
sekitar. Untuk mendapatkan gambaran yang setidaknya mendekati lengkap atau
menyeluruh atas proses identifikasi diri backpacker, penelitian ini menggunakan
2

Anders Sorensen (2003), “Backpacker Ethnography”, Annals of Tourism Research, Vol. 30,
No. 4, United Kingdom, hlm. 852.
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metode imajinasi etnografis yang menekankan pada pengalaman sehari-hari para
individu yang ada di dalamnya.
Dalam bukunya yang berjudul The Ethnographic Imagination (2000), Paul
Willis mengatakan bahwa apa yang dimaksud dengan budaya tak lain adalah identitas,
yang mencakup persoalan sosial dan posisi sosial sekaligus posisi individual dan
penemuan diri yang termasuk di dalamnya. Ia kemudian menyatakan bahwa identitas
budaya akan selalu mencakup persoalan bagaimana kedirian tersebut dipertahankan
sebagai kekuatan tersendiri, yang tidak dapat dikurangi oleh institusi, definisi ideologis
ataupun representasi sosial yang dominan. Selain itu, dalam budaya dan identitas
budaya terdapat proses yang ia sebut dengan istilah meaning-making. Ia mengingatkan
“bahwa proses yang terdapat dalam identifikasi budaya ini tidak sama sekali bebas dan
terbuka, karena secara intrinsik dibentuk dan dibatasi oleh pengaruh struktur eksternal
yang juga membuatnya berdaya dengan cara yang spesifik dan cair.”3
Kemudian yang menjadi pertanyaan sekarang ialah perlukah kita mempedulikan
keberadaan para backpacker? Apa yang perlu kita hiraukan dari keberadaan mereka di
dunia ini? Jawabannya tentu saja penting dan perlu, terutama ketika dikaitkan dengan
persoalan wisata, yang sudah lebih detail dipaparkan di bab sebelumnya. Karena
berbicara wisata pada hari ini, berarti tidak hanya membicarakan turis dan objek wisata,
visa dan industri jasa wisata. Ketika membicarakan wisata, kita membicarakan
masyarakat, manusia. Sesungguhnya, kita membicarakan diri kita sendiri.
Bab sebelumnya telah mengupas bagaimana konsep wisata itu sendiri tidak
pernah statis, selalu berubah dari waktu ke waktu, dengan berusaha menjawab tantangan
3

Paul Willis (2000), The Ethnographic Imagination, UK: Blackwell, hlm. 4.
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yang diberikan oleh jaman. Keberadaan komunitas yang sedang kita bicarakan ini sudah
cukup banyak disinggung oleh forum-forum internasional yang membahas persoalan
wisata dan gaya hidup ini, mereka menyebutnya dengan beragam istilah, diantaranya
ialah global nomad dan backpacker.4 Kode etik dalam berwisata pun juga sudah
dihasilkan dari proses tersebut. Keberadaannya di Jogja juga sudah terekam dalam salah
satu referensi yang menyebutnya dengan istilah turis sandal jepit. Dengan
memperhatikan berbagai hal tersebut, bab 3 ini berupaya menyajikan budaya
backpacker di Jogja. Apa kiranya yang bisa kita gali dari sini ialah berupa persoalan
yang barangkali tidak begitu kita perhatikan namun sering kita rasakan. Perasaan itu
kadang sempat memantik tanya meski dalam hati namun akan menguap ketika tidak
kita dalami.
Dengan menggunakan metode imajinasi etnografis, penelitian ini bisa
menjelaskan suatu masyarakat melalui tiga unsur. Unsur pertama yang harus dilihat
ialah basis material dari para backpacker ini, karena hal ini kemudian akan berhubungan
dengan unsur lain yang akan dibahas kemudian. Pada basis material ini juga manusia
sudah melibatkan kreativitasnya. Selanjutnya, ketika membicarakan budaya dari
backpacker ini berarti kita membicarakan bagaimana mereka mengidentifikasi mereka
sebagai backpacker. Proses yang terdapat dalam identifikasi ini disebut dengan istilah
meaning-making. Secara spesifik Willis menyebut dengan istilah sensuous-meaning.
Dengan memproduksi makna, mereka juga sekaligus memproduksi budaya. Bagi Willis
proses ini ia analogikan dengan puisi “Meaning-making is a ‘poetry (that) constructs a
voice out of the voices that surround it.”5 Karena “proses ini bekerja dengan material

4
5

Lihat Bab 2.
Paul Willis (2000), hlm. xvi.
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yang sudah ada dari dunia yang sudah dikonstruksi”6, sehingga yang ditekankan pada
proses ini ialah kreativitas individu.
Selain itu, Willis juga melihat budaya masyarakat dari cara mereka making sense
of structure and power relation. Dari proses yang sebelumnya kita bisa melihat
kreativitas serta daya manusia dalam mengolah apa saja yang ada di sekitar mereka.
Dari situ mereka memproduksi budaya, menghasilkan bahasa-bahasa baru. Di situlah
mereka mengidentifikasi kedirian mereka. Hal tersebut kemudian dihubungkan dengan
struktur yang sifatnya lebih luas dan makro. Pertanyaan yang kita hadapi di sini
kemudian berupa, bagaimana budaya dan bahasa yang mereka hasilkan melalui
kreativitas mereka tersebut berhadapan dengan struktur dan ideologi yang membentuk
dunia tempat mereka berpijak tersebut? Apakah proses yang terjadi dalam sense making
tersebut menghasilkan produk budaya yang sudah cukup tajam dalam melibatkan,
mengolah dan merefleksikan persoalan struktur dan ideologi yang hidup di sekitar
mereka? Dengan kata lain, seberapa jauh mereka melibatkan persoalan ideologis yang
ada di sekitar mereka dalam proses identifikasi diri tersebut? Proses ini disebut dengan
lived penetration. Jika pada unsur yang kedua suatu masyarakat dilihat dari proses
produksi budayanya hingga menghasilkan suatu bahasa, pada unsur yang ketiga kita
bisa melihat hubungan sosial yang dihasilkan dari proses identifikasi diri para individu
yang termasuk dalam kelompok sosial ini. Dari unsur yang ketiga ini kita bisa
menangkap adanya struktur sosial yang lebih luas, yang terletak di luar diri, sekaligus di
dalam diri. Struktur inilah yang terkait erat dengan ideologi, ideologi yang hadir karena
“diadopsi, dipertarungkan, dijelaskan, serta ideologi yang ditolak.”7

6
7

Ibid, hlm. xv.
Ibid, hlm. xvi.
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Backpacker

Ethnography, Sorensen mengatakan bahwa meski backpacker bukanlah suatu kategori
wisata tertentu, keberadaannya bisa diangkat secara etnografis karena dalam derajat dan
intensitas yang beragam, individu-individu yang berada di dalamnya terhubung oleh
satu referensi yang sama atas identitas, filosofi, rasa kebersamaan, atau sentimen
tertentu, kemudian interaksi mereka yang tersekat dan spesifik ini menghasilkan makna.
Makna itulah yang mempengaruhi tingkah laku, nilai ataupun elemen-elemen sosial
lain.8
Artikel berjudul Backpacker Ethnography yang ditulis oleh peneliti Denmark ini
menyuguhkan hasil penelitiannya atas budaya backpacker. Pada artikel sepanjang 21
halaman tersebut, Sorensen memang mengawalinya dengan pengertian budaya yang ia
pakai sebagai landasan tulisan. Ia awali artikel dengan apa yang dimaksud dengan
budaya dan identitas. Seperti yang ditulis di atas, bahwa ia menempatkan identitas
backpacker ini sebagai hasil konstruksi. Namun proses konstruksi budaya backpacker
ini tidak dilanjutkan dalam pembahasan. Sorensen lebih menekankan pada siapa itu
backpacker dan apa saja karakteristiknya. Ia membahas ideologi yang sering dijadikan
acuan oleh para backpacker dalam menjalani perjalanannya, kemudian ia sajikan data
dari lapangan yang menunjukkan laku tersebut. Cara backpacker berinteraksi dengan
sesama backpacker menjadi setting dari penelitian Desforges. Ia mengatakan bahwa
tema yang banyak diperbincangkan terkait dengan travel mode, cara melakukan
perjalanan, dan yang lebih sering lagi adalah persoalan biaya. Hal ini merupakan
penemuan yang menarik bagi Desforges, karena kebanyakan backpacker berasal dari
masyarakat barat yang menganggap pembicaraan mengenai uang dan biaya adalah tabu,
8

Anders Sørensen (2003), “Backpacker Ethnography”, dalam Annals of Tourism Research,
Great Britain: Elsevier, hlm. 848-849.
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jika dibicarakan dengan orang asing. Akan tetapi ketika mereka menjadi backpacker,
hal itu justru sering kali menjadi pembuka dari suatu perbincangan yang dilakukan
dengan orang baru ataupun asing.
Dengan menunjukkan data demografis, Sorensen mengatakan bahwa backpacker
yang ia temui di lapangan tidak sama dengan backpacker yang sering digambarkan
dalam penelitian-penelitian sebelumnya, backpacker dikaitkan dengan eskapis, dan
dekat dengan perilaku menyimpang. Secara umum, Sorensen mengatakan bahwa para
backpacker yang ia temui ialah orang-orang yang peduli dengan masa depan dan
mempunyai orientasi untuk kembali ke kehidupan normal. Hal menarik lain yang
ditemukan oleh Desforges ialah berupa data yang justru menunjukkan backpacker
sebagai konsumen dari buku panduan perjalanan Lonely Planet9. Meski backpacking
dicap sebagai cara melakukan perjalanan alternatif, data-data yang ditemukan di
lapangan secara implisit berkata bahwa backpacker tidaklah se-alternatif yang
digambarkan atau ditulis di majalah-majalah. Meski demikian, makalah ini belum
menggambarkan budaya backpacker secara menyeluruh, salah satunya karena tidak
menyentuh basis material dari para backpacker.
Bagian pertama dalam bab ini akan menunjukkan backpacking sebagai gejala
sekaligus tradisi, sebagai ritual yang banyak dilakukan manusia di seluruh dunia.
Kemudian bagaimana tradisi ini diperkuat dengan wacana-wacana yang muncul di
sekitar mereka, yang kemudian menciptakan dunia backpacking. Pembahasan seputar
ruang apa saja yang menjadi bagian dari dunia ini juga menjadi tidak terhindarkan. Dari

9

Lonely Planet merupakan buku panduan wisata yang berisi segala macam informasi seputar
area atau negara, terutama informasi terkait tempat-tempat yang menarik untuk didatangi.
Informasi harga dan biaya juga dideskripsikan secara rinci, sehingga siapa saja yang berencana
untuk mengunjungi suatu negara biasanya mempelajarinya dari Lonely Planet ini.
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situ juga kita mampu mendapat gambaran yang tak lain adalah alasan-alasan sekaligus
latar belakang dari backpacker dalam melakukan perjalanan. Singkat kata, sub bab
pertama di bawah berupaya menunjukkan betapa dunia tempat para backpacker
menginjakkan kakinya merupakan dunia yang tidak secara alami ada, namun muncul
melalui serangkaian proses dan keberadaannya, salah satunya, didukung oleh
keberadaan wacana. Selanjutnya sub bab kedua membahas budaya yang muncul dari
dunia backpacker ini. Budaya yang mereka ciptakan ini dilihat dari cara mereka
memaknai keberadaan mereka di dunia. Dengan begitu, persoalan identifikasi diri
backpacker menjadi landasan dalam pembahasan. Jika dalam sub bab 2 backpacker
hadir sebagai subjek pernyataan yang secara sadar menghadirkan dan memaknai
keberadaannya di dunia, sub bab 3 menunjukkan kontradiksi yang muncul terkait
dengan makna dan keberadaan mereka di dunia. Sub bab 3 berisi seputar ironi,
kontradiksi dan pertentangan batin yang dialami oleh backpacker terkait dengan gaya
hidupnya tersebut. Bab ini ditutup dengan keterbatasan dan persoalan yang ada dalam
bahasa, yang tadinya mampu menunjukkan keberadaan para backpacker ini di dunia.

A.

“Travelling, Kenapa Tidak?”: Perjalanan yang Menggejala
Sejak dulu, manusia melakukan perjalanan dengan beragam alasan, latar

belakang dan tujuan. Konon, sebelum manusia menciptakan budaya pertanian, manusia
hidup berpindah untuk bertahan hidup, mendapatkan makanan. Namun, jaman kian
melaju, moda produksi masyarakat menangkap dinamikanya sendiri, industrialisasi juga
sudah pasti. Backpacker, sebagai bagian dari masyarakat, hidup di jaman yang sering
disebut sebagai jaman kapitalis modern. Disebut demikian karena corak produksi

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI

78
78

masyarakatnya bersandar pada sistem kepemilikan pribadi serta industrialisasi. Pada
jaman modern kapitalis seperti ini, manusia melakukan perjalanan dengan beragam
cerita sebagai latar belakangnya, dengan beragam alasan dan imajinasi sebagai tujuan.
Bagi beberapa orang, perjalanan bahkan menjadi idaman.
Yang perlu kita ingat di sini bahwa backpacker bukanlah orang-orang eksil yang
harus pergi meninggalkan kota asal karena kondisi sosial-politik. Mereka tidak pergi
dengan keterpaksaan, namun kerelaan yang kadang direncanakan. Beberapa referensi
juga menyebutkan bahwa backpacking telah menjadi semacam pendidikan non-formal
bagi anak muda yang baru saja lulus dari universitas ataupun bagi yang akan
melanjutkan kuliahnya.10
Sub bab pertama ini berupaya menunjukkan backpacking atau bepergian sebagai
gejala sekaligus tradisi. Sebagai tradisi, backpacking sudah seperti udara yang kita hirup
tanpa mempertanyakan kembali mengapa kita perlu bernafas. Sedangkan di sisi lain,
tradisi yang sudah berlangsung ini coba dipertanyakan dan ditempatkan sebagai gejala
sosial, untuk dibaca lebih jauh lagi. Sebagai tradisi yang sudah berlangsung antar
generasi, backpacker diperkuat oleh wacana-wacana yang berkembang di sekitarnya.
Wacana-wacana tersebut juga berkembang dalam ruang-ruang yang memiliki hubungan
saling mendukung dan mengadakan dengan aktivitas yang sedang menggejala ini.
Ruang dan wacana tersebut, meski tidak secara langsung bertemu dalam satu waktu
bersamaan, acap kali bersinggungan satu sama lain. Data-data yang akan disajikan di
bawah ini menunjukkan hal itu.

10

Lauren Gula (2006), Backpacking Tourism: Morally Sound Travel or Neo-Colonial
Conquest? Tesis sebagai syarat untuk gelar kehormatan International Development Studies,
Universitas Dalhousie, Desember, hlm. 1.
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“Kenapa tidak” atau “Why not” merupakan ungkapan yang banyak muncul dari
para partisipan ketika ditanya mengapa mereka bepergian. ”Kenapa tidak, ingin melihat
suatu negara”. (Olga Kusmina, wawancara, 21 Juli 2013). Ia juga menambahkan,
“Bepergian bukanlah sesuatu yang baru buatku, sudah tidak menjadi pertanyaan...
Biasanya aku orang yang sulit untuk memutuskan sesuatu, akan tetapi rencana tentang
kepergianku tidak pernah kuragukan.”
Olga Kusmina ialah perempuan kelahiran Ukraina, berusia 26 tahun, yang
mengaku tidak suka dengan tanah kelahirannya. Menginjak usia remaja, ia
menyelesaikan program antropologi di salah satu universitas Berlin, Jerman. Selepas
kuliah, ia memulai perjalanannya di beberapa negara di Asia. Pada saat kami bertemu,
perjalanannya sudah berlangsung sekitar lima bulan. Rencananya ia ingin menghabiskan
satu bulan lagi di Indonesia, sehingga perjalanannya menjadi genap satu semester.
Ungkapan yang sama juga muncul dari Claudia Manzella dan Valentino Luca.
Sebelum memulai perjalanannya, Claudia tinggal di Roma, Itali. Sementara Valentino
Luca menetap di Bucharest, ibukota Rumania. Keduanya merupakan sepasang kekasih
yang bertemu ketika berada di Indonesia dalam program Darmasiswa. Dalam
wawancara yang dilakukan secara informal, keduanya secara bersamaan menceritakan
perjalanan dan alasan-alasan serta latar belakang mereka. Setelah panjang lebar
keduanya berbagi cerita, ungkapan “Kenapa tidak” pun muncul.

Dalam ungkapan

“kenapa tidak” ini terdapat asumsi penerimaan terhadap kebiasaan atau tradisi traveling
yang hidup di sekitar mereka. Yang jadi pertanyaan sekarang ialah bagaimana tradisi ini
mampu bertahan lama? Pembahasan selanjutnya akan berusaha menjawab pertanyaan
tersebut, dengan menunjukkan bagaimana wacana-wacana yang hidup di sekitar mereka
mempertahankan tradisi ini.
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Dari Ilusi tentang Keutuhan Diri, Citra Asia hingga menjadi Ruang untuk

menghindar
Jika dilihat dari latar belakang mereka, Olga Kusmina, Valentino Luca dan
Claudia Manzella memiliki kota asal yang sama-sama padat dan sibuk. Mereka berasal
dari kota yang menjadi ibu kota di beberapa negara di Eropa. Olga berasal dari Berlin,
Valentino Luca berasal dari Bucharest, Rumania, sementara Claudia berasal dari Roma.
Ketiganya terbiasa hidup di tengah ramai, padat dan sibuknya kota. Namun selain ketiga
partisipan di atas, sebagian besar partisipan dalam penelitian ini juga berasal atau
setidaknya pernah tinggal di kota dengan suasana yang serupa, semisal Ignacio Donisa
yang berasal dari Buenos Aires dan Emilia. Mereka berasal dari kota sibuk di mana
segala sesuatunya serba bergegas, mereka memiliki pekerjaan tetap dan bisa dikatakan
berpendidikan tinggi. Dari pekerjaan rutin tersebut, mereka mampu menyewa
apartemen dan membiayai kebutuhan sehari-hari mereka. Hampir semua partisipan
memiliki pekerjaan tetap, kecuali Olga Kusmina dan Koen Dekeyser karena alasan
kuliah, namun bukan berarti mereka tidak bekerja. Di sela waktu kuliahnya, baik Olga
Kusmina maupun Koen Dekeyser bekerja dan mengumpulkan uang. Hal itu diakui
cukup menguntungkan karena sebagai mahasiswa, keduanya tidak dikenai pajak
pegawai. Singkat kata, mereka mampu memenuhi kebutuhan material mereka. Meski
begitu, ada kekosongan yang menjadi salah satu alasan dari kepergiannya.
Kekosongan batin para manusia modern inilah yang menjadi salah satu alasan
yang banyak ditemukan dari penelitian ini. Hal itu kiranya bisa sangat dimengerti, sebab
dalam masyarakat modern kapitalis ini kita memang diharuskan bekerja. Dalam sistem
masyarakat tertentu, kita juga diharuskan untuk berkeluarga. Apa yang diinginkan oleh
berbagai institusi di luar kita sedikit banyak kita jadikan sebagai kebutuhan kita. Pada
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masyarakat modern kapitalis ini, hidup manusia dewasa dikatakan ideal ketika sudah
memiliki rumah, atau minimal bisa membayar sewa tiap bulan atau tahunnya, memiliki
pekerjaan dengan gaji yang bisa diandalkan untuk hidup tiap harinya, kemudian hidup
berkeluarga. Dengan mencapai kehidupan yang dikatakan ideal tersebut, seolah diri ini
bisa penuh atau utuh. Namun ternyata kenyataannya tidaklah demikian, Ignacio Donisa,
seorang partisipan yang telah mencapai apa yang dikatakan orang-orang sebagai ideal,
sudah mendapatkan kemapanan ekonomi, namun tidak mendapat jaminan terbebasnya
dari kegelisahan. Kegelisahan tersebut bahkan menumpuk setiap harinya dan menjadi
teror. Diakuinya memang bahwa selama di Buenos Aires, ia menempati apa yang ia
sebut dengan zona nyaman. Menurut pengakuannya, lama-kelamaan hal itu tidak hanya
menciptakan kebosanan, tapi sesuatu yang lebih dari bosan. Ada lubang dalam dirinya
yang kian lama semakin membesar hingga ia pun tak sanggup lagi menahannya. Dari
situlah ia memulai perjalanan. Dengan perjalanan ia berharap agar kepenuhan diri bisa
tercapai. Di sini terlihat bagaimana aktivitas bepergian mampu menjanjikan kepenuhan
diri dalam masyarakat modern kapitalis.
Emilia juga memiliki cerita serupa. Seorang partisipan dari Polandia ini
mengaku bahwa perjalanannya ia tempatkan sebagai media untuk lari dari tuntutan
hidup, tuntutan sosial yang ada di sekelilingnya, seperti tuntutan untuk segera
berkeluarga dan berkarir. Dengan memilih gaya hidup backpacking ini ia mengaku
mampu mendapatkan kebebasannya, terutama kebebasan untuk menjalani hidup seperti
yang ia mau, “Bebas, bebas untuk menjalani hidup seperti yang aku inginkan,
menghindari gaya hidup yang dijalani oleh teman dan keluargaku, serta menghindari
tuntutan mereka untuk segera berkeluarga dan berkarir. Supaya aku bahagia dan
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menikmati cuaca bagus setiap saat dan supaya aku mampu menghidupi hidupku secara
keseluruhan” (Emilia, wawancara, 22 Agustus 2013).
Cerita yang kurang lebih sama disampaikan oleh Valentino Luca dan Claudia.
Bagi Vale, Bucharest sama saja dengan Jakarta, sangat padat dan serba bergegas,
sehingga ketika berada di Jogja, mereka memilih untuk tinggal di pinggiran kota, yang
lebih tenang. Selama di Bucharest, waktunya juga sudah habis ditelan keseharian.
Semasa kerja, ia memang tidak hanya berada di satu tempat, ia memang harus pergi ke
beberapa tempat di Eropa, namun itu dilakukan untuk keperluan kerja, sehingga ia
hampir tidak merasakan unsur kesenangan di dalamnya. Setelah lelah dengan rutinitas
kerja tersebut, Vale sempat menggeser pekerjaannya. Ia sempat memutuskan untuk
menjadi pekerja freelance. Akan tetapi, pekerjaan barunya itu tidak berlangsung lama.
Rupanya, eksotisme Asia lebih menarik hatinya. Ilusi kepenuhan diri yang ditawarkan
oleh perjalanan juga cukup kuat menggodanya.
Pengalaman serupa juga dirasakan oleh Olga Kusmina. Selama menempuh studi
Antropologi di Berlin, ia merasakan kerinduan yang teramat sangat terhadap jarak,
sesuatu yang tidak hanya asing. Perasaan ini ia ungkapkan dalam bahasa Jerman,
‘fernweh’ yang padanannya dalam bahasa Inggris secara literal menjadi farsickness.
Kerinduan inilah yang melengkapi kombinasi alasan dan latar belakang Olga untuk
melangsungkan perjalanan dan menjadi backpacker, selain kebenciannya pada Ukraina.
“Aku merasa fernweh. Jauh. Merasa sangat ingin sekali pergi ke tempat
yang jauh sekali, tempat eksotis. Dan aku juga mempelajari budaya, jadi
perjalanan ini cukup logis. Dan karena aku juga tidak memiliki negara,
aku tidak suka dengan negara tempat aku dibesarkan. Aku tidak suka
dengan Ukraina, sedangkan Jerman juga bukan rumahku. Aku suka Berlin,
tetapi aku tidak yakin apakah aku akan bertahan disana atau tidak.” (Olga
Kusmina, wawancara, 21 Juli 2013)
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Eskapisme ini terkadang tidak diakui secara eksplisit oleh para partisipan.
Ignacio Donisa, pria berusia 27 tahun, yang berasal dari Argentina ini bahkan menolak
ketika perjalanan yang ia tempuh ini disebut sebagai eskapisme. Dalam hal ini ia
mengungkapkan, “Aku tidak melarikan diri. Aku memutuskan untuk berubah.
Perubahan bukanlah pelarian”11(Ignacio Donisa, wawancara, 12 Juli 2013). Ia merasa
sangat membutuhkan apa yang ia sebut dengan perubahan. Meski ketika di Buenos
Aires ia memiliki kehidupan yang menjadi harapan kebanyakan orang, yakni memiliki
pekerjaan mapan dengan gaji lumayan, sehingga ia mampu menyewa apartemen untuk
ia tempati sendiri tanpa harus berbagi, selain itu ia juga bisa bepergian kesana-kemari
untuk berlibur. Akan tetapi, ia tetap tidak bahagia, “Kemarin waktu di Argentina saya
tidak senang. Saya tidak suka kerja saya. Saya kerja untuk pemerintah. Di kementrian
urusan ketenagakerjaan, bagian statistik. Aku tidak menyukainya. Aku juga mampu
menyewa apartemen untuk kutinggali sendiri. Akan tetapi itu semua tidak cukup untuk
membuatku bahagia.” (Ignacio Donisa, wawancara, 12 Juli 2013)
Diakui atau tidak, dari cerita para partisipan di atas kita bisa menarik satu nilai
yang mampu disediakan oleh gaya hidup backpacking, yakni eskapisme dan kebebasan.
Hal ini bisa kita lihat dari makna yang ditarik dari hasil refleksi atas perjalanan yang
dilakukan oleh salah satu partisipan selama ini, “Perbedaan antara tinggal di negaraku
dan di Indonesia, jika membicarakan hidup secara umum, adalah bahwa di negaraku
terdapat masalah besar dalam jumlah kecil, sementara di Indonesia, terdapat banyak
sekali persoalan kecil.”12 (Valentino Luca, wawancara, 16 januari 2014)

11

“I didn’t escape. I decided to change. A change is not escape”
”The difference between living in my country and living here, in my country it was, talking
about life in general, I have a small number of big problem, and here in Indonesia, I have a big
number of small problems.” ...
12
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Dari data di atas kita bisa melihat bahwa backpacking menyediakan semacam
jawaban atas kekosongan hidup yang dialami oleh para manusia modern. Jawaban
tersebut muncul dalam ungkapan seperti kebebasan, perubahan. Selain itu, backpacking
juga muncul sebagai ruang pelarian diri dari alienasi yang dialami sehari-hari. Ruang
pelarian diri ini kemudian disokong oleh berbagai wacana seputar Asia, Asia yang
eksotis dan damai. Di satu sisi, citra Asia menjadi bayangan yang mengisi kekosongan
hidup, sementara di sisi lain, citra Asia ini menjadi semacam magnet yang menarik
banyaknya wisatawan untuk datang.
Mereka memang tidak datang sepenuhnya sebagai wisatawan. Beberapa
diantaranya mengambil program Darmasiswa13 sebagai jalan untuk berada di Indonesia.
Meski demikian, faktor alam menjadi pertimbangan dalam memilih kota dalam
menjalani program tersebut. Claudia Manzella mengakui hal tersebut. Baginya, kondisi
alam pedesaanlah yang menjadi daya tarik baginya untuk memilih Jogja, salah satunya,
sebagai kota tujuan dari perjalanannya kali ini. Untuk itu ia mengikuti program
Darmasiswa, semacam program beasiswa yang ditawarkan oleh pemerintah Indonesia
bagi para warga negara asing yang ingin mempelajari bahasa dan budaya Indonesia.
“Kami datang ke Indonesia juga untuk melihat pedesaan, menemukan suasana yang
santai, dan itulah yang menarik dari Darmasiswa.”14 (Claudia, wawancara, 16 Januari
2014)
Citra Asia yang damai dan eksotis ini tidak hanya diperkuat oleh faktor alamnya,
namun budayanya. Perbedaan budaya ini kemudian menjadi magnet yang menarik salah

13

Darmasiswa ialah program dari pemerintah Indonesia yang ditawarkan ditawarkan kepada
orang-orang dari luar Indonesia untuk mencicipi pendidikan di beberapa universitas di
Indonesia. Para peserta program ini akan mendapat uang saku sebesar 2 juta rupiah per bulan
selama satu tahun dan mendapat ijin tinggal selama setahun. Tiga dari sepuluh partisipan dalam
penelitian ini merupakan peserta dari program tersebut.
14
“We came also to see country side, village, relax, and also what attracts Darmasiswa.”
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seorang partisipan dari Rumania yang juga mengikuti program beasiswa Darmasiswa,
“Jadi aku mendaftar, aku ingin mempelajari dan memahami budaya Indonesia, karena
ini akan menjadi sesuatu yang sangat berbeda”...15(Valentino Luca, wawancara, 16
Januari 2014) Selain ungkapan di atas , Vale juga menggunakan ungkapan seperti
sesuatu yang eksotis dan eksentrik, “something very exotic and excentric” untuk
menggambarkan motifnya dalam melakukan perjalanan.
Senada dengan Claudia, yang mengikuti program Darmasiswa pada periode
yang sama, ia pun mengungkapkan bahwa karena ia mempelajari antropologi, ia
menjadi penasaran tentang Asia secara umum dan budaya-budaya yang berbeda.16
Selain itu, ia juga sempat bersentuhan dengan salah satu bentuk budaya Indonesia
selama tinggal di Roma, Itali. Ia pernah mempelajari gamelan dan menjadikannya
sebagai topik tesis dari program Antropologi yang ditempuhnya ketika di Roma.
Selain eksotisme dan citra Asia yang damai, dalam imajinasi para backpacker ini
terdapat cerita berbau romantisme. Romantisme akan Asia ini disampaikan oleh Claudia
Manzella yang berharap bisa bertemu dengan solidaritas organik di Asia. Ia percaya
bahwa solidaritas organik ini bisa dijumpainya ketika berada di Indonesia, terutama di
daerah pinggiran, bukan di tengah kota. Keberadaan solidaritas organik ini awalnya ia
temukan dari bacaan ketika menempuh studi Antropologi. Dan hal tersebut ternyata
benar ia temukan ketika tinggal di Jogja, namun tidak di Jakarta, menurut
pengakuannya.

15

“So i applied, i wanted to learn and understand the culture of Indonesia, because it’s gonna
be a very different thing.”...
16
“I studied anthropology, so i was already curious in general about Asia and different
cultures.” ... (Claudia, 29, Itali)
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Atas Nama Solidaritas Gerakan Cross Border, Hippies dan Couchsurfing.
Jika pada bagian sebelumnya kita bisa melihat bagaimana backpacking

ditempatkan sebagai ruang untuk menghindar dari dunia yang membuat manusia
teralienasi, yang keberadaannya didukung oleh berbagai wacana, seputar Asia yang
dipersepsikan damai beserta cerita romantisnya, bagian ini akan membahas ruang yang
juga menjadi ruang gerak dari para backpacker, yakni gerakan-gerakan perlawanan
anak muda, mulai dari gerakan yang bercorak politik, seni hingga gerakan wisata
alternatif.
Yang pertama ialah gerakan transnasional cross border. Gerakan ini mampu
menjadi ruang para backpacker karena ditopang oleh wacana solidaritas. Dengan
wacana solidaritas antar gerakan di berbagai wilayah antar negara, para aktivis yang ada
di dalamnya pun tidak heran menjadi sangat dekat dengan budaya bepergian. Salah
seorang partisipan dalam penelitian ini merupakan aktivis dari gerakan tersebut, James
Morgan17. Ia menceritakan bahwa atas nama solidaritas ia pergi dari satu tempat ke
tempat lain untuk berpartisipasi dalam bermacam gerakan yang disebut media massa
sebagai gerakan anti globalisasi, salah satunya ialah gerakan lintas batas, yang
memperjuangkan kemudahan perpindahan manusia dari satu negara ke negara lain,
terutama dari luar Eropa untuk masuk ke wilayah Eropa. Menurut ceritanya, setelah
peristiwa Seattle18, budaya bepergian menjadi sangat lekat dengan anak muda, terutama

17

Nama samaran
Pada bulan Desember 1999, terjadi aksi protes atau demonstrasi besar-besaran di Seattle.
Seperti aksi-aksi protes yang terjadi sebelumnya, aksi ini dipicu oleh agenda neoliberalisme,
yakni pertemuan WTO. Yang membuat aksi Seattle ini menjadi fenomenal ialah karena jumlah
massa yang terlibat tercatat sebanyak 70.000 orang, terdiri dari banyak sektor massa. Pada
peristiwa itu, serikat-serikat buruh bertemu dengan para aktivis lingkungan, para supir truk
bahkan para aktivis LSM. Para pejabat Seattle menempatkan banyak polisi dalam aksi protes
tersebut, hingga bentrok fisik tak terhindarkan. Akan tetapi bentrok fisik tersebut justru menuai
aksi-aksi solidaritas dari gerakan-gerakan anti globalisasi serupa di berbagai negara. Selain itu,
aksi-aksi yang dilakukan juga mampu menghentikan pertemuan WTO yang kemudian memicu
optimisme terhadap aksi massa. Peristiwa Seattle seolah berkata bahwa kekuatan massa mampu
melawan kapital global, tidak hanya menggertak.
18
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di Eropa bagian Barat. Pada saat itu mereka melawan kebijakan yang terkait dengan
keimigrasian. Salah satu tujuan dari gerakan tersebut ialah membuka Eropa seluasluasnya terhadap orang-orang dari luar Eropa untuk bekerja atau menetap di Eropa.
Gerakan ini dilatarbelakangi oleh ketatnya aturan imigrasi beberapa negara di Eropa
serta perlakuan diskriminatif terhadap para imigran. Sementara landasan filosofisnya
berasal dari hak manusia untuk berusaha memperjuangkan hidupnya, mengejar
kesempatan yang dirasa lebih baik. Dari sudut pandang gerakan ini, batas atau
teritorilah yang menjadi salah satu persoalan, sehingga penerobosan bataslah
jawabannya.
Ruang gerakan inilah yang membuat James Morgan sering berpindah tempat.
James Morgan ialah pria berumur 36 yang berkewarganegaraan Inggris. Ketika
berbincang ia cukup sadar ia seorang traveler, namun ia merasa tidak pernah secara
sengaja ingin menjadi traveler. Ketika diingat, ia biasanya menghabiskan tidak lebih
dari satu bulan tinggal di suatu tempat. Ia juga sudah beberapa kali bolak-balik ke
Indonesia. Bahasa Indonesianya sangat lancar baik ucapan maupun tulisan. “Aku
sendiri sudah tidak melihat diri sebagai traveler walaupun itu jelas. Aku jalan-jalan
terus, sudah ke banyak tempat. Tapi semuanya aku tidak tau mengapa itu terjadi.”
(James Morgan, wawancara, 31 Agustus 2013). “Perjalanan itu sudah terlalu menjadi
diriku”, tambahnya.
Ketika membicarakan gerakan perlawanan pada hari ini kita tidak bisa
memisahkannya dari gaya hidup yang berjalan beriringan dengan gerakan tersebut.
Penggunaan istilah gerakan ini kian cair dan tidak terbatas pada hal-hal yang secara
langsung terkait dengan politik makro. Barangkali ini juga terkait dengan sifat dan daya
politik yang sudah menerabas ke semua sendi kehidupan. Oleh karena itu, pada bagian
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ini, pembahasan mengenai gerakan perlawanan ditempatkan dalam satu ruang dengan
gaya hidup Hippies serta komunitas Couchsurfing.
Ketika berbicara tentang gerakan perlawanan anak muda yang melibatkan
perpindahan dan perjalanan, kita tentu ingat dengan budaya Hippies, yang muncul
sekitar tahun 60an di Amerika Serikat. Keberadaan budaya anak muda ini dipengaruhi
oleh agama dan spiritualitas timur, serta budaya bohemian. Gerakan ini punya pengaruh
yang cukup masif, karena menyangkut ke hampir semua aspek kehidupan, mulai dari
politik hingga seks. Gerakan ini dikenal dengan slogannya, “Make love, not war”,
mereka juga menolak serangan Amerika ke Vietnam. Terdapat referensi yang juga
menyebutkan bahwa, gaya hidup backpacking masih terkait dengan budaya Hippies
ini19.
Data berikut ini juga memperkuat hal tersebut, yakni terkait dengan persoalan
spiritualitas dan perdamaian, yang juga ditemukan dalam gerakan Hippies.
Diungkapkan oleh David Kammerer, backpacker dari Itali, 25 tahun, yang sudah sekitar
satu semester tinggal di Jogja bersama kekasihnya ini mengaku bahwa salah satu
pengalaman yang membuatnya sangat terkagum-kagum ialah ketika ia menghadiri
festival Al Plan di Alta Badia. Seusai pertunjukan musik, semua orang duduk melingkar
dan saling berbagi. Mereka membagikan apa yang masing-masing mereka punya. Dari
situ ia merasakan kuatnya getaran cinta dan kedamaian. Inilah salah satu pengalaman
yang ia jadikan alasan mengapa perjalanan ini ia lakukan, yakni untuk merasakan
kuatnya getaran cinta dan kedamaian.
“Satu dari sekian momen luar biasa dalam hidup, saya dapat di festival Al
Plan di Alta Badia. Di akhir pertunjukan musik, semua orang duduk
19

Louise Power dalam Backpacker as a Subculture mengamini apa yang pernah ditulis oleh
Peter Welk mengenai keterkaitan backpacker dengan budaya Hippies, hlm. 3.
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mengelilingi api unggun, ada sekitar 300 orang disitu dan semua saling
membagikan apa saja yang dimiliki. Bagi saya, itu momen yang luar biasa,
momen yang penuh dengan aura kedamaian dan cinta.” (David
Kammerer, wawancara, 9 Agustus 2013)
Selain Olga dan David, Asyouwasnt20 juga bercerita bahwa ia sangat terinspirasi
dengan gaya hidup jalanan yang pernah ia lihat dan temui. Asyouwasnt mengaku
berkewarganegaraan Inggris, berusia 34 tahun. Ia menemui komunitas yang bernama
the convoy di salah satu festival di Inggris, festival Stonehenge. Tak lama kemudian, ia
pun membeli sebuah truk dan memodifikasinya untuk ia jadikan tempat tinggal. “Saya
ke festival itu dan sangat kagum dengan gaya hidup orang-orang yang ada di festival
itu.. kemudian saya bertemu dengan orang-orang itu setelah mereka diserang secara
masif oleh polisi. Beberapa tahun kemudian saya membeli truk pertamaku.”
(Asyouwasnt, wawancara, 9 Agustus 2013).
Dari cerita para partisipan di atas kita bisa melihat betapa budaya backpacking
bukanlah hal baru, namun suatu budaya yang selalu mengalami proses reproduksi,
berubah bentuk, dan yang jelas berkaitan erat dengan budaya berpindah yang sudah
dikenal sejak tahun 60 an dengan budaya Hippiesnya.
Selain ruang gerakan perlawanan seperti yang disebut di atas, keberadaan
budaya backpacking ini juga berkembang dalam ruang perkembangan teknologi. Dalam
hal teknologi komunikasi, backpacking keberadaanya saling mendukung dengan
maraknya jejaring sosial di dunia maya. Dengan adanya internet, kemungkinan manusia
untuk saling berkomunikasi semakin terbuka lebar. Pola komunikasi ini juga sedikit
banyak mempengaruhi pergerakan dan mobilitas manusianya. Terkait dengan gaya

20

Nama samaran.
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hidup backpacking ini terdapat beberapa media sosial yang menjadi sarana komunikasi
khusus, satu diantaranya ialah Couchsurfing.com.
Dalam Couchsurfing ini, orang-orang dari berbagai negara, sejauh memiliki
akses internet, bisa berbincang dan saling bertukar informasi. Informasi seputar tempat
wisata, penginapan, aktivitas dan kegiatan budaya, serta transportasi berputar di situs
ini. Tak hanya itu, dengan bergabung dalam situs ini, kita berkesempatan menginap
gratis ketika sedang berada di kota atau negara lain, karena dalam situs ini kita akan
bertemu dengan para pejalan lain yang menawarkan tempat tinggalnya untuk
disinggahi. Dari sini kita bisa saling membuat janji terlebih dahulu. Kita pun juga bisa
menawarkan tempat bagi traveler lain di rumah kita. Jika tak terdapat cukup ruang di
rumah, kita bisa menawarkan pertemanan, untuk sekadar menemaninya berjalan-jalan
sambil melihat kota. Sekilas, sistem ini memang cukup mampu memotong jasa agen
perjalanan wisata dan penginapan, sehingga orang-orang yang tergabung didalamnya
kebanyakan merasa melakukan perjalanan dengan cara yang tidak biasa.
Olga Kusmina mengaku sangat terpengaruh dengan apa yang ditawarkan oleh
Couchsurfing ini. Baginya, Couchsurfing bukan sekadar media sosial, melainkan suatu
projek dengan orientasi yang menarik. Bahkan tak hanya projek, Couchsurfing ini ia
anggap sebagai suatu gerakan,
“Sebenarnya
gerakan
couchsurfinglah
yang
mempengaruhiku.
Couchsurfing adalah gaya hidup, tidak sekadar bagaimana menerima
tamu, couchsurfing juga mencakup banyak peristiwa. Terdapat banyak
perbincangan mengenai banyak hal terkait perjalanan dalam couchsurfing
dan aku terinspirasi dari situ, terinspirasi oleh orang-orang yang telah
melakukan perjalanan dan itulah yang memberiku kontribusi besar dalam
meneruskan perjalanan.”... (Olga Kusmina, wawancara, 21 Juli 2013)
Dari cerita di atas

kita bisa melihat bahwa budaya backpacker ini semakin

diperlebar oleh ruang gerakan yang hidup di sekitar budaya anak muda, mulai dari
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gerakan melintas batas, gerakan Hippies dan yang terakhir ialah Couchsurfing. Yang tak
kalah penting, ruang gerak backpacking juga diperluas dengan perkembangan media
dan teknologi komunikasi.
2.

Dari Persoalan Asmara hingga Pembelajaran Diri
Dari sekian cerita yang dipaparkan oleh para backpacker, cerita tentang cinta lah

yang sudah tidak perlu banyak diperdebatkan, karena hal ini sudah jelas personal dan
emosional, meski bisa dirasakan oleh hampir semua orang. Dari sepuluh partisipan,
terdapat dua

yang mengungkapkan alasan

asmara ini sebagai

cerita

yang

melatarbelakangi gaya hidup backpackingnya. Yang pertama ialah Koen Dekeyser.
Ketika wawancara berlangsung, pria asal Belgia yang berusia 23 tahun ini masih
berjuang menyelesaikan tesisnya. Ia sudah tinggal selama lima bulan di Indonesia, dan
empat bulan di Jogja. Kekasihnyalah yang menjadi alasan kedatangannya di Jogja.
Untuk menemani kekasihnya, setelah selesai melakukan penelitian lapangan di Afrika,
ia langsung menuju Jogja. “Jadi begini situasinya, pacarku mendapatkan beasiswa
Darmasiswa dan ia belajar di UNY. Kemudian aku menemaninya untuk tinggal di
Indonesia, dan karena itulah aku sudah berada di Jogja selama empat bulan.”21 (Koen
wawancara, 21 Januari 2014)
Lain halnya dengan Emilia. Perempuan dari Polandia, yang berusia 26 tahun ini
awalnya melakukan perjalanan ke berbagai tempat untuk menyembuhkan diri dari rasa
sakit akibat persoalan asmara, patah hati. Setelah hubungan asmara dengan kekasihnya
kandas, ia memilih bepergian sebagai obat penyembuhnya, meski lama kelamaan ia
merasakan bahwa bepergian telah menjadi ‘kekasih’ barunya, “Awalnya, aku melakukan

21

“The situation’s like this, my girlfriend, she has Darmasiswa scholarship, and she studies in
UNY. So I followed her to Indonesia, that’s why I already lived here for four months.”
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perjalanan untuk menghapus luka hatiku setelah putus cinta, dan juga untuk
mengenyahkan depresi, karena selepas kuliah, sebagian besar temanku memulai
pekerjaan serius, berkeluarga dan merencanakan punya anak. Namun kemudian,
perjalananku selanjutnya kulakukan karena aku jatuh cinta dengan perjalanan dan aku
tidak bisa membayangkan hidup tanpa menikmati jalanan setiap saat!” (Emilia,
wawancara, 22 Agustus 2013).
Koen Dekeyser sempat mengaku bahwa untuk perjalanannya ke Indonesia kali
ini, kekasihnyalah yang menjadi satu-satunya alasan. Namun Indonesia bukanlah satusatunya tempat yang pernah ia datangi. Selain melakukan penelitian di Afrika, ia juga
sempat mengikuti program pertukaran mahasiswa Erasmus dan tinggal selama satu
semester di Istanbul, Turki. Selama di Turki, ia tidak berhenti menjalani gaya hidup
sebagai backpacker. Ia sempat bepergian kesana kemari sambil mengunjungi
kekasihnya yang saat itu masih tinggal di negara asalnya, Slovakia. Jika mengingat
perjalanan yang ia sudah jalani

ke beberapa tempat, Koen menarik suatu makna

pembelajaran diri dalam perjalanan yang ia lakukan. Dalam hal ini ia menggunakan
ungkapan eksplorasi diri, “Untuk eksplorasi. Eksplorasi dalam makna seluas-luasnya.
Eksplorasi diri. Aku ingin bertemu dengan banyak orang.”22

(Koen Dekeyser,

wawancara, 21 Januari 2014)
Tak hanya Koen yang menempatkan pembelajaran diri atau eksplorasi diri ini
sebagai faktor pendorong yang cukup penting. Olga Kusmina, yang mengaku tidak suka
dengan Ukraina, tempat ia dilahirkan, sudah berkomitmen dengan dirinya sendiri untuk
menemukan apa yang banyak disebut sebagai jati diri. Dari perjalanan yang ia lakukan
seorang diri setelah menyelesaikan program masternya ini ia ingin memperkaya
22

...

“To explore. Exploration in its broadest sense. Personal exploration. I want to meet people.”
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pengetahuannya akan diri dan yang tak kalah pentingnya adalah, ia ingin belajar tentang
hidup itu sendiri. Dari situ ia berharap mampu mengembangkan kepribadiannya, “Aku
berjanji pada diriku sendiri terkait alasanku untuk bepergian ini, ialah untuk
mengidentifikasi diri dan mencari jati diriku. Dan juga untuk mengerti banyak tentang
diriku dan mempelajari hidup serta mengembangkan kepribadianku.”23 (Olga Kusmina,
wawancara, 21 Juli 2013)
Senada dengan Olga, Sara Barnes, perempuan asal Afrika Selatan, usia 25 tahun
ini juga mengaku bahwa perjalanan yang ia lakukan didasari oleh keinginan untuk
belajar banyak dari pengalaman dengan menjumpai banyak hal, hingga suatu ketika ia
bisa berkesimpulan bahwa perjalanan yang telah ia tempuh telah mengingatkan bahwa
kenyataan yang ia pelajari dari sekolah, keluarga, pemerintah dan media hanyalah
sekelumit dari kenyataan dunia yang kompleks. Baginya dengan menjumpai berbagai
macam persoalan di dunia melalui perjalanan ini ia bisa belajar banyak, sehingga ia
kemudian mampu menentukan langkah hidupnya sendiri,
“Bagiku, bepergian langsung mengingatkanku bahwa apa yang kita
pelajari di sekolah, keluarga, pemerintah dan media hanyalah sebagian
kecil dari apa yang terjadi di dunia ini. Nilai-nilai yang diajarkan kepada
kita tidaklah universal. Dengan melihat tempat-tempat dan orang-orang
baru, aku mempelajari sesuatu untukku sendiri, tentang bagaimana dunia
bekerja serta belajar bagaimana membat keputusan dewasa mengenai apa
yang aku inginkan dari keputusan tersebut.”24 Secara singkat, perjalanan
dan hidupnya ia simpulkan demikian,”Aku hidup untuk belajar dan aku
belajar dengan melakukan perjalanan.”25, (Sara Barnes, wawancara, 10
Agustus 2013)

23

“I promised myself why I want to travel, is to find my own identification and who am I. And
also to understand more about myself and to learn for life and to develop my character.” ...
24
“For me, travelling constantly reminds me that what we learn in school, from our families,
the government and the media is only a small part of what really happens in the world. The
values we are taught are not universal. By seeing new places and meeting new people I can
learn for myself how the world works and make an educated decision about what I want to do in
it.”
25
I live to learn and I learn by travelling”
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Sekilas, motivasi pembelajaran diri, perjalanan dalam menemukan jati diri ini
ialah yang paling minim menyimpan masalah, dari sekian motif yang bisa ditemukan di
lapangan. Akan tetapi ketika mengingat populernya budaya backpacking sebagai sarana
dalam pendidikan formal para anak muda dari Eropa, maka pembelajaran diri ini juga
bisa diposisikan sebagai wacana yang banyak mengisi manusia-manusia dari jaman
modern kapitalis ini. Otentisitas para pelakunya pun tentu masih bisa kita pertanyakan
lagi. Yang jelas, pembahasan pada sub bab pertama ini mampu menjawab rumusan
masalah pertama dalam penelitian ini, menyangkut alasan-alasan apa saja yang
mendorong orang untuk melakukan perjalanan dan menjadi backpacker.

B.

Bahasa Perjalanan untuk Menyatakan Kedirian
Setelah mendapatkan latar belakang dan alasan dari backpacker, selanjutnya

dalam sub bab kedua ini akan dibahas proses identifikasi diri para backpacker. Seperti
yang sudah disampaikan dalam pengantar di bab 3 ini, pembahasan identitas dan
identifikasi backpacker dilakukan dengan pendekatan imajinasi etnografis Paul Willis.
Identitas backpacker dilihat dari cara mereka memaknai keberadaan mereka di dunia.
Dunia yang mereka tempati ini ialah dunia yang sudah penuh dengan komodifikasi dan
industri, sehingga ketika membicarakan identitas backpacker, kita tidak bisa
melepaskannya dari konteks dunia wisata.
Beberapa nilai yang dipercaya sebagai ciri backpacker, yang sudah tersaji pada
pengantar bab 3, dalam penelitian ini akan dilihat sebagai hasil dari kreativitas manusia
dalam menyikapi dan mengolah apa yang ada di sekitar mereka, dunia backpacker.
Kreativitas manusia inilah yang menjadi fokus dari pendekatan imajinasi etnografis
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Willis. Ia mengatakan bahwa metodenya menaruh fokus pada kreativitas manusia, cara
mereka memproduksi sesuatu yang sebelumnya belum ada, membuat hal yang
sebelumnya tidak terlihat menjadi terlihat, sebagai usaha untuk memegang kendali
ataupun menggunakan potensi ekspresif yang ada pada hal-hal material di sekitarnya.26
Yang perlu diingat di sini ialah bahwa dunia backpacker ini tidak terlepas dari dunia
wisata. Ketika membicarakan dunia wisata, kita harus mengingat industri wisata yang
meliputi persoalan transportasi, akomodasi, objek atau tempat tujuan wisata. Setidaknya
tiga hal itu yang tidak bisa lewat dari pembahasan, selebihnya tidak banyak berbeda dari
dunia diluar itu. Dengan kata lain, backpacker hidup di tengah dunia yang penuh
dengan komoditas.
Menempuh perjalanan sejauh mungkin, dengan dana seminim mungkin. Itulah
yang menjadi salah satu prinsip penting yang mendasari gaya hidup backpacking.
Prinsip ini terkait erat dengan isu akan ruang dan waktu yang banyak dipersoalkan dan
coba digeser. Dalam pembahasan sebelumnya, perihal kemampuan ekonomi backpacker
dan cara backpacker memenuhi kebutuhan hidup, bisa kita lihat pergeseran konsepsi
akan waktu dan tempat. Perjalanan yang oleh kebanyakan orang dianggap sebagai jeda
di antara rutinitas dan kesibukan hidup, dalam gaya hidup backpacking, perjalanan
menjadi hidup itu sendiri, sehingga tidak dapat dipisahkan dari keseharian dan rutinitas.
Akan tetapi, basis material backpacking bukanlah satu-satunya aspek yang mampu
menunjukkan karakteristik dari gaya hidup ini. Cara pandang backpacker dalam
memaknai apa itu perjalanan juga mampu menunjukkan siapa dan di mana posisi
mereka dalam masyarakat. Cara pandang inilah yang sedikit banyak memberi pengaruh
pada cara mereka melakukan perjalanan, sehingga bisa dikatakan alternatif. Bagaimana
26

Paul Willis (2000), hlm. 14.
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para backpacking ini mempersoalkan konsep rumah serta objek wisata juga merupakan
bagian tak terpisahkan dari gaya bepergian yang ingin diusahakan oleh sekelompok
orang yang sering keberatan disebut turis ini.
1.

Berdaya Turis, Bergaya Gelandangan

Dalam imajinasi etnografis, Willis juga mengingatkan bahwa dinamika suatu
kelompok masyarakat bisa kita lihat dari konflik-konflik yang dihasilkan, baik konflik
vertikal maupun horizontal. Jika backpacker ditempatkan sebagai suatu kelompok
sosial, dinamika backpacker juga bisa dilihat dari konflik tersebut. Konflik vertikal
yang dihasilkan dalam kelompok ini bisa dilihat dari cara-cara mereka merespon sistem
yang hidup di sekitar mereka, seperti sistem transportasi, sistem perbatasan hingga
sistem kepemilikan pribadi, meski dalam derajat dan intensitas tertentu. Akan tetapi
konflik yang mereka hidupi ini bukanlah konflik yang terlihat jelas. Konflik ini menjadi
kian berwarna-warni ketika kekuasaan tidak selalu berada di atas, sementara manusia
berada di bawah atau menempati posisi korban kebijakan. Sebab persoalan identitas
bukan melulu persoalan struktur, namun juga melibatkan wacana. Meski demikian,
istilah konflik vertikal ini tidaklah salah untuk kita letakkan sebagai batu pijakan. Bisa
jadi istilah ini menjadi kurang tepat, namun tetap perlu digunakan.
Sementara konflik horizontal yang hidup dalam kelompok ini bisa kita lihat dari
hubungan antara backpacker dengan turis. Penolakan backpacker untuk disebut sebagai
turis inilah yang menarik untuk kita lihat sebagai konflik yang sifatnya horizontal.
Meski dalam konflik ini juga terdapat campur tangan wacana dan persoalan yang
struktural. Ada yang secara keras dan tegas menolak, ada yang cukup lunak, namun ada
juga yang sekadar mempersoalkan dan membandingkannya dengan istilah serupa tapi
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tak sama, yakni traveller. Salah satu alasan dari penolakan atas sebutan turis tersebut
ialah karena mereka merasa kegiatan ini bukan sekedar pengisi waktu luang di tengah
kesibukan kerja, sehingga waktu yang dihabiskan dalam perjalanan pun tidak hanya
dalam satuan minggu, melainkan bulan atau bahkan tahun. Dari situ model perjalanan
ini menjadi terlihat seperti suatu gaya hidup, bukan semata kegiatan yang sifatnya
serupa jeda.
Selain persoalan waktu, persoalan tempat pun menjadi isu yang tak kalah
penting diperbincangkan. Jika para backpacker menganggap perjalanan sebagai bagian
tak terpisahkan dari rutinitas itu sendiri, tempat di dunia pun juga dianggapnya sebagai
rumah. Rumah tak lagi menjadi persoalan teritori, namun lebih dari itu.
Meski

demikian,

persoalan

ekonomi

tidak

dapat

dilepaskan.

Karena

bagaimanapun juga, hidup, apapun bentuknya, dalam masyarakat modern kapitalistik
ini, selalu membutuhkan uang dan modal lainnya. Sementara model wisata backpacking
ini merupakan salah satu bentuk kehidupan yang tak luput dari perputaran modal dan
perkembangan teknologi. Untuk mendapat gambaran bagaimana gaya hidup ini dijalani,
basis material para backpacker akan diceritakan sebagai pembuka dari sub bab ini.
Meski tidak tertutup kemungkinan untuk melakukan perjalanan tanpa uang, para
partisipan dalam penelitian ini masih menggunakan jasa transportasi umum dalam
melakukan perjalanan. Itu berarti bahwa gaya hidup ini masih bersinggungan dengan
industri transportasi. Tak hanya itu, untuk memenuhi keperluan sehari-hari pun, para
backpacker ini juga melakukan aktivitas konsumsi seperti kebanyakan orang. Singkat
kata, bagaimanapun bentuknya, perjalanan tidak terlepas dari aktivitas konsumsi.
Perjalanan memerlukan uang.
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Jika dilihat dari basis material, cara tiap orang mendapatkan uang, kita bisa
membaginya kedalam dua kategori, yang pertama adalah yang mencari uang di Utara
(negara di wilayah Eropa) untuk membiayai perjalanannya yang sebagian besar
dilakukan di negara Selatan (wilayah Asia). Sementara yang kedua ialah dengan bekerja
dan melakukan perjalanan pada saat yang bersamaan. Jika meminjam istilah dan
kategori yang dibuat oleh Natan Uriely dalam “The Tourist Experience,” maka kita
akan menyebut yang pertama dengan istilah travelling workers, sementara yang kedua
disebut dengan istilah working tourists.27 Yang jelas, bagian ini ingin menunjukkan
bahwa kegiatan backpacking tidak sekadar menjadi aktivitas pengisi liburan atau waktu
luang, tetapi juga menjadi bagian dari rutinitas itu sendiri. Meski dilihat sebagai
keseharian, aktivitas ini juga tetap memerlukan biaya. Pembagian kategori menjadi dua;
travelling workers dan working tourists ini dilakukan untuk menunjukkan adanya
perbedaan kesempatan ekonomi dari dua wilayah, yakni wilayah eropa atau yang sering
disebut barat dan wilayah asia atau timur.
a.

Menabung di Eropa untuk keliling dunia
Koen Dekeyser, dalam wawancaranya mengaku senang dengan ongkos hidup

yang murah di Jogja. Secara tiba-tiba ia merasa bisa menjadi raja ketika di Indonesia,
terutama Jogja. Ia pun mengaku bahwa ia merasa seperti gelandangan ketika di
negaranya, Belgia. Selama menjalani masa kuliahnya di Gent, Belgia, ia juga mencari
uang dengan mengerjakan hampir semua pekerjaan yang tidak membutuhkan
kemampuan khusus. Ia pernah bekerja sebagai pegawai kebersihan di klinik kejiwaan,
sebagai pembantu koki, buruh pabrik bir hingga membersihkan toilet. Baginya,
statusnya sebagai mahasiswa ini cukup menguntungkan, karena ia tidak dikenai pajak
27

Natan Uriely (2005), “The Tourist Experience”, dalam Annals of Tourism Research, Vol. 32,
No. 1, United Kingdom, hlm. 204.
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penghasilan. Selain itu ia juga mendapatkan tunjangan belajar dari pemerintah Belgia,
meski tidak banyak tetapi lumayan jika dipakai untuk hidup di Indonesia.
Dengan hidup sederhana ala mahasiswa di Belgia, ia bisa menabung dan
menggunakan uang tabungannya itu untuk biaya perjalanannya di beberapa negara di
Asia dan Afrika. Ia mengaku bahwa selama di Belgia, ia selalu memasak di rumah dan
hampir tidak pernah makan di restauran atau di bar, untuk menghemat pengeluaran. Tak
hanya itu, ia juga membangun suatu komunitas gaya hidup alternatif. Ia dan temantemannya membuat semacam kesepakatan untuk hidup bersama dalam suatu komunitas,
di dalamnya mereka saling berbagi, terutama berbagi makanan dan mengelola jadwal
untuk menyediakan makanan. Dengan begitu, biaya makan sehari-hari bisa ia tekan,
bisa lebih irit. Namun ketika di Indonesia, ia merasa tidak perlu terlalu irit, ia juga tidak
perlu ragu untuk memesan makanan di bar ataupun kafe. Namun dalam beberapa hal,
kondisi ini juga memantik kegelisahannya. Selama beberapa bulan di Indonesia, ia tak
dapat bekerja. Meski ia akui bahwa biaya hidup di Jogja sangatlah murah, tabungannya
yang kian menipis tetap saja membuatnya gelisah.
Selain Koen, Olga Kusmina juga melakukan hal serupa. Semasa kuliahnya, ia
menjalani pekerjaan serabutan di Berlin. Dengan begitu, ia bisa menabung dan
melakukan perjalanan panjang dengan tabungannya itu. Ia pun rela bekerja sebagai
relawan LSM tanpa upah. Sebelum memulai perjalanannya ke Asia, Olga sudah
berkomunikasi dengan salah seorang dari LSM di Jogja yang akan menempatkannya di
Sulawesi. Ia sudah dijanjikan rumah tinggal di Sulawesi,

selama bekerja sebagai

relawan tanpa gaji. Ia sudah menyanggupi, bahkan ketika pekerjaan itu tanpa gaji,
karena tabungannya masih cukup untuk menghidupi. Namun ketika sampai di Jogja dan
menagih janji tersebut, ia tidak mendapat jawaban pasti. Olga pun tak patah semangat.
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Ia pun menagih janji tersebut dengan menghampiri salah satu pihak terkait yang ada di
Jakarta. Meski tidak mendapatkan upah, dengan menjadi relawan, Olga berpikir bahwa
ia akan mendapat kemudahan untuk mengurus ijin tinggal di Indonesia. Baginya, itu
sudah cukup.
Emilia juga demikian. Perempuan asal Polandia ini mengaku bahwa bekerja di
Eropa, terutama Eropa bagian barat dan negara skandinavia cukup menguntungkan. Ia
mengaku bahwa dengan bekerja empat hari saja, ia bisa hidup selama sebulan. Itu juga
yang menjadi alasan mengapa ia banyak berpindah dan berjalan dan satu tempat ke
tempat lain selama di Eropa.
“Aku pindah ke Jerman untuk kuliah selama satu tahun dan sejak saat
itulah aku merasa bahwa hidup di luar Polandia lebih baik dan lebih
mudah, bahkan jika aku hanya bekerja selama empat hari dalam satu
bulan, aku bisa membayar semua tagihan. Lalu setelah selesai kuliah, aku
pergi ke Norwegia selama beberapa bulan untuk mencari uang yang akan
kupergunakan untuk perjalanan panjangku yang pertama. Setahun
kemudian aku juga melakukannya lagi di Denmark. Aku tidak pernah
merasa aku bisa tinggal di satu dari beberapa tempat ini selama lebih dari
satu bulan, dan alasannya kebanyakan adalah untuk mencari uang.”
(Emilia, wawancara, 22 Agustus 2013)
Tidak jauh beda dengan ketiga partisipan di atas, James Morgan, pria berpaspor
Inggris ini juga bekerja dan mengumpulkan uang di Inggris untuk membiayai perjalanan
dan hidupnya selama di banyak negara, terutama di Asia. Untuk mengumpulkan uang,
ia tidak terlalu memilih perkerjaan. Meski tidak sejalan dengan apa yang ia pelajari
selama kuliah, itu tidak menjadi masalah. Di Inggris, ia bekerja di Call Center. Ia pun
tak ragu untuk bekerja tambahan selain mengerjakan pekerjaan utamanya itu, seperti
memetik anggur saat musim panen. Tak hanya itu, ia juga cukup jeli mengakali sistem
sosial yang ada di Inggris. Dengan begitu, ia bisa mendapatkan uang selain dengan
bekerja.
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“Aku kerja di call center, jawab telpon di perusahaan seperti PLN. Tidak
sampai setahun. Karena aku nanti juga dapat bohongi negara untuk dapat
uang dari negara, juga sedikit untuk orang wiraswasta yang punya usaha
sendiri tapi tidak dapat uang banyak untuk mendukung wiraswasta untuk
bangun usaha tapi belum berhasil. Uang sosial dari sistem.” (James
Morgan, wawancara, 31 Agustus 2013)
Mirip seperti Koen, James Morgan juga hidup dengan biaya seminim mungkin
selama di Inggris, supaya ia bisa menabung. Untuk keperluan makan sehari-hari, ia
hampir tidak perlu mengeluarkan uang, karena ia bisa mendapat makanan secara gratis
dari sampah swalayan. Dan untuk keperluan tempat tinggal, ia tinggal bersama
kelompoknya di rumah kosong, di Squat. Ia juga sudah tidak merokok lagi, dengan
begitu tak banyak uang yang harus dikeluarkan. Minum alkohol pun juga sudah sangat
jarang. Selama berjalan-jalan di Eropa, ia juga hampir tidak mengeluarkan uang, karena
memang dengan sengaja ia tidak membeli tiket kereta atau bus yang ditumpanginya.
Tak jarang ia menumpang mobil pribadi yang melintas di jalan, dengan mengacungkan
ibu jarinya sambil berdiri di pinggir jalan atau hitchhike.
b.

Kerja dan jalan-jalan pada saat bersamaan
Ketika

mendengar

kata

‘jalan-jalan’,

biasanya

orang

langsung

mengasosiasikannya dengan aktivitas refreshing, penyegaran di tengah kepenatan kerja
dan hidup. Dalam konteks ini, aktivitas jalan-jalan terpisah dari keseharian dan aktivitas
kerja. Cukup kontras jika dibandingkan dengan kategori ini, yakni ketika kerja dan
jalan-jalan dilakukan pada saat yang bersamaan. Di sini, jalan-jalan menjadi satu
dengan keseharian. Jalan-jalan, berpindah dari satu tempat ke tempat lain, menjadi
keseharian itu sendiri. Kemudian yang menjadi pertanyaan ialah, dari mana uang
didapatkan untuk membiayai hidup sehari-hari selama di jalan? Banyak cara,
diantaranya akan ditunjukkan oleh beberapa partisipan yang masuk dalam kategori ini.
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Salah satu cara untuk menghidupi diri selama tidak berada di tempat asal ialah
dengan mengikuti program beasiswa. Dalam hal ini pemerintah Indonesia menawarkan
program Darmasiswa bagi yang berusia di bawah 30 tahun dan bukan warga negara
Indonesia. Bagi

yang diterima sebagai mahasiswa program Darmasiswa, ia

mendapatkan uang bulanan sebesar 2 juta rupiah selama setahun dan ijin tinggal di
Indonesia selama satu tahun. Tiga partisipan yang baru saja menyelesaikan program
Darmasiswa ini diantaranya ialah Valentino Luca, Claudia dan Ignacio Donisa.
Ketiganya mengikuti program Darmasiswa pada tahun 2013. Setelah selesai pada bulan
September, Ignacio Donisa langsung bertolak ke Cina untuk melanjutkan program
masternya dengan beasiswa. Sementara Vale dan Claudia masih bertahan di Jogja.
Untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya, Claudia bekerja sebagai penerjemah untuk
perusahaan di Amerika. Sementara bersama dengan Vale, kekasihnya, Claudia sedang
berusaha mendirikan komunitas dansa tango dan menjadikan kursus dansa tersebut
sebagai sumber penghasilan mereka.
Nampaknya program Darmasiswa ini memang cukup menarik hati siapa saja
yang ingin berada di Indonesia. James Morgan, seorang vegetarian yang sudah kerja dan
menabung selama di Eropa, juga sempat mengambil program Darmasiswa ini dan
menjalaninya selama setahun di Medan. Meski ia mengaku bahwa cara belajar bahasa
Indonesia dengan program ini tidaklah efektif, ia tetap mengambil program ini dan
menganggapnya sebagai kesempatan untuk memperpanjang masa tinggalnya di
Indonesia. Ia pun sudah cukup lancar berbahasa Indonesia sejak sebelum mengikuti
program belajar bahasa Indonesia tersebut. Ia sudah sering berkomunikasi dengan
bahasa Indonesia karena keterlibatannya dengan komunitas gerakan akar rumput di
Indonesia.
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Berbicara tentang keterlibatan, Sara Barnes pun juga melakukan hal yang
demikian. Ketertarikannya pada persoalan hak reproduksi mampu menarik Sara untuk
terlibat secara langsung dengan salah satu LSM di Jogja. Dengan gaji yang tidak
seberapa besar, setiap hari Sarah melibatkan diri pada persoalan perempuan yang terkait
dengan isu hak-hak reproduksi seksual. Dari kegiatan dan keterlibatannya itu,
setidaknya ia mendapatkan rekomendasi untuk tinggal bukan sebagai turis selama
beberapa bulan di Jogja. Itu artinya suatu kemudahan baginya. Meski demikian, ia tetap
harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan hariannya. Untuk itu ia bekerja paruh waktu
secara online untuk perusahaan yang berlokasi di Afrika Selatan.
Keberadaan teknologi komunikasi dan informasi terbukti telah berjalan
beriringan dengan perkembangan gaya hidup backpacking ini. Yang jelas, keberadaan
backpacking ini cukup didukung dengan perkembangan teknologi komunikasi, terutama
dengan adanya internet. Sehingga, kita dimungkinkan untuk kerja dimana saja, untuk
perusahaan yang berlokasi dimana saja, sejauh kita masih bisa mengakses internet. Tak
hanya Sara yang memanfaatkan perkembangan internet ini, Claudia yang sempat
mengambil program Darmasiswa dan David Kammerer pun melakukan hal yang serupa.
Selain membangun komunitas tango bersama kekasihnya, Claudia juga bekerja untuk
perusahaan Amerika. Kemampuannya berbahasa Inggris dan Itali ia gunakan untuk
menghidupi ia dan kekasihnya selama di hidup di Jogja. David Kammerer juga
melakukan hal yang serupa. Sejak di Itali ia sudah banyak menghabiskan waktunya di
depan laptop. Ia bekerja sebagai desainer web. Pekerjaannya inipun akhirnya berlanjut
ketika ia memutuskan untuk tinggal sementara waktu di Jogja.
Bagi para partisipan yang kebanyakan berasal dari Eropa, biaya hidup di Jogja
sangatlah murah. Masalah mulai muncul ketika mereka mulai merindukan keluarga
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yang ada di Eropa. Seperti yang dialami oleh Vale dan Claudia. Keduanya sangat ingin
mengenalkan keluarga masing-masing, di Itali dan Rumania. Akan tetapi, biaya
perjalanan yang sudah diperkirakan menjadi cukup mahal bagi mereka kini. Kerja
penerjemahan yang dilakukan oleh Claudia hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan
harian mereka berdua. Sementara itu, komunitas tango juga belum terbangun dan belum
cukup menghasilkan uang. Meski dalam beberapa hal, tantangan itulah yang menjadi
spirit dan semangat bagi Valentino Luca. Spirit untuk bertahan hidup dan berusaha
menghidupkan komunitas tango inilah yang ia suka dan nikmati pada saat ini.
Biaya hidup yang murah di Jogja ini juga diakui oleh seorang partisipan lain,
yang sudah bertahun-tahun tinggal di Jogja, Asyouwasnt. Kesehariannya sebagai
desainer atau seniman ini sangat pas dihabiskan di Jogja. Selain biaya hidupnya yang
rendah, para artisannya pun bisa dibayar dengan cukup murah, meski memiliki
kemampuan dan ketrampilan yang baginya cukup. Alasan inilah yang membuatnya
betah di Jogja.
Jika menggunakan logika kelas, maka paparan data di atas sudah cukup mampu
menunjukkan kelas ekonomi backpacker sebagai “kelas menengah”. Mereka juga
berasal dari masyarakat yang melek internet, melek media informasi, sehingga
memanfaatkan kekuatan informasi ini untuk dapat melakukan perjalanan dengan biaya
murah dan lama. Dari sini juga sudah terlihat kreativitas mereka dalam menyikapi dunia
yang ada di sekitar mereka. Dengan kecanggihan teknologi, mereka menerabas aturan
keimigrasian yang melarang mereka bekerja di wilayah Indonesia. Dengan kejelian
dalam membaca sistem jaminan sosial di Inggris, James Morgan juga mampu
mendapatkan uang dari pemerintahnya. Dengan Darmasiswa yang ditawarkan
pemerintah Indonesia, para partisipan dalam penelitian ini juga bisa mendapat
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kemudahan ijin tinggal serta pendapatan tiap bulan. Yang juga nampak dari pembahasan
ini ialah bahwa kepergian orang-orang meninggalkan tanah asalnya bukan berdasar
keterpaksaan, namun karena pilihan.
2.

Hitchhiking sebagai Respon atas Industri Transportasi

Untuk dapat menempuh perjalanan panjang dan dalam rentang waktu yang tidak
singkat, diperlukan stamina. Stamina para backpacker ini berupa modal material dan
sosial, seperti yang sudah dijabarkan dalam pembahasan sebelumnya. Modal sosial dan
material ini kemudian ditopang dengan cara bepergian yang hemat, meski penuh resiko
dan tantangan. Hitchhiking merupakan salah satu cara yang menopang stamina
backpacker dalam memperpanjang durasi perjalanan. Para hitchhiker biasanya dikenal
dengan simbol jempol, karena begitulah cara mereka mencari tumpangan di jalan. Jika
diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, hitchhiking hampir serupa dengan menumpang.
Yang ditumpanginya bisa berupa kendaraan pribadi ataupun kendaraan umum. Untuk
menumpang kendaraan umum, seperti kereta atau bus umum, para hitchhiker umumnya
tidak perlu mengacungkan jempol seperti ketika mereka mencari tumpangan pada
kendaraan pribadi. Untuk menumpang bus atau kereta umum, mereka tinggal masuk
tanpa membeli atau membayar tiket. Meski kadang mereka harus berurusan dengan
petugas, cara ini cukup populer ditempuh sebagian besar anak muda untuk menghemat
pengeluaran.
Sebagian dari partisipan dalam penelitian ini pun cukup akrab dengan cara
bepergian ini. David Kammerer, Koen Dekeyser, Olga Kusmina, Claudia, Emilia dan
James Morgan mengaku cukup sering hitchhike. Namun tak satu pun yang menempuh
perjalanan dengan cara ini seratus persen. Seperti James Morgan misalnya. Dari semua
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partisipan, James Morgan lah yang paling banyak memiliki pengalaman dalam
perjalanan. Barangkali terkait dengan usianya yang sudah hampir menginjak 40 tahun.
Ia mengaku sudah sering hitchhike, baik di Eropa maupun Asia. Akan tetapi, ia tetap
masih menggunakan jasa penerbangan. Dari Eropa ke Asia, ia biasanya menempuh
jalan udara, dengan pesawat terbang, baru setelah tiba di Asia, ia melanjutkan
perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, dari satu negara ke negara lain dengan
hitchhiking.
Selain James Morgan, Koen Dekeyser juga mengaku sering hitchhiking. Ia
melakukannya sejak menginjak remaja bersama dengan teman-temannya yang juga
aktif dalam kegiatan semacam pramuka. Namun lambat laun ia berani melakukannya
seorang diri dan itu sangat sering ia lakukan ketika di Eropa. Sewaktu menjalani
program pertukaran pelajar di Turki pun ia juga sempat hitchhike menuju Slovakia.
Menariknya, ia mempunyai alasan yang cukup mendalam untuk menjadi hitchhiker.
Baginya, dengan menjadi hitchhiker, ia akan lebih menghargai proses perjalanan itu
sendiri. Ia tidak sekedar menjadikan perjalanan sebagai sarana menuju tempat tujuan.
Baginya perjalanan itu sudah menjadi sesuatu yang menarik dan sangat penting untuk
dinikmati. Dengan mengeluarkan biaya perjalanan, orang cenderung akan pasif dan
ingin cepat sampai tujuan. Dengan tidak membayar, orang akan lebih peka dan lebih
sadar akan apa yang terjadi di sekitar selama dalam perjalanan. Dengan tidak
mengeluarkan biaya, orang akan berusaha lebih keras untuk mendapatkan kendaraan
atau tumpangan. Sehingga ketika telah mendapatkan tumpangan, tiap detik dalam
perjalanan akan terasa nikmat. Ituah yang ia cari dalam hitchhiking.
“Aku hitchhike, karena hitchhiking adalah cara bepergian yang
mmm,.inilah bepergian dan bukan liburan. Jika aku pergi ke Slovakia
dengan pesawat terbang, maka itu liburan, bukan perjalanan. Karena

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI

107
107
107

kamu hanya akan mencapai tempat tersebut atau pergi lagi. Sementara
ketika kamu hitchhiking, kamu perlu melakukan upaya yang sungguhsungguh untuk bisa tiba atau pergi ke suatu tempat. Kamu harus benarbenar bisa berhasil untuk sampai ke tempat tujuan. Itulah alasannya, kamu
harus benar-benar bisa menumpang di mobil. Jika biasanya kamu naik
bus, ketika di dalam bus kamu hanya duduk dan mengistirahatkan otakmu,
sambil berharap untuk segera tiba di tempat tujuan. Lain ketika kita
hitchhiking, ketika aku berada di sebuah truk aku berada di kendaraan
yang melaju 8 km per jam, aku bisa merasa sangat bahagia dalam setiap
meter yang ditempuh. Ada yang berbeda pada cara melihat perjalanan,
karena kamu harus dengan serius mengupayakan untuk bisa mendapat
tumpangan atau kamu bisa saja bertemu dengan orang yang menarik
ketika di jalan. Hal ini lebih menantang dan satu hal lagi bahwa
hitchhiking ini memakan lebih banyak waktu dan kadang kamu akan
menjumpai pengalaman yang aneh dan bahkan berbahaya. Ya, banyak
pengalaman berbahaya yang kujumpai, karena aku banyak melakukan
hitchhike.” (Koen Dekeyser, wawancara, 21 Januari 2014)
Selain di Eropa, ia juga sempat hitchhike sewaktu di Sulawesi. Menurut
ceritanya, ia juga melihat orang setempat melakukan hal yang sama, hanya saja dengan
cara yang berbeda. Jika Koen mencari tumpangan dengan mengacungkan jempolnya di
pinggir jalan, berbeda dengan orang Sulawesi yang melambaikan tangan. Ia pun
mendapatkan tumpangan dengan cukup mudah di sana.
Karena seringnya ia hitchhike, pengalaman yang telah dijumpainya pun
beragam. Mulai dari pengalaman menyenangkan hingga pengalaman yang aneh dan
tidak menyenangkan. Satu diantara pengalaman yang ia ceritakan, yang ia anggap
paling aneh sekaligus berbahaya, ialah ketika ia melakukan perjalanan di Jerman. Saat
itu ia berhasil menumpang mobil pribadi. Setelah beberapa saat, tiba-tiba si pemilik
mobil yang juga mengendarai mobil tersebut menghentikan mobilnya dan menurunkan
Koen di tengah-tengah jalan bebas hambatan. Padahal di jalan bebas hambatan tersebut,
kendaraan apapun bisa melaju sekencang-kencangnya, dan hampir semua kendaraan
yang ia lihat melaju sangat kencang. Dalam keadaan seperti itu, ia berpikir bahwa ia
tidak akan dapat kendaraan untuk ditumpangi, karena dengan kecepatan tinggi, tak ada
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kendaraan yang menyadari keberadaannya. Setelah beberapa saat berjalan kaki, tak
disangka, sebuah mobil van yang dikendarai lelaki India berhenti dan menawarinya
tumpangan. Ia cukup merasa heran sekaligus senang, karena ada yang memberinya
tumpangan. Meski heran, tanpa pikir panjang, ia pun mengiyakan tawaran tersebut.
Partisipan lain yang juga sering hitchhike ialah David Kammerer dan Olga
Kusmina. David Kammerer mengaku sering hitchhike di Eropa. Tak hanya hitchhike, ia
pun banyak berjalan kaki. “Aku mulai benar-benar menempuh perjalanan ketika aku
berumur 15 tahun. Aku bepergian keliling Eropa dengan kereta api. Kemudian aku
lebih banyak hitchhike dan berjalan kaki. Indonesia adalah negara pertama yang
kusinggahi dan aku langsung jatuh cinta dengannnya.” (David Kammerer, wawancara,
11 Agustus 2013)
Selain David, Claudia juga mengaku sering hitchhike ketika masih berada di
Roma. Ia sering melakukan ini dengan temannya yang ia anggap cukup ‘gila’. Namun ia
tak pernah melakukannya seorang diri, karena ia merasa itu sangat beresiko. Menurut
ceritanya, tidak semua kota atau negara ramah terhadap hitchhiker. Hal itu tak hanya
beresiko bagi orang yang menumpang, namun juga pengendara yang ditumpangi,
karena bisa saja bukan hitchhiker yang menumpang di tengah jalan, tetapi orang yang
berniat jahat.
Dari sini kita bisa mengatakan bahwa hitchhiking merupakan hasil dari
kreativitas manusia dalam memanfaatkan celah yang ada pada sistem transportasi dan
kepemilikan pribadi. Dan dari beberapa partisipan, ada yang memaknai hitchhike ini
secara cukup mendalam karena melibatkan tubuhnya dalam memaknai caranya
menempuh perjalanan. Koen Dekeyser, seorang partisipan yang sering melakukan hal
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ini, bisa menikmati dan menghayati apa yang ia lakukan. Ia juga banyak mendapat
keuntungan dengan melakukan hal itu. Selain keuntungan material ekonomi, Koen juga
banyak mendapat pengalaman, dan itulah yang ia nikmati. Hal ini senada dengan apa
yang dikatakan Willis dengan sensuous meaning.
“Manusia memanfaatkan objek dan artefak tidak semata-mata untuk
menarik pemaknaan atau informasi dalam suatu kode yang dialamatkan ke
orang lain, namun juga memanfaatkannya sebagai media secara tidak
langsung untuk mendapat kepuasan dan pemenuhan kebutuhan ragawi,
sehingga yang bermakna merupakan yang paling menyenangkan dan
paling memuaskan dalam memproduksi pemakaian secara langsung
dengan kebutuhan manusia dan mengakibatkan perluasan kapasitas
manusia dan rasa dalam proses pembentukan identitas budaya. Tentu saja
penggunaan ragawi di sini terjadi di tengah dunia sosial yang komunikatif,
sehingga proses pemaknaan tidak bisa diabaikan sebagai prakondisi,
media sekaligus hasil.” (Willis, 2000: 19-20).

3.

Berbaju Batik, Berbahasa Inggris

Koen Dekeyser, saat ditemui di warung kopi Lidah Ibu, mengenakan kemeja
batik, yang menurut pengakuannya ia beli di pasar, bukan Malioboro. Dalam
pernyataannya tersebut ia menekankan kata “market”, pasar bukan Malioboro, dengan
harga 30 ribu rupiah. Hal ini memang sederhana, namun sangat penting, karena dengan
demikian

ia

menguatkan

akan

kemampuannya

dalam

berkomunikasi

untuk

mendapatkan harga normal, bukan harga turis. Ia juga menekankan kata pasar yang
diikuti, “bukan malioboro”, karena baginya, Malioboro hanyalah area untuk turis. Ia
merasa sebagai turis ketika berjalan di sepanjang Malioboro, namun di luar itu, ia
merasa sebagai warga biasa.
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Baju Batik yang dikenakan Koen, selain dijadikan sebagai alat untuk
menunjukkan kemampuannya berkomunikasi dengan orang setempat, juga ia gunakan
untuk menunjukkan usahanya dalam menghargai lokalitas. Meski begitu, ia tidak
berbicara dalam bahasa Indonesia. Koen hampir menggunakan bahasa Inggris setiap
hari, kecuali dalam kondisi tertentu, ia akan menggunakan bahasa tarsan. Hal ini bisa
kita baca sebagai cara Koen dalam mengartikan keberadaannya di Jogja, memaknai
kehadirannya di tengah masyarakat di Jogja. Ia seperti ingin menunjukkan bahwa meski
berbahasa Inggris, ia berusaha selokal mungkin. Dan perilaku semacam itu juga bisa
kita jumpai pada partisipan lain dalam kesehariannya selama di Jogja.
Dalam pemilihan alat transportasi, semua partisipan dalam penelitian ini
menggunakan alat transportasi lokal. Yang dimaksud dengan alat transportasi lokal di
sini ialah alat transportasi yang banyak dipakai oleh masyarakat setempat. Jika
masyarakat setempat banyak menggunakan bus umum dan motor, para backpacker pun
akan lebih memilih apa yang banyak digunakan oleh mayoritas masyarakat. Namun ada
juga yang menggunakan sepeda untuk kesana-kemari. Selain menghemat pengeluaran,
bagi James Morgan, bersepeda membuatnya terlihat tidak menonjol. Ia pun berencana
membawa sepeda tersebut selama di Makasar. Bersepeda ia jadikan cara untuk berusaha
selokal mungkin. Bersepeda ia lakukan untuk memaknai keberadaannya di tengah
masyarakat sekaligus tampil di tengah masyarakat.
Selain James Morgan, hampir semua partisipan dalam penelitian ini memilih
menggunakan sepeda motor. Koen Dekeyser, Valentino Luca, Claudia, Ignasio Donisa,
Sara Barnes, Asyouwasnt, David Kammerer memilih menggunakan sepeda motor.
Kemudian Emilia dan Olga Kusmina lebih suka berjalan kaki dan menggunakan
transportasi umum. Pemilihan alat transportasi ini juga sama, bisa kita baca sebagai cara
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mereka hadir sekaligus memaknai kehadiran mereka tersebut di tengah masyarakat.
Dari sini kita bisa melihat sedikit perbedaan dengan turis pada umumnya, yang kadang
tidak memerlukan penggunaan alat transportasi harian, mengingat singkatnya waktu
yang dihabiskan dalam aktivitas wisata. Penggunaan jasa paket perjalanan yang menjadi
ciri dari turis arus utama pun juga membuat mereka tidak perlu memikirkan lagi
persoalan transportasi.
Untuk menempuh perjalanan yang tidak jauh, semisal dari kota ke kota atau dari
satu negara ke negara lain dalam Asia, para backpacker ini juga memilih transportasi
umum, dan sebisa mungkin menghindari paket perjalanan yang ditawarkan oleh agen
perjalanan wisata. Seperti yang dilakukan James Morgan ketika menuju Jogjakarta, dari
Jakarta. Ia memilih menggunakan kereta api, yang pada saat itu harga tiketnya sangat
murah, karena program pengurangan arus urbanisasi yang diterapkan oleh wakil
gubernur Jakarta.
Sementara Olga Kusmina juga sangat tegas dalam memilih alat transportasi
umum. Meski dari Eropa menuju Asia ia gunakan transportasi udara, untuk menempuh
perjalanan dari kota ke kota sejauh itu masih di benua Asia, ia memilih menggunakan
bus lokal. Ia menghindari penggunaan jasa agen wisata atau paket wisata. Karena
dengan menggunakan paket wisata, ia tidak bisa fleksibel. Sementara Olga lebih senang
dengan spontanitas. Tak jarang ia meminta tumpangan orang setempat untuk sekadar
diantar kesana kemari. Meski kadang ada yang mengiyakan dan ada yang menolak.
“Pertama tentu menggunakan pesawat terbang, lalu dilanjutkan dengan
jalan darat. Hanya bus lokal yang kugunakan dan tidak pernah
menggunakan jasa perjalanan. Tidak pernah! Dan aku juga selalu pergi ke
desa-desa seorang diri, seperti ketika aku naik bus aku akan banyak
bertanya pada orang di sekitar. Aku juga kadang minta diantar oleh
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seseorang atau minta tumpangan. Kadang juga hitchhike.” (Olga
Kusmina, wawancara, 21 Juli 2013)
Selain penggunaan alat transportasi, persoalan tempat tinggal pun juga
merupakan suatu bahasa, cara mereka menunjukkan keberadaan mereka di tengah
masyarakat. Dalam hal ini, para backpacker juga berusaha se-lokal mungkin. Misalnya
yang dilakukan oleh Vale dan Claudia. Mereka menyewa rumah sederhana di
Kasongan. Rumah yang disewanya pun tak jauh beda dengan rumah kebanyakan warga
yang ada di sekitar. Ignacio Donisa, partisipan lain yang juga mengikuti program
Darmasiswa, tinggal di sebuah kamar kos yang juga berlokasi di Kasongan. Sementara
Koen, yang mengikuti kekasihnya untuk tinggal di Jogja, tinggal bersama 8 orang dari
berbagai negara yang juga mengikuti program Darmasiswa, dalam satu rumah di bagian
utara kota Jogja. David Kammerer juga tak jauh beda. Bersama dengan kekasihnya, ia
mengaku menyewa rumah sederhana di daerah selatan kota Jogja. Rumahnya yang
cukup besar sering ia tawarkan pada para backpacker lain yang ingin menginap selama
beberapa hari di Jogja.
Sementara Sara Barnes dan James Morgan lebih banyak menghabiskan
waktunya di rumah bersama yang berada di selatan Kasongan. Keduanya memang
terlibat dalam komunitas queer dan permakultur yang ada di Jogja, sehingga mereka
lebih sering menghabiskan waktu di rumah tersebut. Namun menurut pengakuan Sara,
ia juga menyewa satu kamar kos yang lokasinya tidak jauh dari LSM tempat ia bekerja,
masih berada di bagian selatan kota Jogja.
Dari lokasi tempat tinggal para backpacker ini, kita bisa melihat cara mereka
berusaha se-lokal mungkin. Meski pada awalnya, ada juga yang menginap di hotel.
Seperti yang dialami oleh Valentino Luca dan semua yang mengikuti program
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Darmasiswa. Pada minggu pertama tinggal di Jogja, semua siswa program Darmasiswa
mendapatkan fasilitas untuk menginap di beberapa hotel di Prawirotaman, bagian paling
turistis kota Jogja.
Berbeda dengan Olga dan James Morgan. Sejak awal kedatangannya ke
Indonesia, James Morgan, sudah menjalin pertemanan dengan banyak orang yang
terlibat dalam komunitas alternatif, sehingga ia tidak perlu menginap di hotel. James
Morgan selalu menjumpai kawan-kawannya dalam satu organisasi yang mereka sebut
dengan komunitas anti-otoritarian yang tersebar di banyak kota dan banyak negara.
Olga Kusmina juga mengaku tidak pernah menginap di hotel. Ia selalu memanfaatkan
media sosial Couchsurfing untuk mendapatkan tempat menginap sekaligus teman untuk
berjalan-jalan. Kadang, ia juga tidak mempunyai tempat untuk menginap. Dalam
keadaan demikian, ia hanya pergi ke suatu kampung atau pemukiman warga, dan ia
akan mendatangi salah satu rumah warga, kemudian meminta ijin untuk menginap.
Sejauh ini, tidak satu rumah pun yang menolaknya. Ia bahkan sering ditawari makan
malam oleh warga. Olga, yang selama di Indonesia menjalankan puasa pun, dengan
senang hati menerima tawaran makan malam tersebut.
Selain dilihat dari pilihan alat transportasi dan tempat tinggal, sikap backpacker
terhadap wisata juga menjadi ciri yang tidak bisa diabaikan. Kebanyakan backpacker
menghindari objek wisata, sebagian lagi mempersoalkan objek wisata, namun ada juga
yang mengunjungi beberapa objek wisata, namun sebagian besar backpacker tetap tidak
menganggap dirinya sebagai turis dan tidak mau dipanggil demikian. Olga Kusmina
merasa bahwa apa yang ia jalani di Indonesia tidaklah sama dengan turis kebanyakan. Ia
menyebutnya sebagai alternatif.
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“Menurutku, perjalanan ini merupakan pengalaman yang hebat. Tidak
hanya di Indonesia, aku juga pergi ke beberapa kota, tetapi aku tidak suka
hanya berputar-putar di kota. Aku tidak pergi ke Borobudur, meski aku
mempelajari budaya. Aku tidak ingin pergi ke Borobudur, karena
sepertinya, orang-orang seolah diwajibkan kesana, hanya karena itu
Borobudur, yang sangat terkenal. Tentu saja aku mempelajari Majapahit.
Tetapi jika aku pergi ke sana dan hanya melihat reruntuhan dan oke itu
akan menyenangkan, namun itu tidak akan merubahku. Cukup
menyenangkan dengan pernah melihatnya. Aku juga harus membayar 20
euro untuk tiket masuk. Dan ini merupakan industri yang besar sekali
karena mereka mendapat pemasukan yang banyak. Jadi, apa lagi alasan
untuk pergi ke sana. Tentu saja, aku mengunjungi tempat-tempat turistis,
kadang. Tetapi aku melakukannya sediri, tanpa jasa perjalanan. Aku
biasanya mendatangi tempat tersebut dengan alat transportasi lokal. aku
tidak pernah menggunakan jasa pemandu wisata. Dan jika memungkinkan
aku akan berjalan kaki. Aku selalu menghabiskan waktu dengan orang
lokal.” (Olga Kusmina, wawancara, 21 Juli 2013)
Sementara Sara Barnes juga bersikap kurang lebih sama, ia menghindari tempat
wisata,
“Aku tidak pernah mengunjungi objek wisata. Aku tidak bepergian supaya
bisa mengatakan bahwa aku pernah ke tempat ini dan itu, serta melihat ini
dan itu. Aku bepergian untuk belajar dan aku mendapatkan pembelajaran
dengan bepergian secara tidak tergesa – banyak menghabiskan waktu
selama berbulan-bulan di suatu tempat, lalu berusaha menjalani hidup
dengan orang yang berada di rumah mereka, serta berusaha menjalani
hidup dengan cara yang demikian. Dengan cara ini aku bisa melihat
betapa kita sama sebagai umat manusia dan betapa struktur sosial yang
membentuk masyarakat ini sungguh berbeda. aku mendapatkan kebiasaan
baru atau gagasan baru yang aku suka ketika hidup dengan mereka.
Daripada hidup dengan hal-hal positif, aku lebih memilih untuk hidup
dengan mereka yang bersikap terbuka denganku. Aku belajar dari mereka
dan aku yakin mereka juga bisa belajar dariku – meski yang dipelajari
hanyalah bahwa ada orang berkulit putih yang berasal dari Afrika.” (Sara
Barnes, wawancara, 10 Agustus 2013)
Meski dengan alasan yang berbeda, Emilia juga tidak jarang menghindari objek
wisata, terutama yang direkomendasikan di buku-buku panduan wisata,
“Aku biasanya lebih memilih untuk mendatangi tempat-tempat yang tidak
direkomendasikan dalam buku wisata, supaya tidak terjebak keramaian,
jebakan turis, serta untuk menghindari harga tinggi dan menghindari
orang lokal yang hanya tertarik dengan uangku. Aku lebih suka
menghabiskan waktuku dengan orang lokal daripada dengan orang asing,
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karena aku lebih senang melihat kondisi negri yang sebenarnya daripada
ke tempat-tempat turistis. Akan tetapi dari waktu ke waktu, aku merasa
perlu merasa sangat betah, ketika merasa seperti itu, aku pergi ke hotel
yang lebih bagus dan makan makanan ala barat. Di Jogja, hampir semua
temanku adalah orang lokal dan setiap hari aku makan di warung makan
pinggir jalan, tetapi ketika aku lelah dengan kekacauan yang ada di
Indonesia, aku lari dan pergi ke Oasisku, Prawirotaman.” (Emilia,
wawancara, 22 Agustus 2013)
Asyouwasnt mengaku tidak mengunjungi objek wisata sama sekali. Baginya,
wisata hanyalah merusak, “Wisata menyebabkan kerusakan lingkungan serta
menghancurkan ekologi.” (Asyouwasnt, wawancara, 9 Agustus 2013).
Pilihan untuk sebisa mungkin hidup seperti orang setempat menjadi semacam
bahasa untuk menunjukkan usaha dan keseriusan mereka sebagai traveler ataupun
backpacker, mulai dari pilihan alat transportasi, cara berpakaian, tanggapan terhadap
objek wisata, tempat tinggal atau dengan kata lain budaya konsumsi mereka. Respon
sinis terhadap wisata pun juga bisa dilihat sebagai usaha mereka dalam sedekat
mungkin hidup sebagai orang lokal. Sebab bagi para partisipan, ketika dianggap sebagai
turis, mereka merasa dibedakan dari penduduk biasa. Mereka mengaku ingin dianggap
sebagai warga biasa, bukan turis. Walaupun mereka menyadari adanya perbedaan warna
kulit, bahasa Indonesia dan bahasa Jawa yang hanya sedikit sekali mereka kuasai.

d.

“Rumah adalah tempat dimana aku bisa tidur”
Seperti sudah banyak disinggung di atas, gaya hidup backpacking cukup mampu

menggeser konsep akan ruang dan waktu. Hal itu salah satunya bisa kita temukan pada
cara mereka memandang ‘rumah’. Rumah, dalam bahasa Inggris terdapat dua padanan
kata, yakni house dan home. Jika house lebih menekankan pada aspek fisiknya,
sementara home lebih menekankan pada aspek psikologisnya. Home lebih terkait
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dengan kenyamanan dan perasaan betah. Perasaan nyaman dan betah inilah yang sering
menjadi landasan, bahkan isu yang tidak sekadar diperbincangkan dalam gaya hidup
backpacker. Jika kebanyakan dari kita menerima begitu saja kota tempat tinggal kita
sebagai home, sebagian besar backpacker tidaklah demikian. Jika kebanyakan dari kita
menganggap negara yang mencetak paspor kita adalah ‘rumah’ kita, backpacker selalu
mempersoalkannya dari waktu ke waktu. Konsep home yang demikianlah yang
dipersoalkan oleh para backpacker. Ada yang menganggap perjalanannya itulah
rumahnya. Momen di saat pindah dan tidak bertempat di manapun itulah yang
dianggapnya sebagai rumah, tempat dia merasa sangat nyaman, kerasan dan betah.
Dengan beragam cara dan ungkapan, para partisipan dalam penelitian ini
mengungkapkan hal tersebut.
Secara eksplisit, persoalan rumah ini dipaparkan oleh salah satu partisipan yang
sering berpakaian serba hitam, Asyouwasnt. Meski berkewarganegaraan Inggris, ia
tidak merasa Inggris adalah rumahnya. Ia mengaku tidak memiliki tempat yang bisa
disebut home. Tak sekadar tidak memiliki, dalam satu kesempatan, ia bisa mengatakan
ia tidak membutuhkan apa yang disebut home. “Aku tidak memiliki tanah asal”, “I have
no hometown.“ Kemudian ia melanjutkan, “Orang-orang mengatakan bahwa rumah
adalah tempat dimana kamu meletakkan hatimu, tempat dimana kamu merasa bagian
darinya.. hatiku tidak memiliki rumah, dan tidak menginginkan satupun.” ungkapnya.
Selain itu ia juga sempat mengungkapkan, “Ya, aku tidak ingin menetap dan aku tidak
membutuhkan rumah yang seperti itu, aku hanya senang dengan rasa akrab terhadap
sesuatu.” (Asyouwasnt, wawancara, 9 Agustus 2013)
Gaya hidup berpindah tempat atau ruang hidup ini sebenarnya sudah ia jalani
sewaktu ia masih banyak menghabiskan waktunya di Inggris. Selama beberapa tahun ia
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sempat tinggal di dalam truk yang dimodifikasi menjadi tempat tinggal. Ia juga sudah
pernah tinggal di Australia selama 6 tahun sekaligus membangun studio seninya disana.
Meski harus meminta ijin tinggal secara rutin, hingga kini ia masih bertahan di Jogja
sejak tahun 2006.
Koen Dekeyser, mahasiswa Belgia yang sangat menggemari teh hijau ini juga
mempersoalkan home. Kota tempat ia dilahirkan dan dibesarkan bukanlah home
baginya. Negara yang mencetak paspornya pun tidak ia sebut sebagai home. Meski ia
pernah sangat merindukan kota Gent dan menaruh hatinya pada kota itu, kini tidak lagi.
Sewaktu menjalani program pertukaran mahasiswa di Istanbul, Turki, Koen merasa
pernah sangat merindukan kota Gent, tempat ia belajar dan membangun komunitas gaya
hidup alternatif. Namun sekarang, komunitas yang sempat menjadi rumah tersebut
sudah tinggal kenangan. Kota Gent pun sudah tidak terlalu ia rindukan. Kini konsepnya
akan rumah menjadi suatu konsep yang tidak tinggal diam, namun mengalir, seperti
perjalanan itu sendiri. Ketika pertanyaan seputar makna rumah baginya dilontarkan, ia
sempat diam sejenak, kemudian ia menjawab;
“Aku,.mm pertanyaan yang sulit. Rumah adalah tempat dimana aku bisa
tidur. Aku pikir sejak usia delapan belas tahun, bahkan enam belas tahun,
aku hanya memiliki rumah minimalis, katakanlah seperti sarang dimana
terdapat cinta dan perhatian, dan hal itu tidak ada di keluargaku sejak aku
berumur 14 tahun. Aku pikir cukup berat, ketika sampai pada persoalan
rumah, cukup berat. Orang tuaku sudah cerai dan ya hal-hal seperti itu.
Sementara konsep mengenai dua rumah sudah tidak ada lagi.” (Koen
Dekeyser, wawancara, 21 Januari 2014)
Konsep home yang mengalir ini ternyata ia isi dengan cinta dan segala emosi
terkait, sehingga menjadi sangat personal. Pemaknaan akan masa lalu dan keluarga pun
menjadi elemen-elemen yang ia libatkan disitu. Perasaan nyaman dan betah yang
dijanjikan akan home ini ternyata sudah tidak ia miliki sejak berusia 14 tahun. Ia pun
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tumbuh dewasa dengan kekosongan yang ia coba isi dengan banyak hal, diantaranya
adalah dengan melakukan perjalanan. Sementara dalam perjalanan, ia dapat
menganggap apa yang bisa ia anggap sebagai home secara silih berganti, sejauh hal itu
masih menimbulkan kesan di hati. Jogja, sebagai salah satu tempat yang ia tinggali
selama empat bulan juga bisa ia sebut sebagai home. Dalam hal ini jelas, kekasihnya lah
yang membuat ia merasa nyaman dan betah di kota Jogja ini. Hatinya tak lagi ia
jatuhkan pada suatu kota atau tempat, melainkan seseorang, sehingga kemanapun orang
itu pergi, tempat, dimanapun itu akan menjadi home baginya.
“Jogja sudah seperti rumah sekarang, tetapi rumah yang minimal. Aku
memiliki pacar. Aku sangat mencintainya, tetapi rumah ini minimal. Aku
berharap aku bisa meraih rumah yang maksimal, tetapi aku tidak bisa
mengatakan itu, karena aku lahir di Belgia, tetapi aku tidak akan kembali
ke Belgia,” (Koen Dekeyser, wawancara, 21 Januari 2014)
Jogja ia katakan sebagai minimal home. Dari sini ia mampu mendambakan
rumah yang tidak minim. Ia pun mendambakan apa yang ia sebut maximum home, yang
harus ia bangun, karena sebagian dari dirinya merasa cukup lelah dengan tidak memiliki
‘home’. Jika rumah maksimal yang bisa diusahakan masih harus ia kaitkan dengan
tempat, maka rumah itupun kemudian ia lekatkan lagi tak jauh dari kekasihnya, tempat
yang menjadi home bagi kekasihnya. Tak hanya itu, apa yang mendekati perasaan cinta
juga ia dapat ketika ia merasa berguna, ketika ia merasa telah berbuat sesuatu untuk
orang lain, seperti yang pernah ia lakukan sewaktu di Gent dengan membangun
komunitas gaya hidup alternatif. Ia sempat bercerita bahwa kekasihnya berasal dari
Slovakia, keluarganya pun tinggal di sana. Ia merasa bahwa kekasihnya cukup homy
dengan keluarganya di Slovakia, sehingga jika ia harus menempelkan konsep home ini
di suatu tempat, maka kemungkinan Slovakialah yang akan dipilihnya.
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“Aku tidak tahu. Aku pikir,ya. Kami memiliki beberapa rencana. Pacarku
dari Slovakia. Aku tidak keberatan tinggal di Slovakia, karena ia memiliki
keluarga yang baik. Ia memiliki apa yang disebut dengan rumah di sana,
sedangkan aku tidak. Jadi aku tidak peduli. Maksudku, aku tentu peduli,
aku juga punya teman lama. Aku punya beberapa teman di Belgia yang
kusayang, tetapi aku juga bisa membayangkan diriku di Slovakia. Aku
akan merindukan banyak hal yang ada di Belgia. Namun jaraknya tidak
terlalu jauh. Jadi yang aku inginkan ialah, jika ada pekerjaan yang pas di
Slovakia, aku tidak keberatan untuk bekerja disana. Aku akan mulai
membangun rumah disana. Aku ingin melakukan banyak hal. Aku ingin
bekerja. Aku ingin menjadi orang yang berguna dan aku merasa tidak bisa
melakukan hal itu di Indonesia”.
Kemudian ia menambahkan bahwa ia akan membangun suatu komunitas di
Slovakia.
“Barangkali aku ingin menetap di Eropa. Tentu baru beberapa bulan aku
meninggalkan Eropa, namun aku sudah merindukannya. Aku benci nasi.
Aku mulai membenci nasi.hehe..:” (Koen Dekeyser, wawancara, 21 Januari
2014)
Persoalan rumah ini nampaknya memang cukup penting di sini. Dalam konteks
ini, home tidak berhenti menjadi kata, namun persoalan. Beberapa partisipan lain juga
menunjukkan hal ini secara jelas. Olga Kusmina, seorang partisipan yang sangat
berenergi dan antusias dalam menempuh perjalanan di Asia, juga sudah menjumpai hal
tersebut. Meski perjalanannya ke Asia kali ini adalah kali pertamanya, ia cukup
menyadari adanya persoalan terkait dengan pemaknaannya akan rumah. Saat ini Olga
bisa saja merasakan Indonesia adalah rumahnya untuk sementara waktu, karena ia
merasa ia bisa betah tinggal dimana saja. Ia tidak merasa menjadi bagian dari satu
masyarakat atau negara saja. Ia lebih senang menyebut dirinya sebagai warga dunia,
global citizen.
“Aku tidak tahu apapun tentang masa depan. Sebelumnya, aku hanya
berpikir bahwa aku bisa pindah negara setiap dua tahun sekali. Karena
aku menyebut diriku sebagai warga dunia. Aku bisa membayangkan diriku
tinggal di banyak negara. Aku bahkan tidak harus tinggal di Jerman. Aku
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bisa berada di mana saja. Aku merasa ada hubungan dengan Indonesia.”
(Olga Kusmina, wawancara, 21 Juli 2013)
Bagi Olga, persoalan rumah ini menyangkut apa yang ia sebut dengan komitmen
dan keluarga. Ia cukup menyadari ketika ia terus berjalan dan berpindah dari satu
tempat ke tempat lain, ia tidak bisa membuat komitmen. Dari sini ia mulai cukup
gelisah dengan gaya hidupnya yang selalu berpindah. Di sinilah ia harus menemui apa
yang ia sebut sebagai dilema.
“Komitmen dan keluarga merupakan sesuatu yang tidak dapat aku
masuki, karena ketika aku bepergian, gaya hidup ini selalu berjalan dan
berpindah. Jadi jika kamu tidak punya kesempatan untuk berkomitmen,
kamu hanya mengalami hal-hal menarik di tempat-tempat tersebut lalu
kamu akan berpindah lagi. Dan inilah dilemanya, dilema yang besar. Dan
menyoal keluarga juga menjadi sesuatu yang tidak akan pernah kudapat,
karena keluargaku sudah berpisah dan keluargaku sangat kecil sehingga
tidak ada rasa komitmen dalam keluargaku.” (Olga Kusmina, wawancara,
21 Juli 2013)
Dengan nada yang kurang lebih sama, James Morgan juga menyampaikan
kegelisahannya seputar rumah, perjalanan dan komitmen. Meski telah lama menjalani
gaya hidup backpacking, James Morgan kadang diam termenung dan membayangkan
dirinya menetap di suatu tempat. Pertanyaan seputar keluarga pun mulai muncul di
benaknya. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia akan berkeluarga dan memiliki
anak. Ia mengaku tidak menginginkan atau merencanakan hal tersebut, namun tidak
tertutup kemungkinan hal itu terjadi, katanya. Sampai saat ini, James Morgan masih
mencari dan membangun apa yang disebut rumah itu.
“Kemarin selama dua tahun tidak dapat tempat dan komunitas. Itu
menjadi sedikit kekuatiran. Karena kalau aku menolak pola hidup
berkeluarga, istri anak, aku memang tidak terlalu mau seperti itu. mungkin
bisa terjadi tidak apa-apa. Memang bukan yang aku cari tapi kalau tidak
mau seperti itu aku harus serius cari komunitas untuk mengganti
keluarga.” (James Morgan, wawancara, 31 Agustus 2013)
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Inggris merupakan negara yang mencetak paspornya. James Morgan lahir dan
dibesarkan di Inggris. Keluarga biologisnya pun juga masih tinggal di Inggris. Meski
demikian, ia tidak merasa bahwa Inggris adalah rumah baginya. Konsep rumah ini
ternyata ia tempelkan pada komunitas yang mengusahakan gaya hidup alternatif anti
otoritarian. Ia sempat menemukan komunitas seperti ini ketika berjalan kesana kemari,
termasuk ketika di Indonesia. Ketika di Prancis dan Spanyol, ia juga sempat menjalani
gaya hidup serupa.
“Ya kadang-kadang itu menjadi sebuah kebingungan. Karena tidak ada
rumah lagi. Aku sudah sangat jelas tidak tinggal di Inggris. Keluarga
memang ada di Inggris. Ada teman-teman yang dulu aktivis sekarang
sudah berkeluarga dan pandangan lebih terkesan sedikit sempit. Tidak
homy di inggris. Dan budaya Inggris juga sangat keras. Seperti ada
kekerasan fisik, atau dari sikap cara omong. Interaksi tidak enak. Dan
juga banyak orang kaya disana yang tidak tau apa-apa, tidak berpikir luas
sama sekali. Kalau omong gerakan sosial banyak kelas menengah yang
juga terlalu naif. Aku tidak lihat tempatku di Inggris. Di Prancis dan
Spanyol masih oke. Di tempat lain tidak. Di Prancis dan Spanyol ada satu
kampung. Dan itu kadang menjadi masalah, dan itu alasan karena aku
pulang 3 tahun lalu, aku mau mencari komunitas ada ide untuk komunitas
membangun kolektif di pedesaan di Spanyol. Mulai menanam dan bikin
kegiatan kolektif disana. Aku cari tapi tidak dapat. Aku cari itu proyek
jangka panjang. Karena untuk bangun kolektif itu butuh komitmen. Tapi
aku juga sudah mulai banyak menulis, menerjemahkan, meneliti tentang
situasi di sini. Tapi setiap kali online, membaca menulis tentang indonesia,
ingin datang ke indonesia. Dan pasti aku ingin kesini lagi, ke Indonesia.
Dan itu tidak mungkin bersama membangun komunitas di Barcelona.”
(James Morgan, wawancara, 31 Agustus 2013)
Persoalan rumah, perjalanan dan komitmen ini bukan persoalan yang enteng
bagi James Morgan. Hampir setengah dari hidupnya sudah ia jalani dengan cara yang
demikian. Baginya, traveling sudah sangat menjadi bagian dari dirinya. Ia sudah tidak
mempertanyakannya lagi mengapa ia bepergian kesana kemari. Ia bahkan tidak bisa
membayangkan dirinya tanpa perjalanan. Segala rasa senang, susah, gelora, semangat
dan rasa ketidakberdayaan sudah ada pada perjalanan ini. Ketika diajukan pertanyaan
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seputar makna traveling bagi dirinya, sejenak ia terdiam, lalu dengan nafas berat ia
menjawab,
“Mmm wua.. aku tidak tau.. terlalu menjadi hidupku. Aku tidak bisa pikir
di luar itu. Itu mungkin bukan sengaja. Itu hanya.. tapi ya. Tapi masih
banyak konflik. Satu hari aku mungkin bersemangat sekali untuk beli
sepeda, keliling indonesia timur naik sepeda. Suatu hari aku bersemangat
sekali. Hari berikutnya aku mau pulang ke spanyol saja, cari pacar. Tapi
itu ya tidak ada hanya satu sikap terhadap., tidak hanya satu pandangan
tentang travel. Itu sudah menjadi terlalu bagian inti dari aku. dan aku
suka, aku benci, aku mau berhenti, aku mau lanjut. Tapi tidak itu setiap
saat itu ada pandangan beda.” (James Morgan, wawancara, 31 Agustus
2013)
Konsep rumah yang kian cair dan mengalir ini juga disampaikan oleh Vale dan
Claudia. Mereka adalah sepasang kekasih. Keduanya merupakan peserta program
Darmasiswa tahun 2013 yang masih melanjutkan hidup di Jogja. Dalam beberapa hal,
keduanya menganggap Jogja sebagai rumahnya, karena kota Jogja lah yang saat ini ia
tempati, meski tak hanya rasa senang yang menghinggapi kota ini, banyak kisah sedih
bercampur kesal yang sudah lahir dari kota ini. Meski demikian, rumah yang dianggap
sebagai konsep yang senantiasa bergerak ini bisa ditempelkan dimana saja, tidak terikat
dengan ruang dan waktu. Dalam keadaan tertentu, mereka bisa menganggap Jogja
sebagai rumah, namun dalam kondisi berbeda, mereka bisa berubah pikiran.
“Kami kadang saling melempar pertanyaan, apakah untuk bersenangsenang kami perlu menabung, oh Tuhan harga tiket sangat mahal untuk
kembali ke rumah. Dan saat ini kami hanya saling menatap sambil
berkata, apa yang kita sebut sebagai rumah? ya dulu ada rumah, tetapi
kita tidak akan kembali, karena orang-orang juga akan sangat berbeda,
dengan pengalaman yang juga berbeda. Kemudian, tempatnya juga
berbeda dan kita tidak akan terbiasa lagi dengan bahasa kita, uang kita,
dan kita akan menjadi orang asing lagi kurang lebih. Sementara di sini,
kita merasa inilah rumah kita meski aku kadang berpikir jika,.ah
sudahlah.” (Claudia Manzella, wawancara, 16 Januari 2014)
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Apa yang menyebabkan konsepnya tentang rumah itu senantiasa bergerak,
karena hal itu dipengaruhi oleh rasa nyaman dan betah yang tidak selalu ia rasakan.
Ketika ditanya seputar konsep rumahnya yang bergerak ini Claudia menjawab,
“Ya karena ketika kamu merindukan negaramu, kamu seperti merasa jauh
dari rumah, tetapi ketika kamu merasa nyaman, kamu akan merasa di
sinilah rumah. Meski tidak merasa sebagai orang Jogja, tetap merasa
betah. Dan kadang, jika kamu merasa, oh, aku ingin pulang ke rumah dan
menyenangkan jika tiba di Eropa dalam beberapa bulan kedepan.”
(Claudia Manzella, wawancara, 16 Januari 2014)
Sama halnya ketika Claudia sedang berada di Jakarta selama hampir sebulan.
Hiruk-pikuk Jakarta ternyata membuat Claudia merasa sangat tidak nyaman. Ia tidak
perlu waktu lama untuk merindukan Jogja. Pada saat itulah ia menganggap Jogja
sebagai rumahnya.“Dan yang kurindukan jauh lebih berat daripada Itali ialah Jogja.
Saat itu aku merasa ingin pulang ke rumah, dan rumah yang kumaksud adalah Jogja.
Sekarang ya kadang aku merindukan Itali, namun ketika aku di Jakarta aku merindukan
Jogja dan ingin kembali ke rumah (Jogja).” (Claudia Manzella, wawancara, 16 Januari
2014)
Sepasang kekasih yang lebih merasa pas menyebut diri mereka imigran ini
menyatakan salah satu alasan dari pergeran konsep akan home itu. Bagi mereka, jika
kembali ke kota tempat mereka tinggal sebelumnya mereka harus memulai hidup dari
nol. Itu berarti sama saja bagi mereka untuk hidup dimana saja, karena mereka harus
memulai banyak hal dari nol. Banyak perubahan yang sudah mereka lewatkan. Mereka
pun juga sudah banyak berubah selama meninggalkan kota atau negara asal, sehingga
mereka tidak bisa mengharapkan keadaan akan sama seperti sebelum mereka
meninggalkan kota atau negara mereka masing-masing.
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Menjadi bagian dari warga dunia. Kiranya sebutan itulah yang lebih banyak
dipilih oleh para backpacker untuk menyebut atau mengidentifikasi diri mereka. Semua
partisipan yang sudah disebut di atas

menyebut diri mereka dengan cara demikian,

global citizen. Mereka juga keberatan jika dipanggil sebagai turis. Meski tidak semua
partisipan menghindari objek wisata, mereka lebih memilih istilah traveler, backpacker
atau nomad. Sara Barnes, partisipan dari Afrika Selatan ini juga menyebut dirinya
sebagai woman of the world. Meski begitu, ia masih merasa memiliki rumah. Baginya,
ibu adalah rumahnya. Dimanapun ibunya berada disitulah rumahnya. Walaupun ia
sesungguhnya ragu apakah ia masih bisa untuk selamanya tinggal bersama ibunya,
karena ia memang sudah membayangkan dirinya sebagai apa yang ia sebut nomad,
banyak berpindah untuk mempelajari banyak hal.
“Aku mengidentifikasi diriku sebagai perempuan dunia. Aku memang
tumbuh besar di Afrika Selatan, tetapi aku banyak bepergian dan tinggal
di beberapa tempat. Yang menjadi rumah buatku adalah tempat dimana
ibuku tinggal, namun aku tidak yakin apakah aku akan tinggal di tempat
itu lagi.” (Sara Barnes, wawancara, 10 Agustus 2013)
David Kammerer, yang sudah beberapa tahun menjadi vegetarian ini, juga lebih
senang menyebut dirinya sebagai warga dunia. Bagi David, hidupnya di Itali memang
berbeda dengan hidupnya di Jogja atau Indonesia. Di belahan bumi lain, di tempat lain
pun ia akan menemukan banyak perbedaan cara hidup. Ia akui hal itu. Akan tetapi, di
manapun ia berada, yang terpenting ialah menemukan apa yang ia sebut sebagai
kedamaian dalam jiwa. Selama di Jogja, ia sebisa mungkin berbicara dengan bahasa
Indonesia ketika berinteraksi dengan masyarakat di sekitar rumahnya atau siapa saja
yang ia temui. Ia pun lebih senang dipanggil dengan sebutan ‘mas’ oleh tetangganya.
Ketika ditanya perihal rumah, ia mengatakan bahwa tak satu tempat pun yang bisa ia
sebut rumah. Baginya, kenyamanan itu sesuatu yang harus kita usahakan sendiri,
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dimanapun kita berada. Dari sinilah ia mengaku tidak memiliki rumah dimanapun
sekaligus menganggap dunia inilah rumahnya.
“Aku tidak pernah benar-benar merasa di rumah di manapun di dunia ini,
karena bagiku dimana saja akan sama jika kamu melihatnya semua. Kamu
hanya perlu memilih tempat, dan selebihnya akan datang dengan
sendirinya. Aku tidak melihat diriku sebagai orang yang berasal dari suatu
negara, karena bagiku negara hanyalah institusi yang mengontrol
manusia yang seharusnya bebas. Jadi, aku menganggap diriku sendiri
sebagai orang yang berasal dari dunia ini.” (David Kammerer,
wawancara, 11 Agustus 2013).
Hampir senada dengan partisipan lain asal Buenos Aires, Ignacio Donisa, yang
mengatakan bahwa di manapun kita tinggal, yang dibutuhkan ialah kemauan untuk
saling mengerti, mempelajari kebudayaan baru serta menghargainya, bukan malah
merasa superior dengan kebudayaan milik masing-masing. Ignacio mengaku bahwa ia
memang lebih memahami budaya Argentina, tempat ia dilahirkan dan dibesarkan. Akan
tetapi hal itu tidak menghentikannya untuk terus berpindah dari satu tempat ke tempat
lain. Ia ingin menempuh banyaknya kemungkinan hidup selain yang ditawarkan oleh
masyarakat tempat ia dibesarkan. Meski sudah sekitar satu tahun ia tinggal di Jogja, ia
tidak keberatan jika orang memanggilnya turis. Ia juga jarang mengunjungi objek
wisata. Namun sikap Ignacio Donisa tidak sesinis partisipan lain yang menghindari
objek wisata dengan tegas. Dalam beberapa hal, di tiap diri para traveler masih terdapat
sisi turisnya, sehingga ia tidak begitu mempedulikan bagaimana cara orang
memanggilnya.
“Aku tidak merasa seperti turis, aku merasa seperti traveler. Sekarang aku
di Indonesia, aku traveling. Aku juga telah berada di sini selama setahun.
Aku adalah seorang traveler di sini. Aku tidak begitu peduli ketika orang
memanggilku sebagai turis. Barangkali semua traveler adalah turis. Aku
tidak tahu dan aku tidak peduli. Bagiku yang penting ialah bagaimana kita
mendekati budaya lokal, orang lokal. Apakah kamu tertarik atau tidak.
Apakah kamu merasa bahwa budayamu yang lebih baik, apakah kamu
memiliki sesuatu untuk dipelajari, apakah kamu rendah hati atau tidak.
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Jika kamu berusaha mempelajari sesuatu, kamu belajar atau tidak. Itulah
perbedaan utamanya. Dan aku tidak peduli apakah ini turis atau bukan.
Apakah ketika kamu bertemu dengan orang berkebudayaan lain akan
rendah hati dan mau belajar juga berbagi, namun tidak merasa bahwa
budayamu, pendidikan dan keyakinanmu lebih baik. Karena di dunia ini
terdapat banyak kebudayaan, perbedaan ras, perbedaan keyakinan. Itu
bukanlah isu ras. Kadang memang sulit, karena tentu saja aku sudah
menghabiskan lebih dari 20 tahun hidupku di Argentina dan bukan di Asia,
lebih dari 20 tahun. Jadi tentu banyak perbedaan, beberapa ada yang aku
suka, namun ada juga yang tidak. Dan itulah yang membuatku sedih,
jengkel sekaligus marah. Meski demikian, kita harus tau itu berbeda.”
(Ignacio Donisa, wawancara, 12 Juli 2013)
Dari semua partisipan, hanya satu yang memiliki pandangan yang sedikit
berbeda ketika membicarakan perihal rumah. Sejak tahun 2011 Emilia memang sudah
tidak menetap di satu tempat. Sudah hampir 25 negara ia datangi dan sudah empat
negara ia jadikan tempat tinggal. Akan tetapi hal itu tidak mengubah pandangannya
tentang rumah. Tempat dimana ia bisa bersama keluarga dan teman dekatnya ialah
rumah baginya. Tidak seperti partisipan lain yang sudah menganggap dunia ini sebagai
rumah, Emilia tetap menganggap dirinya sebagai bagian dari masyarakat Eropa secara
umum, bukan Polandia. Selain itu, kawasan Prawirotaman pun masih ia anggap sebagai
‘oasis’, tempat ia melarikan diri ketika ia merindukan kampung halaman, yakni Eropa.
Dengan menginap di hotel yang agak bagus dan mengonsumsi makanan ala barat yang
disajikan di sepanjang jalan Prawirotaman, ia merasa kerinduannya akan suasana rumah
sedikit terobati.
Dengan mengidentifikasi diri, orang menghasilkan makna dan memproduksi
budaya serta mampu menunjukkan dimana posisi mereka. Perjalanan gaya backpacker
dipilih oleh orang-orang ini sebagai bahasa untuk menunjukkan kedirian mereka, siapa
mereka. Apa yang muncul sebagai gaya hidup ini merupakan hasil kreativitas mereka
dalam menyikapi dunia di sekitar mereka yang penuh dengan komoditas. Beberapa hal
yang menandai gaya hidup backpacker ini bisa dilihat dari cara mereka hidup sehari-
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hari. Kehidupan backpacker yang berpindah ini selalu melibatkan transportasi dan
tempat tinggal sementara. Di sini, hitchhiking seolah bisa dilihat sebagai cara mereka
untuk mengatakan pada dunia bahwa apa yang mereka usahakan ini adalah gaya hidup
alternatif. Sama halnya dengan tempat tinggal yang dipilih beserta alat transportasi
sehari-hari yang digunakan. Apa yang dilakukan kemudian ialah dengan berusaha
semaksimal mungkin untuk terlihat seperti orang setempat, mengendarai kendaraan
bermotor untuk kesana-kemari sejauh masih didalam kota dan dalam jarak yang dekat.
Tempat tinggal yang dipilih pun berada di tengah kampung hingga yang menjadi
makanan sehari-hari pun adalah apa yang sering dimakan oleh orang setempat dengan
pergi ke warung makan ataupun ke mini market sebelah rumah. Perilaku sehari-hari ini
kemudian diperkuat dengan makna yang mereka tarik ketika membicarakan rumah. Di
sini, rumah menjadi konsep cair yang mereka mainkan hingga membuat kesimpulan
bahwa rumah adalah tempat dimana seseorang bisa meletakkan kepala, beristirahat dan
tidur. Dari sini, para backpacker ini ingin mengatakan bahwa rumah bukan pada
persoalan tempat, namun hati dan pikiran. Mereka juga seolah ingin mengatakan bahwa
dimana pun, sejauh masih di dunia ini, para backpacker ini masih memiliki rumah,
dunia lah yang menjadi rumah. Dengan begitu, para backpacker ini juga seperti ingin
menekankan bahwa dunia ini sudah tanpa batas, seolah siapa saja sudah bisa menjadi
warga dunia, bukan warga negara atau teritori tertentu.
4.

Pesona Kosmopolitanisme di antara Backpacker

Salah satu pertanyaan yang dipakai untuk menjadi pedoman dan arah dari
penelitian ini berkutat pada proses identifikasi diri para backpacker dengan menjalani
gaya hidup tersebut. Kemudian muncul pertanyaan, memangnya apa salahnya jika
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mereka memilih gaya hidup tersebut? Yang menjadi soal di sini ialah bahwa gaya hidup
mereka bersinggungan dengan dunia wisata, dimana industri wisata menjadi bagian
didalamnya. Tidak hanya bersinggungan, analisa yang akan dilakukan dalam bab
selanjutnya bisa menegaskan hubungan antara gaya hidup backpacking dan budaya
wisata. Meski demikian yang perlu diingat bahwa dunia wisata sendiri menyimpan
berbagai perkara kemanusiaan yang masih perlu didiskusikan.
Sebagai suatu jenis gaya hidup, banyak aspek yang terkandung di dalamnya.
Untuk kepentingan penelitian, eksplorasi dilakukan di seputar identitas para
backpacker, bagaimana para backpacker ini menyebut diri mereka sendiri. Dari situ kita
bisa melihat posisi para backpacker di tengah masyarakat, di tengah persoalan wisata.
Dan seluruh partisipan yang memilih gaya hidup berpindah ini bisa dikatakan cukup
melek persoalan. Mereka cukup sadar akan adanya persoalan di sekitar fenomena
wisata. Hal ini ditunjukkan dari cara mereka merespon pendapat mereka tentang objek
wisata dan sebutan turis yang sering ditempelkan pada mereka. Untuk menghindari
sebutan turis dan menghindari sebutan lokal, kebanyakan menyebut diri mereka sebagai
warga dunia. Dari sini kita bisa melihat kosmopolitanisme yang berkembang di
kalangan ini.
Mengapa kosmopolitanisme ini sebegitu mempesona? Mengapa pula pesona
kosmopolitanisme ini menjadi soal? Seperti sudah disampaikan di atas, para backpacker
yang menjadi partisipan dalam penelitian ini merupakan kelas yang mengenal budaya
literer, secara formal berpendidikan tinggi dan akrab dengan internet. Tak hanya itu,
mereka juga merupakan kelas yang cukup sadar akan adanya persoalan wisata,
persoalan yang diakibatkan oleh kegiatan dan industri wisata. Sebagian dari mereka
bahkan mengambil jurusan ilmu sosial humaniora maupun sosial politik. Selain itu,
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kesadaran mereka akan persoalan wisata yang ada dapat terlihat dari cara mereka
merespon objek wisata, cara mereka merespon sebutan turis yang dilekatkan pada
mereka dan cara mereka memaknai perjalanan. Dilihat dari cara mereka menempuh
perjalanan dan cara mereka menjalani gaya hidup di jalan ini, kita juga bisa menangkap
adanya kesadaran tersebut.
Sadar akan adanya banyak persoalan, bahkan persoalan etis dalam fenomena
wisata, sebagian besar dari backpacker pun memilih untuk menyebut diri mereka
sebagai warga dunia, berpaham internasional. Kosmopolitanisme, pandangan bahwa
seseorang tidak perlu mempunyai kewarganegaraan dan menjadi warga dunia, serta
berpaham internasional ini menjadi semacam jalan yang mereka tempuh untuk
mengarungi dunia wisata yang penuh perkara.
“Rumahku adalah dunia ini”, “My home town is the world” ungkap David
Kammerer. Ia pun memperkuat pandangannya ini dengan pendapatnya mengenai
keberadaan negara. Menurutnya, keberadaan negara hanyalah memberi batasan dan
kontrol bagi manusia, sehingga dengan menyebut warga dunia ia seolah mampu
meniadakan keberadaan institusi tersebut. “Aku tidak melihat diriku sebagai seorang
yang datang dari sebuah negara, karena bagiku negara hanyalah institusi yang
mengendalikan manusia yang seharusnya bebas. Jadi, saya menganggap diriku sendiri
sebagai orang yang berasal dari dunia ini.” (David Kammerer, wawancara, 11 Agustus
2013)
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“Aku mengidentifikasi diriku sebagai seorang perempuan dari dunia ini”28,
Kata seorang partisipan lain, Sara Barnes. Ia mengungkapkan hal ini ketika
membicarakan makna rumah baginya. Makna dunia yang ia tempatkan sebagai rumah,
karena gaya hidupnya yang terus berpindah ini. Meski disisi lain ia juga mengakui
bahwa konsepnya akan rumah ini masih menempel pada sosok ibunya. “Aku
mengidentifikasi diriku sendiri sebagai seorang perempuan di dunia. Aku tumbuh besar
di Afrika Selatan tetapi aku sering ke beberapa tempat. Yang akan selalu menentukan
dimana rumahku adalah keberadaan ibuku, tetapi kini aku ragu apakahaku akan
tinggal disana lagi.” (Sara Barnes, wawancara, 10 Agustus 2013)
Senada dengan Sara dan David, Olga Kusmina juga menganggap dirinya sebagai
penduduk dunia. Olga yang sudah mulai belajar bahasa Indonesia ini mengatakan
bahwa ia penduduk dunia. Ia merasa akan sangat mudah beradaptasi dengan tempat dan
lingkungan baru. Ia pun beranggapan bahwa semua tempat di dunia ini bisa ia jadikan
rumah. Asyouwasnt pun tak jauh beda. Ia menganggap dirinya tidak berumah.
“Orang-orang bilang kalau rumah adalah tempat dimana kamu menaruh
hatimu, dimana kamu merasa menjadi bagian dari itu. Namun hatiku tidak
menemukan hal tersebut dan sepertinya tidak membutuhkan hal tersebut.”
(Asyouwasnt, wawancara, 9 Agustus 2013).
Lalu ketika ditanya bagaimana ia mengidentifikasi diri jika tidak berdasar
kewarganegaraan, ia pun menjawab “Internasional, karena secara personal aku lebih
senang jika tidak ada negara.”

28

“I identify as a woman of the world.” (Sara Barnes, 25, Afrika Selatan)
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Ignacio Donisa bahkan menempatkan dirinya sebagai warga negara dunia
berhadap-hadapan langsung dengan dirinya yang tidak bisa merasa sebagai lokal, orang
setempat, meski sudah setahun di Jogja dan berbicara dengan bahasa Indonesia.
“Bagaimana kamu bisa merasa seperti orang lokal jika kamu adalah
warga dunia. Mungkin aku tetap saja bule bagi orang-orang, tetapi aku
berusaha berbahasa Indonesia. akan tetapi aku baik-baik saja. aku juga
pergi ke tempat-tempat turistis.” (Ignacio Donisa, wawancara, 12 Juli
2013)
Sementara Koen Dekeyser juga menyampaikan pernyataan sama terkait dengan
paham kosmopolitnya, “Saya adalah seorang a-nasionalis. Aku tidak percaya pada
konsep negara. Aku bisa bilang kalau aku berasal dari Belgia, tetapi kadang aku
beranggapan kalau aku berasal dari Slovakia. Namun aku tidak peduli.” (Koen
Dekeyser, wawancara, 21 Januari 2014)
Cukup berbeda dengan Vale dan Claudia. Mereka tidak terlalu ambil pusing
dengan keberadaan negara dan objek wisata. Identitasnya didapat setelah melihat hasil
interaksi mereka dengan penduduk setempat, cara mereka bertahan hidup serta cara
mereka memaknai rumah. Keduanya lebih senang disebut sebagai imigran, bukan turis
ataupun bule. “Kami adalah imigran. Aku tahu ini pasti tidak mudah untuk dimengerti,
orang kulit putih bisa menjadi imigran, karena mereka kebanyakan adalah pebisnis
ataupun turis.” (Valentino Luca, wawancara, 16 Januari 2014).
Sementara James Morgan, partisipan yang paling lama menghabiskan waktunya
dengan hidup berpindah jika dibandingkan dengan partisipan lain, mengakui adanya sisi
turis dalam dirinya. Ia pun tak keberatan dengan sebutan itu. Sebutan ‘bule’ juga cukup
ia maklumi. Dalam hubungannya dengan gerakan sosial di Indonesia, sebesar apapun
keinginannya untuk terlibat dalam gerakan tersebut, ia tetap saja orang luar, outsider,
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yang hanya bisa memberikan dukungan berupa gerakan solidaritas. James Morgan
justru mempersoalkan sebutan traveler, karena makna traveler ini baginya hanya
menikmati keindahan di sana-sini, berjalan kesana kemari untuk keindahan dan
kenikmatan tersebut dan tidak ada keterlibatan sosial di dalamnya. Rupanya James
Morgan lebih mempersoalkan keterlibatan sosial dalam identitasnya.
Pandangan kosmopolit para backpacker ini tentu terkait erat dengan pemaknaan
mereka akan rumah. Tak hanya terkait erat, hubungan antar keduanya bahkan saling
mempengaruhi dan saling mengadakan. Tak hanya dengan pemaknaannya akan rumah,
cara mereka menyikapi fenomena wisata pun juga berkaitan dengan pandangan
kosmopolit ini. Pandangan kosmopolit ini juga menjadi penopang dari gaya hidup yang
terus berpindah ini. Selain digunakan sebagai penopang, pemaknaan ini mampu
menutup sisi lain dari identitas backpacker. Sisi lain yang mampu ditutupi oleh identitas
backpacker sebagai warga dunia ini ialah sisi backpacker yang berhubungan dengan
kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme, salah satunya, diawali dengan hasrat
untuk berpetualang dan menaklukkan, dan aspek inilah yang menjadi tertutup dengan
identitas warga dunia. Bagaimanapun juga, identitas hippies, kolonialis, turis dan
backpacker masih bertemu dalam satu unsur yakni hasrat untuk menikmati yang
berbeda, yang lain dari kita. Hasrat itulah yang kemudian menjadi tersamarkan ketika
wacana identitas warga dunia ini mengemuka. Sebagai pernyataan kedirian dalam
menunjukkan posisi di tengah masyarakat, identitas warga dunia ini memang sangat
aman. Selain menyamarkan hasrat penakluk, identitas ini juga mampu menghindarkan
orang-orangnya untuk terlibat lebih jauh dan mengakar dengan salah satu budaya.
Dari sub bab kedua ini kita bisa melihat bagaimana perjalanan ala backpacker
dijadikan bahasa dalam menyatakan kedirian orang-orangnya. Dengan bahasa
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perjalanan, kelompok sosial ini mengatakan bahwa mereka memiliki gaya perjalanan
yang alternatif, berwawasan global dan bertindak lokal, serta kosmopolit. Pernyataan
diri para backpacker ini sekilas memang tidak bermasalah, namun pembahasan
selanjutnya akan mematahkan hal tersebut.

C.

Keniscayaan Pertemuan
Dari sub bab sebelumnya di atas, kita bisa membaca harapan yang mereka

bayangkan tentang diri mereka. Kita bisa menyimpulkan bahwa keseharian backpacker
ini seperti ingin mengatakan pada dunia bahwa mereka berusaha sealternatif mungkin.
Sekilas memang terlihat seperti gaya hidup alternatif, menjadi semacam jawaban atas
rumitnya persoalan yang dihadirkan oleh dunia wisata. Akan tetapi, secara ironis,
bagian berikut ini justru menunjukkan bagaimana sikap dan perasaan mereka ketika
menghadapi budaya setempat. Hal itu terlihat dari cara mereka bercerita tentang
pengalaman akan kota Jogja serta budayanya. Dari sekian pengalaman berkesan yang
diutarakan, cerita geramlah yang paling banyak mendominasi ingatan mereka.
Cerita pengalaman ini merupakan unsur yang juga penting dalam penelitian ini.
Karena dengan mengunjungi satu tempat ke tempat lainnya, kita akan menjumpai
bermacam manusia beserta kebiasaannya yang bermacam pula. Dengan menjumpai
pengalaman berarti kita berjumpa dengan diri, cara kita memaknai dan menyikapi
pertemuan tersebut akan menentukan bentuk pengalaman kita. Selain itu, bentuk
interaksi yang kita bangun dengan orang maupun kejadian yang kita temui juga akan
menentukan padat tidaknya pengalaman yang tidak akan berkurang jika kita bagikan.
Yang jelas, dalam penyusunan cerita akan pengalaman dalam berinteraksi ini
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melibatkan cara mereka memaknai sekitar sekaligus memaknai keberadaannya. Dari
sini kita bisa melihat bagaimana backpacker memposisikan keberadaannya di tengah
masyarakat kota Jogja.
Kota Jogja yang dikenal dengan kota budaya merupakan tempat berlangsungnya
penelitian. Jogja dipilih menjadi lokasi penelitian karena citranya sebagai kota budaya.
Selain itu, biaya hidup yang murah juga menjadi alasan yang tak kalah penting,
mengingat gaya hidup backpacking yang berusaha hemat. Meski pada dasarnya,
backpacking ada dimana-mana. Seperti yang sudah ditunjukkan dalam bab sebelumnya,
bahwa keberadaan backpacker di Jogja sudah terekam dalam salah satu literatur yang
membahas dinamika kota Jogja, termasuk dinamika wisatanya. Kawasan Prawirotaman
disebut sebagai salah satu sudut kota yang menjadi tempat bagi backpacker untuk
meletakkan tas dan beban beratnya. Pada awalnya mereka belajar membatik untuk
beberapa hari, sehingga mereka memilih untuk menginap di sekitar. Dari situlah, bisnis
home stay mulai hidup.
Namun kini, keberadaan para backpacker tidak terbatas pada kawasan yang
menyediakan hotel murah, seperti prawirotaman ataupun Sosrowijayan. Mengingat
lamanya mereka tinggal di Jogja, tak hanya satu atau dua minggu, sewa rumah pun
menjadi pilihan yang banyak dipilih, karena selain murah bisa memungkinkan interaksi
dengan masyarakat setempat menjadi lebih intens. Apa saja yang ditemui para
backpacker selama hidup di Jogja, dan bagaimana mereka memaknainya, mereka
sampaikan dalam bentuk cerita. Keberadaan para backpacker di kota Jogja ini cukup
lama untuk dikatakan sekadar singgah, namun terlalu singkat untuk dikatakan tinggal
atau menetap.
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Menyinggahi suatu kota, jika itu dilakukan dalam waktu yang singkat, mungkin
belum cukup mampu memunculkan seluruh perasaan sehingga menjadi campur aduk.
Barangkali dalam waktu singkat, yang bisa didapat hanyalah kesan. Meski kadang
terasa mendalam, namun tetap saja berupa kesan, belum pengalaman. Lain halnya jika
kita cukup lama terlibat dengan salah satu tempat atau kota. Karena banyak peristiwa
dijumpai, beragam orang ditemui, sehingga kita akrab dengan yang datang dan pergi,
perasaan yang ditimbulkan dari interaksi inilah yang menjadi kompleks dan campur
aduk, yang dalam penyampaiannya selalu melibatkan perspektif dan dari situlah kita
bisa melihat proses identifikasi. Perspektif dari para backpacker dalam memaknai
sekitarnya itulah yang disebut oleh Willis dengan lived penetration. Dengan
mengeksplisitkan lived penetration dari kelompok backpacker ini kita bisa melihat
hubungan sosial yang ada di dalamnya. Yang harus diingat ialah bahwa proses ini selalu
melibatkan ideologi. Pertarungan ideologi backpacker inilah yang akan muncul dalam
bagian ini.
1.

“Jogja, Santai Aja..”

Ignacio Donisa, seorang partisipan yang telah menyelesaikan program
Darmasiswa, ditemui di hari terakhirnya ia di kota Jogja. Sehari setelah wawancara itu
berlangsung ia meninggalkan Jogja, menuju Cina untuk melanjutkan kuliahnya. Ia
mendapat beasiswa di sana. Selain terlihat lelah karena harus berkemas, pada saat itu ia
juga cukup lelah menanggung perasaan yang bermacam-macam, terutama perasaan
sedih yang muncul ketika harus berpisah dengan sebuah kota. Dengan nada yang sedikit
melankolis, ia mengatakan bahwa ia sangat menyukai kota Jogja karena salah satunya
memiliki banyak gang atau jalan kecil. Baginya Jogja merupakan kota yang sangat
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menyenangkan. Ia juga mengaku bahwa orang-orang yang ia temui selama di Jogja
menyenangkan. Meski demikian ada satu hal yang tidak bisa ia jelaskan, yakni getaran
dari kota Jogja ini yang membuatnya sangat nyaman. Menurutnya, getaran yang ada di
kota Jogja membuat segala sesuatunya berjalan dengan tidak terburu-buru.
“Akan tetapi waktuku dengan Indonesia sudah habis. Tetap ada yang
spesial dari Jogja namun aku harus tetap pergi, sehingga saat ini
perasaanku campur aduk. Aku juga berterimakasih pada kota ini yang
telah memperlakukanku dengan sangat baik. Terkadang, ketika kita berada
di kota, kita akan menemui hal-hal yang memang kurang menyenangkan.
Satu hal yang aku keluhkan ialah cuacanya, hujannya, selebihnya tidak
terlalu menjadi persoalan.” (Ignacio Donisa, wawancara, 12 Juli 2013).
Berbicara tentang atmosfir kota, seperti yang dikatakan di atas, Ignacio merasa
bahwa Jogja ialah tempat yang tidak terlalu menuntut orang yang berada di dalamnya
untuk bergegas. Salah satu hal yang mungkin akan selalu ia kenang dari kota ini ialah
getaran atau ritme tersebut. Barangkali karena wawancara berlangsung pada hari
terakhirnya di Jogja, kesan buruk coba ia enyahkan dari pikiran, sebab kesan terakhir
itulah yang akan terus menempel dalam ingatannya. Selebihnya, hari perpisahan
memang selalu dekat dengan melankolia, sekalipun itu perpisahan dengan suatu kota.
Berbicara tentang getaran dan ritme kota Jogja, Claudia dan Valentino Luca juga
merasakan hal serupa. Keduanya pun menyebut getaran tersebut sebagai “Jogja thing”.
“Segala sesuatunya seperti santai aja, pelan-pelan, karena Jogja ialah bagian tersantai
dari pulau Jawa” (Valentino Luca, wawancara, 16 Januari 2014)
Claudia kemudian menambahkan ceritanya ketika menjumpai hal ini,
“Tetapi ketika temanmu mengatakan akan mengantarkanmu pergi ke
suatu tempat, ia pun mengatakan bahwa ia pasti akan mengantarmu.
Namun kemudian ia menyalakan sebatang rokok. Lalu saya mengatakan,
sekarang mari kita pergi. Kemudian ia mengatakan untuk pergi nanti saja.
lalu apa yang kami lakukan? Kami malah minum teh. Kemudian toko yang
mau kita datangi sudah tutup. Lalu saya bertanya, kita pergi besok? Ia pun
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menjawab, ya, besok, mungkin ya, ya besok. Lalu keesokan harinya ia
mengulang hal yang sama sambil berkata, santai aja.” (Claudia Manzella,
wawancara, 16 Januari 2014)
Sebelum mengikuti program Darmasiswa, Vale menetap di Bucharest, Rumania,
dan berkerja disana. Baginya, Bucharest tak jauh dengan Jakarta, kota yang serba
bergegas dan sangat bising. Sama halnya dengan Claudia. Sebelum tinggal di Jogja, ia
bekerja selama beberapa tahun di Roma, Itali. Di Roma, ia harus selalu tepat waktu,
sehingga ia tidak terbiasa dengan ritme kota Jogja yang baginya santai dan rileks. Pada
mulanya keduanya menjumpai ritme kota ini sebagai hal baru, yang harus dipelajari.
Mereka mengaku telah berusaha menyesuaikan diri dengan hal tersebut. Marah dan
kesal sudah sering mereka rasakan. Bahkan pada masa-masa awal keberadaannya di
Jogja, Valentino Luca telah mengalami hal itu. Ia menceritakan apa yang ia alami ketika
membuat janji pertemuan dengan seorang wartawan. Pada suatu hari yang sangat panas
di bulan pertama ia di Jogja, ia masih harus beradaptasi dengan cuaca. Ia berjanji
dengan seorang wartawan untuk wawancara pada pukul 15.00. Ia dan seorang temannya
sudah berada di lokasi yang sudah disepakati pada jam tersebut. Pada jam yang
disepakati itu, sang wartawan yang mau mewawancarai Vale dan seorang temannya ini
pun belum juga muncul. Mereka pun berusaha menghubungi si wartawan tersebut
melalui telepon. Tak ada jawaban. Ia pun mengiriminya pesan singkat. Tak lama
kemudian, si wartawan mengangkat teleponnya dan mengaku sudah di jalan. Sekitar
pukul 16.30 si wartawan baru tiba di lokasi yang mereka sepakati. Meski sangat kesal,
Vale berusaha tersenyum dan tetap menegur si wartawan tersebut. Cerita tidak berhenti
disitu. Ketiga orang tersebut bertemu di salah satu tempat di Kasongan. Dari Kasongan,
si wartawan tersebut membawa keduanya dengan mobilnya ke suatu tempat untuk
wawancara. Pada saat itu Vale tidak menanyakan mau dibawa kemana. Si wartawan pun
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tidak mengatakan tempat yang dituju. Menurut cerita, si wartawan hanya mengatakan,
“Ada tempat bagus.” Tanpa banyak bertanya, keduanya mengiyakan.
Menurut Vale, untuk sebuah perjalanan tanpa perencanaan, tempat yang mereka
tuju cukup jauh, yakni di sekitar candi Borobudur. Tempatnya memang diakuinya
indah. Setelah wawancara berlangsung, malam sudah sangat larut. Ia pun bertanya pada
si wartawan yang membawanya ke tempat tersebut, apakah mereka akan bermalam atau
langsung bertolak ke Kasongan. Tak ada jawaban yang pasti. Vale pun mengulangi
pertanyaannya hingga tiga kali, kemudian si wartawan menjawab “ya.”
Meski sekilas terlihat sebagai persoalan miskomunikasi semata, Vale merasa
dibohongi oleh si wartawan tersebut pada mulanya. Baginya, tidak mengatakan rencana
jalan sama saja kebohongan. Walaupun ia cukup tahu bahwa si wartawan tersebut
bukanlah orang yang berniat jahat, ia tetap kesal dengan ketidakpastian tersebut. Hal ini
kemudian menjadi sebuah cerita yang ia akan terus ingat setiap detilnya. Dari sini kita
bisa mengatakan bahwa Vale dan Claudia cukup terbiasa dengan perencanaan dan
ketepatan. Dari kedua unsur tersebut mereka merasa mendapat keamanan, sehingga
ketika hal tersebut tidak ada mereka merasa terancam.
Bagi Claudia, walaupun pada awalnya memicu keresahan, ritme kota yang rileks
dan santai saja ini sudah menempel dan coba ia sesuaikan. Dengan nada bercanda ia
berkata bahwa, “Oo..kita akan menjadikan ini sebagai bagian dari hidup kita”. Semasa
di Itali, ia harus menjadi semacam organizer bagi orang-orang di sekitarnya, sangat bisa
diandalkan jika menyangkut persoalan waktu. Ia harus selalu mengingat jadwal kereta
dengan tepat. Ia harus mengingat semua nama mitra dan teman kerjanya. Sementara di
Jogja, ia merasa tak harus mengingat apapun, kecuali beberapa kata dalam bahasa
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Indonesia dan apa yang dipelajarinya di ISI. Hingga sekarang Claudia merasa sudah
mampu menyesuaikan diri dengan ritme kota yang santai ini. Ketika membuat janji
dengan teman, ia mulai melonggarkan waktu supaya tidak terlalu kecewa. Ia pun sudah
mulai menghisap rokok untuk mengisi waktu yang sebagian besar ia gunakan untuk
menunggu, semisal menunggu hujan reda ketika selesai makan siang di warung, sambil
menikmati segelas teh hangat. Meski di lain kesempatan ia mengakui bahwa secara
keseluruhan yang ia dapat bukanlah kedamaian, namun rasa marah yang sering kali
hinggap di dirinya. Harapannya akan Asia Pasifik yang menenangkan justru berjalan
sebaliknya dengan apa yang ia dapat pada transformasi dirinya. Di sini kita melihat
adanya pertarungan ritme hidup sebagai konflik yang cukup ideologis.
Seorang partisipan lain yang membawa isu seputar ritme kota Jogja ini ialah
Koen Dekeyser. Saat wawancara berlangsung, sudah sekitar empat bulan ia berada di
Jogja. Ia menemani kekasihnya yang sedang menempuh program Darmasiswa di Jogja.
Baginya, program Darmasiswa ini hanya program basa-basi, karena pada kenyataannya
yang ia temui di lapangan hanyalah para mahasiswa yang berhura-hura. Koen mengisi
hari-harinya di Jogja dengan kesibukannya menyelesaikan tesis seputar kedaulatan
pangan di wilayah Afrika Selatan. Ia merasa proses menulisnya ini cukup sulit
dilakukan, karena ia menulis di tengah suasana orang liburan. Ia tinggal bersama
delapan teman yang semuanya mengikuti program Darmasiswa. Menurut pengakuan
Koen, semua yang mengikuti program Darmasiswa tersebut sehari-harinya hanya sibuk
bersenang-senang.
“Kami tinggal dengan delapan orang yang semuanya mengikuti
Darmasiswa. Mereka semua terlihat bosan. Satu hari mereka sibuk sekali
mencari jamur, kemudian seorang lainnya sangat memperhatikan dan
tegas dalam persoalan waktu. Kondisi ini seperti kondisi yang sangat
sempurna untuk liburan, karena tak seorang pun menuntut apapun darimu.
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Universitas tidak menuntutmu untuk berbahasa Indonesia, belajar
mengajar pun menggunakan bahasa Inggris. Tak ada satu pun yang peduli
dan kamu pasti akan mendapatkan diploma bahasa indonesia, kamu tak
akan pernah gagal. Bagiku itu bukanlah universitas. Ritme semacam ini
sama dengan ritme sekolahku sewaktu umur sepuluh tahun.” (Koen
Dekeyser, wawancara, 21 Januari 2014)
Kota Jogja dan program Darmasiswa ini menurut Koen justru menciptakan ritme
liburan, bukan pendidikan. Hal inilah yang membuat Koen merasa tidak nyaman. Ritme
ini kemudian ia bandingkan dengan ritme kota Gent, tempat ia sehari-harinya pergi
kuliah. Sewaktu tinggal di kota itu ia merasa selalu didesak untuk selalu belajar dan
mencari uang, tidak seperti di Jogja. Itulah yang membuatnya ingin segera
meninggalkan Jogja. Ia tidak tahan dengan cara hidup yang sangat santai.
Meski begitu, Koen mengakui terdapat nilai yang ia tidak akan dapatkan dengan
kehidupannya di Belgia, yakni nilai kesederhanaan. Dalam beberapa hal, Koen cukup
takjub dengan kesederhanaan yang ia temui sebagai suatu pandangan hidup yang cukup
filosofis. Hal ini ia temui ketika ia pergi ke suatu warung kopi kecil. Di warung tersebut
terdapat lima bangku. Dari cerita pemiliknya, lima bangku tersebut sengaja
dipertahankan, tidak kurang dan tidak lebih, karena alasan tradisi. Bagi Koen hal itu
mempesona, karena ia yakin ia tidak akan menemukannya di Belgia. Jika ia berada di
posisi yang sama, dalam artian, jika ia memiliki warung kopi di Belgia, ia tidak akan
puas hanya dengan lima kursi, ia akan selalu menambah kursi. Tak hanya kursi, ia juga
akan memperbesar bangunan supaya untung yang didapat juga lebih besar. Di sini, ia
takjub dengan sesuatu yang tidak dapat ia jalani.
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“Helo Mister, foto?”
Selain menyoal ritme, penerimaan sosial juga menjadi isu. Di manapun kita

berada, penerimaan sosial ini menjadi kebutuhan yang tidak dapat dipungkiri, begitu
juga dengan backpacker. Bagaimana ia menjadi bagian dari masyarakat tempat ia hidup
menjadi soal di sini. Semua partisipan masih merasa sebagai orang asing di Jogja, meski
mereka mengaku sudah berusaha beradaptasi. Mereka sudah mulai belajar bahasa
Indonesia, tinggal di rumah yang hampir sama, makan di warung dan berpakaian seperti
orang kebanyakan. Meski demikian, ada satu hal yang membuat mereka sangat asing,
yakni ketika orang di sekitar memanggilnya ‘bule.’ Ketika di jalan atau di tempat wisata
orang meminta untuk foto bersama.
Asyouwasnt, meski sudah cukup lama berada di Jogja, sempat merasa kesal
ketika orang memanggilnya dengan sebutan bule. Ia mengaku sebisa mungkin
berinteraksi dengan warga di sekitarnya. Namun tetap saja, ia merasa diperlakukan
sebagai orang asing, “Aku lebih banyak berinteraksi dengan orang-orang setempat
daripada dengan orang asing, aku bukanlah expat. Ya, aku mengalami berbagai
macam pengalaman di sini.” (Asyouwasnt, 34, Inggris)
Claudia dan Vale juga sangat sering mengalami hal tersebut. Ia menceritakan
bahwa, tak sekadar memanggilnya dengan sebutan “bule”, “turis” atau “londo”, orang
juga meneriakinya. Tak hanya itu, pada awal keberadaannya di Jogja ia cukup heran
dengan orang-orang di jalan yang mempunyai level ramah di atas rata-rata. Ia pernah
menyewa rumah di Sewon, yang tidak jauh dari ISI, tempat ia belajar karawitan.
Sepanjang jalan menuju ISI ia sering mendapat pertanyaan dari warga sekitar.
Pertanyaan yang baginya tidak penting, seperti “mau kemana?” “sudah mandi?”
Walaupun pada akhirnya ia memaknai itu sebagai basa-basi, tetapi ia cukup terganggu
pada awalnya. Sementara Valentino Luca, dengan nada bercanda, sempat berpikir untuk
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membuat kaos yang bertuliskan info pribadinya, untuk mengantisipasi pertanyaan yang
berulang kali dilontarkan warga sekitar.
“Tidaklah menyenangkan dipanggil bule. Cara mereka menyebut kami
bule, bule. Suatu saat aku pergi ke warung, ada bule lalu orang-orang
datang untuk melihat. Dan kamu merasa menjadi makhluk eksotis. Kamu
merasa seolah semua orang menatapmu. Semua orang! Lalu ketika kamu
melangkah keluar rumah, orang akan menghujani pertanyaan seperti, mau
kemana? Lalu kamu jawab, mau ke ISI. Kemudian ketika kamu sudah tiba
di tempat tujuan, kamu bertemu dengan teman-teman di kampus, mereka
pun bertanya, dari mana? Lalu kujawab, dari rumah. Oke. ketika kamu
tiba lagi di suatu tempat, ‘mau kemana, dari mana, seolah semua orang
yang tidak kamu kenal menghujanimu dengan pertanyaan, mau kemana,
kamu berasal dari mana. Kemudian ketika bertemu dengan teman, mereka
akan bertanya, sudah makan? Oke, lalu mereka juga bertanya, sudah
mandi? Dan bahkan ketika di Itali, mereka tidak akan mengirimimu pesan
singkat hanya untuk bertanya kamu sudah mandi atau belum, karena ini
urusanku.” (Claudia Manzella, wawancara, 16 Januari 2014)
Vale pun kemudian membandingkannya dengan perjalanannya di beberapa kota
di Eropa. Menurutnya, terdapat perbedaan dinamika. Ia merasa tidak asing sewaktu
berjalan-jalan di Eropa. Barangkali karena perbedaan warna kulit tidak begitu menonjol.
Ia tidak pernah mendapat perlakuan seperti ketika ia di Indonesia, dipanggil dengan
sebutan bule,
“Jika kamu pergi ke Eropa, mereka tidak akan meneriakimu di jalan
karena di sana terdapat banyak imigran dan lain sebagainya. Dan mereka
tidak akan mendapatkan masalah. Mereka tidak akan menenanyakan
mengapa dan bagaimana kamu ke Eropa, mereka juga tidak akan
memintaimu untuk foto bersama atau mengagumi kulitmu.” (Valentino
Luca, wawancara, 16 Januari 2014)
Perlakuan ini tak hanya ia dapatkan di jalan, di kampus pun demikian. Dengan
program Darmasiswa ini ia mengambil jurusan desain grafis, dan ia mulai kuliah seperti
mahasiswa pada umumnya, yakni dari semester pertama. Ia merasa kesulitan mendapat
teman karena jarak usianya dengan teman-teman di kelasnya. Ketika ia berusaha
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menjalin pertemanan dengan teman di kelasnya, teman-temannya yang usianya jauh
lebih muda justru takut dan memanggilnya dengan “mister”.
Masih dengan pengalaman yang sama, yakni mendapat sebutan bule, Koen
Dekeyser mengaku sangat kesal. Pengalaman ini ia jumpai ketika ia bepergian ke
Sulawesi Selatan. Suatu ketika, saat ia hitchhike, seseorang memanggilnya “bule”
dengan berteriak, dan jari tangannya pun menunjuk padanya. Ia hanya terdiam sambil
menyimpan amarah dan ketidaknyamanannya. Dari situlah ia merasa tidak pernah
dianggap sama seperti warga setempat. Selain dipanggil bule, ia juga sering mendapat
tatapan yang baginya tidak biasa. Ia mendapat tatapan yang membuatnya sangat merasa
asing,
“Seperti ketika aku pergi berenang, ketika aku memasuki kolam renang,
semua orang yang ada di situ menatapmu. Aku tidak merasa terhina
dengan hal itu, akan tetapi aku merasa sangat asing. Semua orang tanpa
kecuali menatapku, mungkin bukan tatapan negatif ataupun positif, aku
hanya merasa seperti binatang, binatang aneh yang menjadi pusat
perhatian. Padahal aku bukanlah orang yang sangat penting.” (Koen
Dekeyser, wawancara, 21 Januari 2014)
Emilia juga mengaku cukup kesal dengan perlakuan seperti di atas. Hal itu juga
yang membuatnya merasa asing di Jogja, sehingga ia lebih tepat menyebut dirinya
sebagai bagian dari masyarakat Eropa,
“Aku masih merasa sebagai bagian dari Eropa (bukan hanya Polandia,
tetapi Eropa). Aku mencintai Asia, tetapi aku tidak dapat membayangkan
untuk bisa merasa betah di sini. Di sini orang-orang menatapku, lalu
menunjukku dengan jari mereka sambil berteriak ‘bule! bule! Lalu
meminta untuk foto bersama, ‘foto, mister?’ Hari demi hari aku merasa
asing di sini. Aku juga tidak bisa berbahasa Indonesia atau bahasa Jawa,
itulah yang membuatku sulit untuk merasa seperti orang lokal. Dengan
memiliki kulit putih aku juga sering dikenakan harga bule, terutama untuk
transportasi. Sebagai contoh, sangat sulit bagiku untuk mendapat harga
yang sama dengan orang lokal, ketika naik becak. Yah, terutama tukang
becak dan tukang ojek lah yang membuatku merasa seperti turis yang
bodoh.” (Emilia, wawancara, 22 Agustus 2013)
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Meski demikian, Emilia masih menganggap sebagian dari dirinya adalah turis,
sejauh ia berada di objek wisata. Ia memang keberatan jika dipanggil sebagai turis, tapi
ia pun masih mengakui dirinya sebagai turis dan mengunjungi objek wisata.
Masih dalam isu yang sama, Sara Barnes yang mengaku bahwa perjalanan ini
merupakan cita-citanya, tiba-tiba bisa merasakan rindu pada Afrika Selatan, yakni
ketika ia dianggap sebagai orang asing,
“Barangkali yang menjadi perbedaan utama ialah ketika di sini aku
dianggap sebagai orang asing, orang yang selalu diperhatikan dan
dimintai foto serta pertanyaan. Di Afrika Selatan, aku hanya bisa menjadi
satu diantara orang lainnya, dan aku merindukan hal itu.” (Sara Barnes,
wawancara, 10 Agustus 2013).
Dari semua partisipan, hanya satu yang belum mendapat kesan demikian, Olga
Kusmina. Olga memang sudah mengunjungi beberapa tempat di benua Asia selama
hampir setengah tahun, dan belum genap sebulan di Jogja. Waktunya di Jogja pun lebih
banyak ia habiskan di lokasi KKN dan menuntut program yang pernah dijanjikan oleh
salah satu LSM di Jogja. Dalam waktu yang relatif pendek tersebut, Olga tidak
menjumpai pengalaman seperti yang djumpai partisipan lainnya. Olga masih ingin
berada di Indonesia lebih lama lagi. Ia juga tidak merasa sebagai turis di Jogja atau di
manapun di Indonesia.
Dari sini kita bisa melihat terdapatnya suasana mental yang merupakan warisan
kolonialisme,

sehingga

tidak

berlebihan

jika

wisata

dimaknai

sebagai

neokolonialisme.29 Pengalaman partisipan di atas menunjukkan bahwa sebagian besar
masyarakat menganggap Kaukasian yang ada di Jogja merupakan turis atau bule.

29

Seperti pendapat Lauren Gula, dalam tesisnya Backpacking Tourism: Morally Sound Travel
or Neo-colonial Conquest, yang sudah direview dalam bab 1.
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Namun disisi lain para backpacker di atas merindukan untuk diperlakukan sama seperti
bagaimana kita memperlakukan tetangga kita.
Sebagian besar partisipan dalam penelitian ini tidak suka diperlakukan demikian,
dipanggil dengan sebutan ‘bule’ dan diberi harga turis. Koen Dekeyser mengungkapkan
penolakannya atas sebutan turis,
“Jogja adalah rumahku. Aku tinggal di sini. Aku bukanlah turis, jadi
jangan perlakukan aku seperti turis. Aku tau berapa harga barang ini, jadi
jangan paksa aku untuk menjelaskan mengapa aku di sini. Di Malioboro,
aku hanyalah seorang turis, namun di luar itu, aku bukanlah turis, seperti
di Lidah Ibu, mereka cukup mengenalku, karena aku sering kesini.” (Koen
Dekeyser, wawancara, 21 Januari 2014)
Sebutan bule, mister atau turis seperti yang dialami oleh para partisipan di atas
juga berimbas pada persolan ekonomi. Kaukasian yang selalu dianggap sebagai turis
dianggap sebagai orang yang punya lebih banyak uang atau kaya, sehingga mereka
dikenakan harga bule. Hal ini merupakan persoalan. Para Kaukasian dalam hal ini jelas
dirugikan secara material, karena mereka merasa berhak mendapat harga yang sama
dengan warga setempat. Sedangkan di sisi lain, bagi masyarakat yang hidup di kota
yang banyak menjadi tujuan wisata, mereka juga beranggapan bahwa para Kaukasian
yang bisa pergi ke tempat yang jauh berarti memiliki uang yang cukup banyak,
sehingga mereka berpikir bahwa mereka layak untuk mendapat harga yang lebih tinggi
dari harga normal, terdapat semacam motif kecemburuan sosial. Persoalan yang sepelik
ini hanya diakui oleh salah satu partisipan, yakni James Morgan, sehingga ia tidak
terlalu keras menyikapi sebutan ‘bule’ dan ‘turis’ ini.
Pengalaman James Morgan kali ini sedikit berbeda. Barangkali karena waktu
yang ia habiskan di Indonesia sudah cukup banyak, ia tidak marah ketika orang
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memanggilnya bule atau turis. Ketika ditanya, bagaimana ia bereaksi jika orang
memanggilnya turis, ia pun menjawab,
“Aku tidak lakukan apa-apa. Kalau aku dengan teman dari Polandia itu,
dia selalu marah. Karena dia berpikir, aku bukan turis, aku berbeda. Aku,
aku ya kadang-kadang mengakui turis. Walaupun bukan orang kaya aku
dari negara kaya. Bisa tidak terlalu susah untuk bisa datang ke jauh
sekali. Itu walaupun memang ada sedikit pikiran untuk politik, untuk
gerakan. Aku memang banyak menikmati di sini. Aku pikir kalau aku
bukan turis aku munafik juga, walaupun aku tidak pergi ke Borobudur.
Aku tidak banyak. Ya walaupun di Medan sudah ke semua tempat turistik
di sana, tapi ya biasanya tempat lebih komersil aku tidak mampu untuk
masuk. Aku suka ke hutan tapi kalau itu taman nasional harus ada
pemandu wisata bayar untuk masuk. Aku tidak mampu bayar. Aku pilih
hutan yang bisa masuk dengan teman-teman saja, dan tempat seperti
candi-candi itu di Jogja aku hanya ke candi kecil. Aku suka sekali ke
Kebun Raya bogor. Ke jogja rencananya ingin lebih banyak gabung ke
FKMA. Kalau ada ide untuk kegiatan yang butuh solidaritas internasional
dan untuk selamatkanbumi.com.” (James Morgan, wawancara, 31 Agustus
2013)
Sebutan turis atau apapun baginya tidak terlalu menjadi soal, yang penting
baginya adalah menjadi bagian dari gerakan sosial. Justru ia bermasalah dengan sebutan
traveler, karena traveler menurutnya hanya berjalan-jalan saja, tidak terlibat dengan
masyarakat. Bagi James Morgan, isu seputar penerimaan sosial ini sudah mampu ia
tarik ke persoalan yang lebih spesifik, yang sudah lama ia geluti di dunia gerakan sosial,
“Sure. Tapi aku tidak suka traveler, karena traveler itu aku pikir cukup
pasif hanya jalan-jalan mau melihat cari pengalaman. Tapi kurang
interaktif tidak mau terlibat dan untuk melibatkan diri itu proses yang
panjang tidak bisa langsung karena harus paham, membangun jaringan
dan harus diterima oleh orang lain. Tapi itu tantangan yang menarik
karena itu ada untuk bisa ikut gerakan di tempat lain itu harus selalu pikir
bagaimana cara yang cocok untuk itu, apa peranku disana, apakah aku
membantu atau tidak di sini, bagaimana orang lain melihat aku di sini,
selalu pertanyakan banyak hal. Dan itu tidak mungkin langsung.” (James
Morgan, wawancara, 31 Agustus 2013)
Pengalaman-pengalaman di atas merupakan hasil perjumpaan, merupakan buah
dari perjalanan dan interaksi. Meski perjumpaan di sini tidak selalu muncul sebagai
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yang mulus, melainkan berwujud benturan, sehingga tak jarang

memunculkan reaksi yang cukup menarik. Dari situlah dinamika didapat. Selain
persoalan di atas, masih ada benturan lain yang juga tak kalah menarik.
2.

Beda Komunikasi dianggap Basa-basi

Masih seputar persoalan interaksi antar manusia, yang selalu melibatkan bahasa
dan komunikasi. Dalam kasus ini, Claudia menjumpai pengalaman yang cukup
memantik kejengkelan dan mempengaruhi dirinya, yakni perihal interaksi antar teman.
Selama di Jogja, pertemanan yang ia jalin sejauh ini sering didasari dengan
ketidakjujuran. Ketidakjujuran yang dimaksud di sini lebih dekat dengan keterbukaan
dalam menyampaikan pendapat dan berekspresi. Bagi Claudia, kebanyakan orang yang
ditemuinya di Jogja lebih memilih untuk bersikap sopan daripada mengungkapkan
kejujuran. Itulah yang sangat ia benci.
“Karena jika demikian, berarti aku berada di sekitar orang-orang yang
masih mempertahankan jarak atau orang-orang yang hanya berusaha
untuk disukai, agar aku menyukainya. Dan mereka juga berkata, ya..ya.
seperti ketika kamu menyukai sesuatu dan mereka akan bilang, ya aku juga
menyukainya. Mereka menyepakatinya hanya karena teman-teman
Darmasiswa ini semua bule. Tetapi bagiku, aku lebih senang jika orang
berkata tidak, aku tidak suka dengan hal itu, aku suka yang lain. Terlebih
karena aku berasal dari daerah yang cukup jauh, dengan budaya yang
juga sangat jauh berbeda, jadi aku ingin datang ke suatu tempat untuk
melihat banyak perbedaan. Akan tetapi jika orang hanya menunjukkan
kesamaan kita, tak akan ada perbedaan yang bisa kujumpai. Barangkali
perlu juga untuk lebih mengerti budaya dan cara kerja budaya tersebut di
sini. Sepertinya penampilan luar dari suatu hubungan sosial itu sangat
penting. Di Itali, jika kamu memiliki persoalan dengan seseorang, kamu
harus mendatanginya dan mengatakannya secara langsung di depan
mukanya persis. Jadi bagiku, ketika aku mengatakan sesuatu dengan
penuh simpati di Itali, orang akan heran. Dan aku sangat berharap dari
pertemanan yang seperti ini.” (Claudia Manzella, wawancara, 16 Januari
2014)
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Nampaknya persoalan yang disebut dengan basa-basi ini cukup menjadi hal
yang serius bagi Claudia, sehingga mempengaruhi kebiasaannya. Pada awalnya,
Claudia memiliki imajinasi akan Asia yang damai dan masyarakatnya saling gotongroyong. Setelah beberapa saat tinggal di Indonesia, bukan ketenangan yang ia dapat,
justru sebaliknya. Ia pun merasa bahwa kini ia menjadi orang yang lebih sering marah,
dibandingkan dengan dulu yang cenderung lebih tenang.
“Ya, namun sebenarnya perubahan personalku lebih cenderung
memburuk. Yang kumaksud dengan buruk di sini ialah alih-alih
mendapatkan filosofi kedamaian dan sebagainya, aku mulai banyak
merasa sedih dan marah. Padahal dulu aku orang yang cukup tenang,
yang memimpikan Asia, dan ketika di sini aku merasa marah ketika orang
banyak membohongiku, aku juga merasa sedih.” (Claudia Manzella,
wawancara, 16 Januari 2014)
Dalam pengalaman serupa, Emilia juga kemudian membuat generalisasi. Ia
menganggap

bahwa

semua

orang

Asia

lebih

suka

berbasa-basi

daripada

mengungkapkan kejujuran. Hal ini ia ungkapkan ketika ia mencari perbedaan Eropa dan
Asia,
“Cara manusia saling berkomunikasi berbeda dengan orang di Eropa. Di
Eropa orang lebih langsung dan mengungkapkan apa yang sungguh
mereka pikir, meski hal ini kadang tidaklah menyenangkan. Sementara di
Asia, orang lebih memilih untuk menjadi lebih sopan daripada
mengatakan kebenaran, dan mereka juga tidak suka mengakui kalau
sebenarnya mereka tidak mengetahui sesuatu, itu sangat memusingkan dan
membuatku terganggu, karena aku harus menebak apakah yang mereka
katakan sama dengan yang mereka pikirkan.” (Emilia, wawancara, 22
Agustus 2013)
Persoalan basa-basi komunikasi ini juga disampaikan Asyouwasnt. Ia pun tidak
menyukai dan tidak bisa mengerti akan hal ini. Dari bermacam pengalamannya yang
dihasilkan setelah ia berinteraksi dengan banyak orang setempat, ia membuat semacam
kesimpulan,
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“Meski ini bukanlah hal yang menyenangkan untuk dikatakan, namun ini
juga sempat dikatakan oleh Kartini, bahwa kebanyakan orang di sini
secara emosional belumlah dewasa, mereka seperti orang tua yang
kekanakan. Mereka akan senyum pada pertemuan pertama, namun tak
lama kemudian mereka akan bergosip. Suatu saat seseorang pernah
sangat marah dengan orang lain, mereka berusaha untuk bersikap seolah
satu sama lain tidak ada di sekitar. Namun banyak juga yang sepertinya
mengharap agar orang kebanyakan memiliki bola kristal untuk memahami
mereka. Akan tetapi, orang-orang yang menyenangkan memiliki jiwa muda
dan memiliki keinginan untuk berhubungan dengan dunia luar.”
(Asyouwasnt, wawancara, 1 Januari 2014)
Dari cerita seputar pengalaman di atas, kita bisa melihat adanya dominasi sikap
geram bercampur kesal yang banyak dirasakan oleh para partisipan. Secara umum bisa
dilihat bahwa, kedatangan mereka pertama di Jogja mereka sambut dengan semangat
belajar dan bertemu dengan banyak hal baru. Awalnya mereka juga sangat antusias
dengan hal-hal baru yang mereka jumpai tersebut. Pada mulanya para partisipan ini
cukup menikmati dengan perbedaan ritme hidup yang ada. Mereka mengungkapkan
bahwa mereka baik-baik saja dengan ritme kota Jogja yang menurut mereka terlalu
santai. Akan tetapi apa yang terjadi pada diri dan tubuhnya seperti ingin mengatakan
lain hal, bahwa mereka hampir tidak tahan menghadapi budaya “santai saja” tersebut.
Ada yang kemudian ingin segera pergi meninggalkan kota, ada yang menjadi lebih
pemarah dan tempramental karena menghadapi banyak orang yang santai saja.
Tidak hanya itu, mereka juga tidak tahan ketika harus menghadapi pola
komunikasi yang berbeda. Kebanyakan dari mereka datang dari kebudayaan yang
sangat tegas ketika berbicara tentang waktu, tegas ketika berbicara tentang rencana dan
jadwal. Perbedaan pola komunikasi yang muncul di sini juga menghasilkan benturan
budaya yang belum selesai dipersoalkan, sehingga banyak hal yang mereka tidak suka
dianggap sebagai basa-basi yang sangat basi.
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Semua partisipan dalam penelitian ini sudah dan sedang menempuh perjalanan
sekurang-kurangnya enam bulan. Mereka juga merasa sudah berada di Jogja dalam
rentang waktu yang tidak singkat. Mereka cukup kecewa ketika masih diperlakukan
seperti orang asing. Mereka tidak suka dipanggil dengan sebutan bule, sebutan turis atau
mendapat keramahan yang luar biasa. Meski awalnya mereka nikmati, mereka tidak
suka dikagumi dan dijadikan tontonan kemudian. Mereka juga membayangkan yang
sebaliknya dan mengatakan bahwa jika seorang Asia pergi ke Eropa, maka ia tidak akan
mendapat perlakuan yang sama seperti apa yang mereka dapat. Mereka mengatakan
bahwa orang Asia tidak akan mendapat perlakuan yang diskriminatif disana. Barangkali
ada yang dilupakan di sini, adanya hirarki budaya, yang salah satunya merupakan
warisan kolonialisme yang sudah tertanam sejak lama, yang dilupakan oleh para
backpacker ini.
3.

Dilema Manusia di Ujung Jalan

Di

beberapa

tempat,

kita

bisa

melihat

masyarakat

yang

berusaha

mempertahankan tanah sebagai ruang hidup mereka di tengah gempuran raksasa modal.
Pada saat yang bersamaan kita melihat bagaimana orang-orang yang sering disebut
backpacker ini secara sukarela mencabut keintiman mereka dengan tanah asal,
kemudian tinggal di mana saja di dunia, tanpa menjalin keterikatan dengan tanah
manapun. Memang tidak ada satu momen spesifik tertentu yang menyebabkan orangorang ini meninggalkan tanah asal. Tiap orang merasa alasan yang mendorong
kepergiannya acap kali personal. Meski personal, apa yang dirasakan kerap kali serupa
satu sama lain walaupun dalam kadar dan intensitas yang berbeda; mereka sama-sama
merasakan kekosongan dalam jiwa, merasa asing dengan diri sendiri karena banyaknya
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tuntutan sosial, merasa butuh mengeksplorasi dan menampilkan diri. Jika hidup
manusia seperti permainan video game, bisa dipause, lalu dilanjutkan kembali, maka
orang-orang ini tentu akan mengambil pilihan itu. Akan tetapi dunia tidak menawarkan
kesempatan itu. Ibarat sebuah bus malam, jalan hidup manusia tidak mengenal
pemberhentian, kecuali terminal atau pemberhentian terakhir.
Kehadiran perjalanan seolah mampu menjadi jawaban atas segala rasa kosong
dan terasing yang dialami, sehingga perjalanan dipilih menjadi bahasa dan gaya
hidupnya. Dengan bahasa perjalanan, manusia-manusia ini bisa menonjolkan identitas
mereka yang dinamis, alternatif dan kosmopolit, sekaligus menutup sisi lain dari
kemanusiaan mereka. Nampaknya bahasa perjalanan tidak mampu menutup rapat sisi
lain tersebut. Ada yang tersisa. Bahasa perjalanan pun ternyata menemui batasnya. Di
sinilah, jalan menemui ujungnya. Perjalanan yang selama ini mampu menjawab
kekosongan dari masyarakat ternyata memiliki kekosongannya sendiri. Kegelisahan pun
muncul.
Kegelisahan ini bisa kita temukan pada diri para pejalan jauh, seperti yang
disampaikan oleh James Morgan dan Olga Kusmina. Pada satu kesempatan Olga cukup
merasa resah dengan kecenderungannya untuk ketagihan dengan perjalanan itu sendiri,
“Dan ini dalam rentang waktu yang cukup lama, orang akan ketagihan untuk selalu
bepergian. Mereka bepergian dalam rentang waktu yang cukup lama, bertahun-tahun.
Dan kalau orang sudah ketagihan mereka akan terus berjalan tanpa henti. Dalam
beberapa hal, aku seperti merasa kalau aku tidak seharusnya melakukan hal ini dalam
jangka waktu yang lama.” (Olga Kusmina, wawancara, 21 Juli 2013)
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Dengan gaya hidup yang terus berpindah ini, Olga mengaku tidak bisa
berkomitmen. Sejauh perjalanannya ini, ia selalu berusaha melakukan apa yang
dilakukan oleh orang setempat. Ia beradaptasi dengan meniru cara masyarakat hidup
sehari-hari. Ketertarikannya pada agama juga menjadi salah satu caranya dalam
beradaptasi. Sewaktu di Thailand ia banyak menghabiskan waktunya di kuil untuk
bermeditasi. Sewaktu di Indonesia, ia juga menjalankan puasa seperti kebanyakan umat
Islam lainnya. Namun ia tak pernah absen untuk pergi ke gereja setiap minggunya. Ia
tidak mau dikatakan sebagai orang yang religius. Ia juga memilih untuk disebut sebagai
kristen mistis. Ia juga sangat tertarik dengan kejawen. Ketertarikannya ini dipantik oleh
bacaan seputar kejawen yang ditulis oleh Geertz.
Meski begitu, ketika ditanya seputar keberadaannya di Jogja, perihal
identitasnya, siapa dia di kota ini, ia merasa perjalanan tidak selalu menyelesaikan
masalah. Ada yang tidak ia dapatkan dari gaya hidup ini, yakni komitmen. Dengan
selalu berpindah, ia merasa tidak bisa berkomitmen,“Itu pertanyaan yang sangat sulit
karena di banyak tempat aku menghabiskan waktu dengan orang lokal. Aku selalu
makan makanan lokal, menggunakan transportasi lokal. Aku juga berusaha tampil
seperti orang lokal. Meski begitu aku tidak menghidupi komitmen. Itulah yang
membuatku merasa seperti turis atau orang asing, karena aku tidak berkomitmen. Aku
hanya menikmati komitmen dari luar, tetapi aku tidak menghidupinya sendiri. Namun
tetap saja, seperti gaya hidup ini, aku adalah bagian dari gaya hidup tersebut. Aku
banyak berpindah tempat selama di Jogja.” (Olga Kusmina, wawancara, 21 Juli 2013).
Keresahan yang serupa juga dirasakan oleh James Morgan. Ia pun sempat
berpikir untuk mengakhiri gaya hidup backpacking ini, dengan bahasa Indonesianya
yang lancar ia berkata,
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“Kadang aku merasa harus berhenti. Ya karena itu kalau tidak konsentrasi
di satu tempat, fokus di satu tempat, nanti ada yang aku tidak dapat juga.
Semakin tua, semakin tidak selalu mau nongkrong dengan anak muda
terus. Tapi aku tidak tahu misalnya kalo di Indonesia, kalau aku cerita
pola hidupku sama kebanyakan orang, banyak yang tidak mengerti.
Mengapa mau hidup seperti itu? Kenapa tidak mau menikah, berkeluarga?
Dan aku walaupun tidak terlalu setuju dengan pandangan mereka, tapi
memang ada seperti itu. Walaupun tidak yang normatif satu keluarga, aku
ingin bangun satu komunitas di satu daerah. Itu sudah lama aku tidak
lakukan. Kali terakhir itu di Barcelona 4 tahun disana, tapi itu sudah
beberapa tahun yang lalu, 2003-2007.” (James Morgan, wawancara, 31
Agustus 2013)
Sama halnya dengan Olga, James Morgan juga diresahkan dengan komitmen.
Jika ia memutuskan untuk tidak lagi menjalani gaya hidup ini ia merencanakan untuk
memiliki rumah. Rumah yang dimaksud tidak harus berupa keluarga seperti masyarakat
pada umumnya, rumah itu berupa komunitas dengan orientasi dan visi yang setidaknya
segaris atau sejalan. Dan untuk membangun komunitas seperti itu, James Morgan
menyadari perlunya komitmen. Namun pada saat yang sama, kerinduannya akan
Indonesia selalu menariknya untuk tidak keluar dari gaya hidup ini. Apalagi, akhir-akhir
ini ia sedang giat menulis dan meneliti tentang keberadaan MIFEE di Papua.
“Dan itu kadang menjadi masalah. Dan itu alasan karena aku pulang 3
tahun lalu, aku mau mencari komunitas. Ada ide untuk komunitas,
membangun kolektif di pedesaan di Spanyol, mulai menanam dan bikin
kegiatan kolektif di sana. Aku cari tapi tidak dapat. Aku cari itu proyek
jangka panjang. Karena untuk bangun kolektif itu butuh komitmen. Tapi
aku juga sudah mulai banyak menulis, menerjemahkan, meneliti tentang
situasi di sini. Tapi setiap kali online, membaca menulis tentang Indonesia,
ingin datang ke Indonesia. Dan pasti aku ingin ke sini lagi, ke Indonesia.
Dan itu tidak mungkin bersama membangun komunitas di Barcelona.”
(James Morgan, wawancara, 31 Agustus 2013).
Resah dan gelisah yang dipaparkan di atas muncul dalam ungkapan kebutuhan
akan komitmen dan fokus, sesuatu yang harus diusahakan terus-menerus agar menuju
pada tujuan bersama. Hidup dalam suasana dan setting yang selalu berubah, membuat
para pejalan ini semakin terasa diombang-ambingkan dalam ketidakpastian arah dan
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tujuan. Barangkali sekacau dan seacak apapun hidup, manusia tetap memerlukan
sandaran, setidaknya berupa kepercayaan, keyakinan dan sedikit kenyamanan serta
ruang yang memungkinkan hal itu mewujud. Setelah gaya hidup dan keseharian
backpacker dipaparkan di bab ini melalui proses identifikasinya, bab selanjutnya akan
membahas sejauh mana identifikasi backpacker beserta ruang yang diciptakannya
menjadi ruang transformasi backpacker dan lingkungannya.
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BAB IV
BACKPACKER: BEREBUT RUANG DALAM BUDAYA
KESEHARIAN

Jika membicarakan alasan backpacker dalam melakukan perjalanan, maka
jawaban dari para partisipan penelitian yang dipaparkan di bab sebelumnya sudah cukup
memberi gambaran. Dengan begitu, pertanyaan pertama dalam rumusan masalah
terjawab sudah. Alasan serta latar belakang orang-orang ini memang beragam dan
tumpang tindih. Meski demikian, terdapat satu alasan mendasar yang bisa kita tarik dan
menjadi bahan diskusi dalam analisis di bab 4 ini, yakni persoalan eskapisme. Persoalan
eskapisme ini tentu bukan pertama kali dibahas secara ilmiah dalam ranah kajian wisata.
Dalam artikel Searching for Escape, Authenticity and Identity: Experiences of ‘Lifestyle
Traveller’, Cohen menyatakan bahwa dengan pendekatan postrukturalis, ia mengkritisi
penelitian-penelitian sebelumnya yang mengatakan bahwa motivasi para pejalan ini
ialah eskapisme. Dengan pendekatan postrukturalis ia mengatakan bahwa alasan
eskapisme sudah tidak relevan lagi untuk dikemukakan, karena pendekatan tersebut
sudah melunturkan banyak batas yang tadinya cukup tegas, seperti batas antara
keseharian dan waktu luang, kerja atau liburan dan sebagainya. Akan tetapi, penelitian
lapangan yang ia lakukan justru memperkuat motivasi eskapisme dari para pejalan.1

1

Scott Allen Cohen (2010). Lihat di tinjauan pustaka di bab I.
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Selain itu, disiplin sosiologi juga membuat dua jenis pejalan berdasar
motivasinya, dalam Tourist Culture2, Stephen Wearing, Deborah Stevenson dan Tamara
Young (2010) menyebutnya dengan flaneur dan choraster. Yang pertama, flaneur,

dipakai untuk menggambarkan motivasi perjalanan yang didominasi untuk petualangan,
yang di dalamnya terdapat unsur eskapisme. Sementara choraster dipakai untuk
perjalanan yang didasari niat untuk mempelajari banyak hal, termasuk mempelajari diri
sendiri. Penelitian ini mengambil sikap tidak sepakat pada kategorisasi tersebut. Dalam
penyajian data di bab 3 pun sudah ditunjukkan bahwa pemisahan atau pembentukan
kategori turis berdasar motivasi akan mengurangi banyak hal, sehingga yang
ditonjolkan dari data di bab 3 tersebut ialah tumpang tindihnya motivasi, alasan serta
kepentingan yang membuat orang-orang yang disebut backpacker ini, yang pada
akhirnya memilih gaya hidup demikian. Tumpang tindih di sini berarti bahwa dalam diri
backpacker tidak hanya terdapat satu motivasi atau alasan, namun beragam. Dari
beragamnya alasan dan motivasi tersebut ada yang kontradiktif. Tak jarang, unsur
flaneur dan choraster secara bersamaan bisa ditemukan dalam diri backpacker.
Dari tumpang tindihnya alasan dan kepentingan yang ditemukan pada diri
backpacker, penelitian ini juga pada akhirnya menarik satu persoalan yang nampaknya
belum habis dibicarakan dan digali, yakni eskapisme. Dari pembacaan data yang
dilakukan di bab sebelumnya dengan menggunakan pendekatan imajinasi etnografis,
penelitian ini bisa mengatakan bahwa persoalan eskapismelah salah satunya yang
menjadi dasar dan latar belakang dari para pejalan. Akan tetapi berbeda dari penelitian

2

Stephen Wearing, Deborah Stevenson dan Tamara Young (2010), Tourist Cultures: Identitiy,
Place and Traveller. London: SAGE publications.
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Cohen yang mengkontraskan temuan lapangan dan pendekatan postrukturalisme,
penelitian ini justru memunculkan persoalan eskapisme melalui pendekatan teoritis
yang ditawarkan Paul Willis, yakni imajinasi etnografis. Dari data yang didapat dari
lapangan, memang tidak semua partisipan mengakui secara eksplisit motivasi bernada
eskapis tersebut. Pelbagai macam ungkapan muncul dari para partisipan. Meski
demikian, keseluruhan data tersebut justru semakin menunjukkan niat dari para pejalan
untuk segera melarikan diri, keluar dan kabur dari tanah asal.
Yang dimaksud dengan keseluruhan data ialah berbagai cerita yang hadir
beriringan dengan pengalaman perjalanan ini semakin menguatkan nuansa eskapisme
tersebut. Hal itu bisa ditemukan dari cerita tentang tanah asal yang banyak dikeluhkan,
semisal sempitnya waktu di tengah himpitan modernitas yang mengharuskan orangorangnya menjadi gila kerja dan sangat tegas dan ketat dalam mengelola waktu. Selain
itu, ada juga keluhan seputar orang-orangnya yang dirasa kasar, individualis dan
ignorant. Meski demikian cerita yang paling dominan menjadi latar dari perjalanan para
backpacker ini ialah berupa keluhan mengenai padat dan bergegasnya kota, yang
membuat mereka ingin segera lari, untuk sebuah ketenangan dan keutuhan diri.
Di bab sebelumnya juga disebutkan bahwa, meski sekilas penampilan para
backpacker ini seperti gembel, mereka secara sosial dan ekonomi termasuk sebagai
kelas yang mampu serta berpendidikan tinggi, minimal setara strata satu. Setting
masyarakat modern kapitalis pun tergambar cukup jelas melalui keluhan dan
kegelisahan yang juga menjadi latar belakang para backpacker ini. Ungkapan seperti
bosan, kosong, membutuhkan perubahan, merindukan tempat atau suasana yang sama
sekali baru dan bahkan asing, bisa kita jadikan satu sebagai kondisi kekosongan batin
manusia yang hidup dalam masyarakat modern kapitalis. Jika meminjam istilah Marx
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yang kemudian juga dipakai oleh Lefebvre maka kondisi demikian dinamai dengan
kondisi alienasi, dimana manusia merasa tidak bisa mengaktualisasikan kedirian
mereka, meski segala tuntutan sosial sudah mereka penuhi. Alienasi Lefebvre lebih pas
untuk dipakai dalam pembahasan gaya hidup dan identifikasi, karena Lefebvre menarik
konsep ini ke aspek yang lebih luas, tidak hanya alienasi yang terjadi dalam dunia kerja,
melainkan alienasi yang terjadi di seluruh aspek hidup, dalam keseharian.3
Pada mulanya manusia-manusia ini berasumsi bahwa hidup akan

menjadi

lengkap, diri juga seolah akan penuh jika segala tuntutan sosial sudah dipenuhi.
Tuntutan sosial tersebut seperti memiliki rumah, keluarga dan pekerjaan tetap, yang
biasanya hadir dalam masyarakat urban modern. Dengan memiliki itu semua, terdapat
asumsi akan keutuhan diri. Berbicara tentang keutuhan diri ini tentu saja ilusi. Ilusi yang
mendukung pola kehidupan urban modern. Ketika orang-orang ini kemudian mulai
menyadari bahwa ternyata keutuhan diri tidak mampu didapat dengan menjawab
tuntutan sosial seperti yang digariskan kebanyakan orang, maka jalan alternatif coba
dicari. Di sini, gaya hidup berpindah yang disediakan backpacking seolah menjadi
jawaban dari rasa sesak manusia modern tersebut. Sekilas, backpacking menjanjikan
jalan untuk lari dari segala rasa kosong dan kurang yang terus-menerus menghantui.
Para backpacker yang kebanyakan berasal dari Eropa dan Amerika pun menjadi
lebih terdorong dengan citra Asia yang sering kali lekat dengan ide-ide romantis yang
dihasilkan di tempat asal mereka, seperti Asia yang damai, Asia dengan gotongroyongnya, yang secara umum dikatakan terbalik dengan mayoritas masyarakat Eropa
yang harus hidup dalam masyarakat yang dikatakan individualistis. Selain daya tarik
yang dihasilkan oleh wacana Asia juga terdapat ruang gerak yang lebih memungkinkan
3

Rob Shields (1999), Lefebvre, Love and Struggle, London, New York: Routledge, hlm. 40.
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orang-orang melakukan perjalanan, yakni ruang gerak yang berupa jaringan dan
kemudahan komunikasi serta kemampuan ekonomi. Kemampuan ekonomi para
backpacker ini memang tidak bisa disamaratakan, namun terdapat kesempatan yang
bisa menegaskan adanya kesenjangan antara wilayah barat dan timur, atau utara dan
selatan. Adanya kesenjangan kesempatan ini ditunjukkan dari basis material
backpacker. Yang dimaksud dengan basis material ialah cara mereka memperoleh uang
yang kebanyakan dan lebih menguntungkan ketika dilakukan di Eropa atau di tempattempat yang dikatakan sebagai negara dunia pertama, kemudian menghabiskan dan
membelanjakannya di tempat-tempat yang dilaluinya selama dalam perjalanan dan
proses backpacking, yang kebanyakan dilakukan di tempat-tempat yang disebut sebagai
negara berkembang. Bayangkan jika yang terjadi adalah sebaliknya, dalam artian ketika
seseorang yang ingin backpacking berasal dari salah satu negara dari Asia, Afrika atau
bagian dari negara berkembang lainnya, kemudahan dan kesempatan yang datang
padanya tentu tidak akan sama dengan backpacker yang berasal dari negara dunia
pertama tersebut.
Dari data tersebut kita kemudian bisa merefleksikan salah satu doktrin dari
globalisasi yang menyatakan bahwa kekuatan negara-bangsa benar-benar luntur dan
lumpuh. Kecenderungan para backpacker untuk lebih memilih bekerja di Eropa karena
alasan besarnya penghasilan tentu akan meruntuhkan apa yang dikatakan globalisasi
tersebut. Dari sini tiap wilayah yang ditandai dengan negara-bangsa sebagai kesatuan
teritori justru menunjukkan pengaruhnya, dayanya dalam mempengaruhi kekuatan
ekonomi masyarakatnya. Doktrin globalisasi akan runtuhnya negara-bangsa tentu
menjadi tidak relevan di hadapan kesenjangan ekonomi
kecenderungan basis material para backpacker tersebut.

yang terlihat dari
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Neoliberalisasi Wisata dalam Nalar Deleuzoguattarian
Dari situ, kita bisa masuk untuk melihat lebih ke dalam ruang hidup para

backpacker tanpa mengabaikan pentingnya pembahasan globalisasi kapitalisme yang
hingga kini masih menjadi ideologi dominan, yang salah satunya mendominasi ranah
wisata. Selain itu, untuk melihat konflik laten yang terjadi antara backpacker dengan
globalisasi kapitalisme, sekaligus konflik yang terjadi dengan dirinya sendiri, bagian ini
juga memerlukan pendekatan yang mempertimbangkan kekuatan dan kerumitan
globalisasi kapitalisme sebagai ideologi dominan yang sudah menyebar. Dengan kata
lain, pembahasan ini sudah sampai pada persoalan identifikasi diri para backpacker.
Meski sebenarnya, bab sebelumnya, bab 3, sudah merupakan pembahasan identitas dan
identifikasi bakcpacker, yang dilihat dari cara mereka menempatkan diri di tengah
masyarakat, dari cara mereka memaknai sekitarnya, lingkungannya sekaligus diri
sendiri, dari cara mereka memaknai struktur sosial yang hidup di sekitar, sekaligus yang
membuat mereka mampu berbicara dan berekspresi. Ketika membicarakan ruang hidup
backpacker, berarti kita membicarakan masyarakat modern dan neoliberalisasi wisata.
Ruang di sini tidak hanya ditempatkan sebagai setting atau tempat orang-orang yang
berada di atasnya berpijak. Yang dimaksud dengan ruang di sini merupakan ruang hidup
yang juga meliputi tempat dan tubuh, beserta segala cara kita hidup. Dengan kata lain,
identifikasi merupakan proses pembentukan atau memproduksi ruang.
Untuk membicarakan ruang secara lebih mendalam, maka konsep produksi
ruang Lefebvre digunakan. Saya sepakat dengan Lefebvre, bahwa pada dasarnya ruang
itu politis, baik ruang sebagai produk dari kekuatan ideologi, politik dan ekonomi,
maupun ruang yang dimaknai sebagai proses penentu hubungan dan praktik sosial. Jika
dimaknai demikian, ruang memiliki daya untuk mengatur, membentuk bahkan
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mendominasi. Membicarakan konflik sejarah dan masyarakat dalam globalisasi
kapitalisme, berarti membicarakan konflik perebutan ruang. Perebutan yang dimaksud
di sini ialah perebutan dalam konteks identitas, identifikasi yang tentu saja melibatkan
penilaian, pembacaan, penghayatan dan pengelolaan ruang, yang didalamnya terdapat
struktur sosial, ekonomi dan politik. Karena pada dasarnya, proses identifikasi
merupakan proses memproduksi ruang, yang sekaligus memproduksi budaya, di dunia
yang sudah penuh dengan kuasa. Dengan mengikuti teori produksi ruang Lefebvre,
maka penelitian ini menempatkan ruang yang demikian sebagai praktik spasial oleh
Lefebvre, yang berlangsung secara diskursif. Dengan pendekatan tersebut maka
penelitian ini meneruskan bab sebelumnya yang menempatkan keseharian backpacker
sebagai masyarakat urban untuk menjadi titik perhatian sekaligus jalan masuk dalam
pembahasan dan analisis.
Salah satu elemen yang disebutkan oleh Lefebvre dalam proses pembentukan
ruang ialah praktik spasial. Dengan konsep ini, Lefebvre mengajak kita untuk tidak
menerima begitu saja konsep ruang yang ada, atau setidaknya tidak menempatkan ruang
sebagai sesuatu yang alami. Dalam Lefebvre, Love and Struggle, ditulis bahwa
keseharian merupakan proses pembentukan ruang manusia,“Through everyday practice,
‘space’ is dialectically produced as ‘human space’.4
Dalam keseharian backpacker, terdapat konflik yang menambah dinamika ruang
budayanya. Konflik vertikal bisa dilihat dari cara mereka merespon industri transportasi,
yakni dengan hitchhiking. Kemudian juga bisa dibaca dari cara mereka menolak dan
merespon dengan sinis industri wisata dengan tidak mengunjungi tempat-tempat yang
disebut dengan tempat yang turistis serta menggunakan alat transportasi lokal dan
4

Ibid, hlm. 162.
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menghindari penggunaan jasa paket wisata. Dalam memilih tempat tinggal pun, mereka
sering menghindari hotel dan memilih untuk menginap di rumah teman atau kenalan.
Konflik semacam ini disebut sebagai konflik vertikal karena garis pertentangan yang
terbangun berada di antara backpacker sebagai individu dan struktur, regulasi atau
sistem terkait dengan kehidupan pejalan ini, seperti sistem industri transportasi dan
industri wisata. Sementara jika dilihat dari konflik horizontalnya, maka kita bisa melihat
dari respon mereka ketika identitas turis disandangkan ke diri mereka. Respon keberatan
yang mereka tunjukkan menegaskan adanya konflik horizontal. Selain menunjukkan
konflik horizontal, sikap penolakan terhadap sebutan turis ini juga bisa dikatakan
sebagai konflik laten backpacker dengan dirinya sendiri. Singkat kata, identitas
backpacker ini mempertegas batasnya dengan menolak sebutan turis, wisatawan, bule
dan semacamnya.
Selain dilihat sebagai praktik spasial, ruang backpacker juga bisa dilihat sebagai
representations of space atau representasi ruang. Dalam representasi ruang, kita akan
memperhatikan elemen yang mendominasi representasi. Dengan begitu akan kita
temukan corak dari ruang tersebut, karena pendekatan representasi ruang ini
mengatakan bahwa yang mendominasi ruanglah yang menentukan corak ruangnya.
Karena “representasi menyatakan dunia abstraksi, apa yang ada di kepala bukan yang di
tubuh”5. Dalam hal ini representasi identitas backpacker yang dominanlah yang
menentukan ruang backpacker. Dari paparan data di bab sebelumnya maka kita akan
menjumpai representasi identitas ‘alternatif’ dalam ruang hidup backpacker ini.
Representasi alternatif ini kemudian akan diikuti dengan identitas kosmopolit dan

5

Andy Merrifield (2006), Henri Lefebvre. A Critical Introduction. New York, London:
Routledge, hlm. 109.
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terbuka atau toleran. Akan tetapi pendekatan ini tidak hanya berhenti di situ, pendekatan
ini menuntut kita untuk meneruskan pertanyaan, atas nama apa atau berdasar
kepentingan apa, representasi tersebut mendominasi? Dari situ kita dituntut lebih jauh
menelusuri proses dibalik munculnya dominasi representasi identitas alternatif beserta
identitas turunannya tersebut.
Dengan begitu pembahasan membawa kita pada cara kerja pembentukan
representasi dominan tersebut. Untuk mendekati dan mencari tahu bagaimana rezim
kehidupan wisata posmodern ini berjalan, maka pendekatan yang ditawarkan oleh Negri
dan Hardt perlu kita tinjau sedikit di sini. Pada pengantar di buku EMPIRE, Negri dan
Hardt mengingatkan berulang kali bahwa empire tidak digunakan sebagai metafor
melainkan pendekatan dalam melihat model penguasaan baru, mekanisme dominasi
masa kini. Pendekatan yang ditawarkan oleh Negri dan Hardt ini mampu menunjukkan
bahwa dunia yang kita huni sekarang ini ialah “dunia yang didefinisikan oleh rezim
baru yang kompleks, yakni rezim pembeda, pembuat homogen, deteritorialisasi
sekaligus reteritorialisasi.”6 Karena dunia telah mengalami posmodernisasi ekonomi
global, maka proses produksi yang ada tidak sekedar menghasilkan komoditi, sehingga
disebut dengan produksi biopolitis, yang memproduksi hubungan sosial, dimana politik
dan budaya saling tumpang tindih, dan dalam hubungan yang saling membentuk.
Jika dilihat sebagai proses territorialisasi, ruang hidup masyarakat modern
kapitalistik memperkuat stabilitasnya melalui penebalan batas antara ruang kehidupan
sehari-hari dan ruang rekreasi. Ruang kehidupan sehari-hari diisi dengan rutinitas kerja
ataupun menuntut ilmu, sementara ruang rekreasi menjadi waktu untuk mendapatkan

6

Antonio Negri dan Michael Hardt (2000), Empire, Cambridge, Massachusetts, London,
England: Harvard University Press, hlm. xiii.
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kesegaran dan hiburan yang tidak didapat dari keseharian kerja. Ketika dalam
keseharian tersebut terdapat penat ataupun ketidaknyamanan, maka wisata dan waktu
luang seolah dijadikan janji dan jawaban dari kepenatan tersebut, agar tidak ada lagi
keluhan ataupun kegelisahan yang berpotensi menjadi perlawanan.
Basis material dari para backpacker jelas menunjukkan hal tersebut, dengan
bekerja di Eropa dan menghabiskannya di Asia, yang biaya hidupnya lebih murah, bisa
dikatakan bahwa budaya backpacker tidak bisa lepas dari budaya konsumsi dan tatanan
global. Bisa juga kita katakan bahwa dalam budaya backpacker masih terdapat unsur
yang mendukung stabilisasi ruang globalisasi.
Yang menjadi ironi di sini ialah bahwa stabilitas itulah yang menjadi penyokong
dari neoliberalisme wisata beserta pola wisata massal yang banyak dikritik oleh para
backpacker, bahkan yang menjadi salah satu alasan dari gaya hidup backpacking ini.
Selain itu dengan menunjukkan corak produksi yang masih berjalan dalam gaya hidup
ini berarti semakin menguatkan temuan dari penelitian sebelumnya terkait dengan gaya
hidup backpacking yang dianggap sebagai aktivitas konsumsi. Salah satu pendekatan
kritis teori konsumsi digunakan oleh Munt, yang kemudian dikutip dan diteruskan oleh
Luke Desforges dalam “Checking Out the Planet.” Di artikel itu ia menulis bahwa
wisata kontemporer merupakan bagian dari proses distinction, dimana budaya barat
menggunakan aktivitas konsumsi untuk menandai perbedaan antar kelas. Dengan
menggunakan konsep Bourdieu, Munt, yang dikutip oleh Desforges berpendapat bahwa
kekuatan kelas itu terletak pada kemampuannya dalam mendefinisikan ‘selera’, melalui
perjuangan klasifikatoris, yang meliputi gaya hidup dan identitas, seperti makanan,
pendidikan dan budaya. Munt berpendapat bahwa anak muda kelas menengah saat ini
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mendefinisikan perjalanan alternatif sebagai jalan untuk mengumpulkan modal kultural,
yang kelak bisa mereka rubah menjadi modal ekonomi.7
Kemudian penajaman batas juga bisa dilihat dari penonjolan citra Asia sebagai
wilayah yang damai, organik serta eksotis. Kemunculan wacana eksotisme yang banyak
mewarnai artikel promosi wisata semakin menguatkan batas perbedaan antara wilayah
keseharian backpacker yang sebagian besar berada di wilayah Eropa Barat yang
dipersepsikan modern dan serba bergegas. Wacana eksotisme ini muncul beberapa kali
dari data yang diperoleh di lapangan, baik secara implisit maupun eksplisit. Di sini,
teritorialisasi menjadi proses yang memperkokoh keberadaan industri wisata agar
berdiri kuat dalam ruang globalisasi kapitalisme.
Seperti yang disebutkan oleh Hardt dan Negri bahwa, pola penguasaan global
saat ini tidak terbatas pada rezim yang memperkuat stabilitas, atau rezim pembeda,
tetapi juga bisa ditemukan pada deteritorialisasi, sebuah proses yang membuat batasbatas yang tadinya tegas menjadi kabur. Deteritorialisasi yang terjadi ini dapat dilihat
dari runtuhnya batas antara home and away. Di sini kita bisa katakan bahwa orangorang ditarik dari rumah atau tanah asalnya dengan cara dibuat berdaya secara ekonomi
dan teknologi, untuk menjadikan dunia ini menjadi rumahnya, tidak terbatas pada
batasan teritori apapun. Kemudian, wacana warga dunia, dunia adalah rumah, menjadi
wacana yang menopang gaya hidup berpindah ini. Melalui modernisasi, industrialisasi,
kapitalisme telah mendeteritorialisasi orang-orangnya, membuat mereka berdaya untuk
berpindah, membuat perjalanan seolah hobi pribadi, hingga tidak dipertanyakan lagi,
dan bahkan membuat hal tersebut seolah ideologis, karena dengan begitu, seolah
7

Luke Desforges (1998), “‘Checking Out the Planet’, global representations/local identities and
youth travel.”, dalam Tracey Skelton dan Gill Valentine (ed.), Cool Places, Geographies of
Youth Cultures, London: Routledge, hlm. 178.
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manusia memiliki sikap yang toleran dan terbuka, tidak terikat dengan paham
kebangsaan tertentu. Dengan kata lain menjadi backpacker berarti menjadi manusia
berjiwa modern sekaligus kosmopolit, serta tidak berperan dalam perusakan alam, sosial
dan budaya seperti yang dilakukan oleh turis arus utama, yang secara eksplisit terjebak
dalam industri wisata.
Setelah masyarakat tersebut merasa perlu untuk keluar dan escape dari rutinitas
keseharian, serta desakan jaman, kemudian di sisi lain juga dibuat mampu untuk
melakukan perjalanan dengan beragam alasan ideologisnya, perangkap pun sudah
disiapkan oleh globalisasi kapitalisme. Dengan proses reteritorialisasi, hasrat manusia
untuk escape tersebut diwadahi dengan proses yang lagi-lagi menjaga stabilitas
kapitalisme sebagai moda produksi. Dalam pelariannya untuk menghindar dari desakan
jaman dan tuntutan masyarakat urban, kapitalisme juga telah mengantisipasi cara atau
jalan bagi manusia yang ternyata lelah dengan pelariannya, seperti yang bisa kita
temukan dari data di bab sebelumnya, yakni keberadaan wilayah konsentrasi wisata
lokal yang menyediakan hotel, cafe dan restauran dengan beragam menu western
menjadi ruang melepas lelah dari para backpacker dalam pelariannya, yang lagi-lagi
sebenarnya merupakan bagian dari industri wisata.
Ada beberapa catatan yang bisa kita tarik dari proses ini, yang pertama ialah
bahwa kapitalisme mampu mendorong atau mengusir orang secara halus dari tanah
asalnya dengan menciptakan keseharian yang membosankan. Selain mendorong, ia juga
menarik orang dengan segenap wacana eksotisme dan membuat orang berdaya, merasa
mampu, mau bahkan senang untuk bepergian. Bahkan tidak hanya senang karena objek
wisatanya melainkan karena cara yang ditempuhnya kemudian menimbulkan kesan
alternatif.
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Dari sini bisa kita lihat perbedaan antara temuan yang didapat dari penelitian
sebelumnya yang menggunakan pendekatan konsumsi. Penelitian yang dilakukan
Desforges (1998) tersebut mengatakan bahwa backpacker dan turis bertemu dalam
aktivitas konsumsi. Dengan begitu, penelitian tersebut mengandaikan bahwa
backpacker mampu menghasilkan budaya alternatif yang berada di luar sistem
kapitalisme, hanya saja beririsan pada aktivitas konsumsi. Akan tetapi dalam penelitian
ini, meski berbeda argumentasi dari para pelakunya, turis ataupun backpacker menjadi
tidak terlihat perbedaannya, keduanya sama-sama melibatkan aktivitas konsumsi
sebagai bagian inheren dari kesehariannya, hanya saja melibatkan kreatifitas dan
sensitifitas yang berbeda, yang kemudian sekilas menampakkan gaya hidup dan budaya
berbeda. Meski jika ditelusuri lebih jauh, motivasi terdalamnya tidak banyak berbeda.
Untuk menarik motivasi terdalam itulah penelitian ini berjalan, yang ketika dibahasakan
dengan objek formal politik identitas menjadi pertanyaan yang dirumuskan dalam
rumusan masalah nomor 2 dan 3.
Dari pembahasan di atas bisa dikatakan bahwa daya globalisasi kapitalisme
terlampau besar untuk mencaplok hampir seluruh ruang hidup dari backpacker.
Besarnya daya tersebut terlihat dari dominasinya dalam proses teritorialisasi. Akan
tetapi benarkah individu yang berada di dalamnya tidak memiliki ruang mengelak?
Pengelakan yang dimaksud di sini tentu saja harus dibedakan dengan eskapisme yang
menjadi hasrat dari backpacker yang menjadi latar belakang dari pemilihan gaya
hidupnya tersebut. Pengelakan di sini sudah melibatkan hasrat yang lebih matang, yang
sudah melibatkan proses pembacaan

struktur, baik struktur sosial, ekonomi, serta

struktur yang masuk ke dalam tubuh melalui wacana dan bahasa. Perihal otonomi dan
potensi untuk menolak dan mengelak ini selanjutnya masih akan dibahas dengan
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meneruskan pembahasan proses produksi ruang Lefebvre yang ditambah dengan konsep
Assemblage Deleuzoguattarian.
Untuk meneruskan pembahasan pada persoalan celah otonomi dan ruang
mengelak, analisis ini menggunakan salah satu konsep yang lahir dari tradisi gerakan
Autonomia di Itali, yakni konsep pekerja imaterial atau immaterial labor, yang tertuang
dalam buku kedua Negri dan Hardt, MULTITUDE (2004). Istilah yang sudah disadari
ambiguitasnya ini dipakai Negri dan Hardt untuk meraba adanya potensi subjek politik
yang harus dimunculkan sebagai kekuatan tandingan dari rezim penguasaan baru,
empire. Dari situ mereka kemudian meneruskan perlunya membangun subjek politik
yang dinamai dengan multitude. Yang dimaksud dengan pekerja imaterial di sini bukan
terbatas pada pekerja yang menggunakan sarana-sarana imaterial dalam proses kerjanya,
melainkan pekerja yang dalam prosesnya “menghasilkan hal-hal imaterial, seperti
pengetahuan, informasi, komunikasi, jaringan, relasi dan respons emosional.”8 Aktivitas
kerja pun tidak terbatas pada kerja yang menghasilkan uang, namun seluruh proses yang
melibatkan daya aktif dan kreatif manusia yang pada akhirnya menghasilkan hal-hal
imateriallah yang termasuk dalam kerja imaterial ini. Pola kerja imaterial inilah yang
hidup sebagai corak kerja dalam masyarakat di jaman kapitalisme lanjut. Pola kerja ini
di satu sisi mengembangkan sayap kapitalisme, karena lunturnya batasan antara waktu
kerja dan tidak, meski di sisi lain juga memunculkan potensi yakni dengan memperkuat
posisi subjek politik yang disebut dengan subjek revolusioner oleh Negri dan Hardt.
Dari mana potensi tersebut muncul? Yang perlu diingat disini ialah bahwa
produk yang dihasilkan oleh pekerja di jaman kapitalisme lanjut ini berupa informasi,

8

Antonio Negri dan Michael Hardt (2004), Multitude. War and Democracy in the Age of
Empire, New York, Penguin, hlm. 108.
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pengetahuan serta jaringan yang mempunyai daya transformatif bagi pekerja sendiri dan
sekitarnya. Selain itu, produk kerja imaterial juga berpotensi menjadi bola liar karena
pengaruhnya yang tidak bisa dikendalikan sepenuhnya oleh kapitalisme. Sisi
transformatif tersebut muncul karena dalam prosesnya, kerja imaterial ini melibatkan
daya cipta kreatif dan subjektivitas pekerjanya. Hal inilah yang jika dikuasai dan
dikooptasi oleh kapitalisme, bisa berperan sangat efektif dalam melanggengkan
kapitalisme. Akan tetapi di sisi lain, kapasitas komunikatif, berpikir dan membangun
komunikasi sosial yang menjadi sarana kerja imaterial tersebut bisa dikuasai oleh
pemilik tubuh, yang tak lain adalah pekerja itu sendiri.

B.

Gaya hidup backpacking: dari Ruang representasional hingga Lines of

Flight
Jika meneruskan pembahasan dengan pendekatan produksi ruang Lefebvre,
maka kita juga harus menempatkan ruang hidup backpacker ini sebagai spaces of
representation. Spaces of representation/ representational space dimaknai sebagai
ruang yang hidup, ruang keseharian yang berbanding terbalik dengan tatanan dominan.
Yang menjadi kata kunci dari elemen ini ialah everyday life. Mengenai ruang
representasional ini Andy Merrifield menulis bahwa “ruang ini bisa disamakan dengan
sisi hidup yang tidak diketahui dan tersembunyi atau klandestin, serta tidak mengikuti
aturan yang berjalan ke arah konsistensi dan kesatuan, ruang ini tidak banyak
melibatkan kepala (rasionalitas): lebih banyak merasa dari pada berpikir.”9

9

Andy Merrifield (2006), Henri Lefebvre, A Critical Introduction. New York, London:
Routledge, hlm. 110.
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Jika mengamati keseharian backpacker dari paparan data pada bab sebelumnya
kita akan menemukan potensi emansipasi dan transformasi dari ruang backpacker atau
proses identifikasi backpacker ini. Celah tersebut bisa dilihat dari deteritorialisasi, lalu
diteruskan ke pembahasan deteritorialisasi sebagai lines of flight. Dan ketika
membicarakan keseharian atau budaya backpacker ini, ciri menonjolnya ialah
mobilitasnya, yang kemudian berhubungan dengan pandangan dan nilai hidupnya.
Ketika penelitian ini menempatkan backpacker sebagai pekerja imaterial,
pertanyaan yang kemudian muncul ialah sejauh mana backpacker mampu menguasai
kapasitas komunikasi dan berpikirnya? Serta sejauh mana proses ini memberi pengaruh
pada pola hubungan sosial yang ada? Dengan kata lain, penelitian ini harus mampu
mengulas dan membaca proses produksi ruang backpacker, yang sekaligus merupakan
proses pembentukan identitas itu sendiri.
Jika menggunakan pendekatan Lefebvre, maka kunci dari persoalan ini terletak
pada keseharian backpacker. Untuk itulah, pembacaan fenomena serta penyajian data
dari bab sebelumnya cukup menentukan alur analisis pada bagian ini, pada pembahasan
otonomi diri dan persoalan subjek politik yang sekiranya bisa ditempatkan sebagai
solusi. Dengan mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan diatas, maka ada beberapa
poin yang sudah sedikit disinggung diatas, namun perlu dibahas lebih lanjut. Ketika
membicarakan cara backpacker membentuk identitas dan memproduksi ruang, maka
penelitian ini harus mengulas kembali elemen-elemen dominan yang sering kali muncul
di situ. Elemen yang dimaksud di sini ialah elemen yang merupakan elemen budaya
backpacker. Berbicara tentang elemen dan entitas budaya, maka kita akan bertemu
dengan nilai-nilai yang dipegang oleh backpacker serta cara dan gaya hidup
backpacker, yang sudah disajikan di bab sebelumnya. Di bagian ini kita menggunakan
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pendekatan ontologi sosial Deleuze yang sudah melalui pembacaan Manuel DeLanda.
DeLanda membicarakan assemblage dengan menderivasinya ke dalam beberapa
dimensi. Pada dimensi kedua dari assemblage inilah terdapat berbagai assemblage lagi
yang dibagi berdasarkan sifatnya, yang menuju ke arah stabilisasi dan destabilisasi.
Dalam destabilisasi ini kita bisa menemukan territorialisasi beserta potensi
deterritorialisasinya. Dengan membuat kategori tersebut, DeLanda sudah meninggalkan
kategori makro dan mikro untuk melabeli elemen atau unsur budaya yang terdapat
dalam suatu komunitas atau kelompok. Untuk mengganti unsur makro dan mikro
tersebut terdapat urutan atau derajat kepentingan, skala kepentingan dari unsur dan
entitas yang ada. Dari situ kemudian kita menemukan terdapatnya jalur molar,
molekular dan lines of flight. Lines of flight yang menyimpan potensi transformasi ini
terdapat dalam deterritorialisasi. Deteritorialisasi juga dikatakan transformatif ketika
beroperasi sebagai lines of flight. Deteritorialisasi sebagai lines of flight terjadi ketika
pergerakan antar assemblage tersebut berada dalam hubungan antar assemblage, bukan
sebagai assemblage kesatuan. Kondisi ini yang kemudian mendorong ke kondisi
permanen transformasi kreatif atau kondisi subjektif yang sebenarnya.
Ketika pendekatan Lefebvre kita teruskan, maka yang harus kita pertimbangkan
ialah ruang representasional dari backpacker ini, yang juga termasuk dalam upaya
deteritorialisasi identitas backpacker. Dalam ruang representasional kita bisa melihat
bahasa-bahasa yang ditunjukkan dari tubuh-tubuh backpacker, yang paling menonjol
ialah dengan hitchhiking yang penuh penghayatan. Hitchhiking penuh penghayatan yang
ditunjukkan

data,

menunjukkan

bahasa

tubuh

backpacker

sebagai

ruang

representasional yang tidak mau tunduk pada aturan industri transportasi. Hitchhiking
juga menunjukkan daya komunikasi dan berjejaring yang dimiliki manusia, yang pada
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tahap ini tidak mampu dikooptasi seluruhnya oleh kapitalisme yang mewujud sebagai
industri transportasi.
Kemudian jika dilihat dari proses deteritorialisasi atau pengkaburan batas
identitas backpacker, maka kita bertemu dengan pengakuan beberapa label dan sebutan
dalam waktu yang bersamaan, yakni ketika mereka mengaku bahwa dalam dirinya
memang terdapat sisi backpacker yang mengusahakan perjalanan dan gaya hidup
alternatif, namun ia juga memiliki sisi turis dalam dirinya karena masih menikmati
keindahan dari eksotisasi, serta mengakui sisi imigran dari dirinya yang memang secara
legal formal bukan merupakan warga asli, namun sama-sama berjuang mempertahankan
kehidupan selama di Indonesia, khususnya di Jogja. Dengan mengakui berbagai label
sekaligus tersebut, berarti orang mampu mengelak dari territorialisasi, namun sudahkah
muncul sebagai lines of flight?
Selain itu, dalam deteritorialisasi ini juga bisa kita lihat pengkaburan batas
antara home and away. Di sini backpacker menunjukkan dayanya untuk mengelak dari
stabilisasi yang dilakukan oleh rezim. Di sini backpacker muncul sebagai assemblage
yang menolak untuk ditertibkan. Sekilas sikap ini terlihat mampu menggoyang rezim
yang memperkuat diri dengan stabilisasi dan kesatuan, akan tetapi deteritorialisasi
belum lah revolusioner jika belum muncul sebagai lines of flight, sebagai sikap
mengelak yang matang atau ideologis. Memang terdapat sikap untuk menolak stabilisasi
yang diterapkan oleh sistem secara biopolitik, akan tetapi jika kita lihat lebih jauh, kita
akan menemukan paham kosmopolit. Seperti sudah dibahas dan dipersoalkan di bab
sebelumnya, bahwa kosmopolitanisme ini bermasalah karena mampu menutupi
keharusan yang disandang oleh backpacker sebagai penggiat perjalanan dan gaya hidup
alternatif, yakni untuk beradaptasi penuh dengan lingkungan setempat. Di sini,
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kosmopolitanisme justru merupakan jebakan kapitalisme lainnya. Jika menganggap
dunia adalah rumah diikuti dengan proses adaptasi penuh dengan lingkungan sekitar,
semisal dengan berbicara menggunakan bahasa setempat, mampu memahami logika
serta nilai yang dipegang masyarakat, tidak membuat jarak serta terbuka pada kritik,
atau dengan kata lain berani memutuskan untuk mengakar pada tempat ia hidup, maka
proses deteritorialisasi berjalan ke arah yang lebih emansipatif dan transformatif. Akan
tetapi, ketika dengan pengertian berumah di dunia, backpacker kemudian menikmati
privelese atau hak istimewa, tidak memiliki kewajiban untuk mengakar dan
berkomitmen pada suatu budaya, serta menutupi sisi backpacker yang memiliki akar
dengan kolonialisme, maka kapitalisme lah pemenangnya, karena dayanya dalam
mengkooptasi ruang identifikasi backpacker. Yang perlu kita ingat ialah bahwa,
globalisasi

hadir

mengumandangkan

dengan

wajahnya

runtuhnya

yang

kekuatan

sangat

batas

kosmopolit,

antar

negara

yakni

dengan

bangsa,

sambil

mengkampanyekan dunia yang seolah baik-baik saja, seolah tidak ada ketimpangan
ekonomi dan sosial di antara warganya. Dari sini juga bisa dikatakan bahwa
kemungkinan akan terwujudnya wisata bebas batas tidaklah sama atau setara antar
manusia.
Dengan menggunakan pendekatan identitas Deleuzoguattarian dan teori
produksi ruang Lefebvre tersebut bisa kita katakan bahwa dari sekian assemblages yang
terdapat dalam keseharian backpacker, terdapat assemblage yang menyimpan potensi
emansipasi dan transformasi. Hal itu bisa kita temukan dalam aktivitas hitchhiking dan
pengakuan atas semua sebutan dan label selain backpacker atau traveler yang
ditempelkan pada penggiat gaya hidup ini, seperti turis, Londo, imigran dan bule.
Hitchhiking juga bisa ditempatkan sebagai lines of flight, karena sudah melibatkan
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tubuh, tubuh yang menghayati kenikmatan berhadapan dengan struktur dan dominasi
industri transportasi, sudah ada kenikmatan perlawanan. Hal ini bisa dibandingkan
dengan apa yang disebut sebagai multitude oleh Negri dan Hardt. Keduanya melahirkan
istilah multitude, sebagai subjek politik yang mampu berhadapan dengan pola
penguasaan baru, empire. Jika dalam logika kelas, Marx menamai subjek politiknya
dengan kelas proletar yang diisi oleh para pekerja yang tidak memiliki modal, Negri dan
Hardt menamainya multitude, yang merupakan kumpulan dari individu yang tidak bisa
disatukan kedalam satu identitas, yang masing-masing kekhasannya dibiarkan
berbeda.10 Maka dalam diskusi identitas backpacker ini, ketika dilihat dari sudut
pandang subjek politik yang ditawarkan oleh Negri dan Hardt, berarti identitas
backpacker tidak perlu diposisikan sebagai satu kesatuan, melainkan dibiarkan terbuka
dan terdiri dari jaringan yang plural.
Sementara proses pengaburan batas antara home and away yang kemudian justru
memunculkan identitas kosmopolit, justru kontra produktif terhadap usaha emansipasi
dan transformasi, karena menyimpan keistimewaan dan lagi-lagi menyimpan jalan
untuk melarikan diri dari persoalan. Jika identitas kosmopolit tersebut yang
dipertahankan, niscaya lingkaran setanlah yang dipertahankan. Gaya hidup yang secara
umum didasari oleh dorongan untuk melarikan diri, hasrat eskapis, yang kemudian
diwadahi oleh wacana kosmopolit, ini kemudian menuntut ruang lainnya untuk
melarikan diri. Semacam lari dari pelariannya, sehingga lingkaran permintaan dan
tuntutan tidak akan ada habisnya di situ. Satu-satunya jalan untuk keluar dari lingkaran
setan tersebut ialah dengan mengakui bermacamnya sebutan yang disandangkan pada
backpacker ini. Karena pada dasarnya dalam diri backpacker juga terdapat sisi turis,
10

Antonio Negri dan Michael Hardt (2004), hlm. 99.
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imigran sekaligus bule dan Londo. Sebagai backpacker, seseorang juga menikmati
bermacam keindahan dan perbedaan, sisi turis dalam dirinya. Sebagai seorang
backpacker juga, seseorang berhak mengusahakan kehidupan yang lebih baik di mana
pun ia berada. Bagaimanapun juga backpacker ialah orang yang datang dari jauh
menuju tempat dan budaya tertentu yang sudah berlangsung dari waktu ke waktu,
sehingga penyesuaian ialah sesuatu yang pasti dan tidak untuk dihindari.
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BAB V
PENUTUP

Membicarakan wisata, perjalanan, gaya hidup alternatif, dan khususnya
backpacker, selain menarik ternyata juga perlu. Karena selain menyimpan persoalan
sosial, tema yang aktual ini juga dekat dengan keseharian kita, atau bahkan kita
sendirilah pelakunya. Industri wisata juga semakin lama tidak menunjukkan akhir
hidupnya, justru sebaliknya, ia terus berkembang sambil berubah wajah. The end of
tourism yang banyak dikumandangkan oleh para pengkaji wisata postrukturalis di sini
terbukti berjalan ke arah sebaliknya.
Seperti yang sudah disebutkan dalam bab pendahuluan, bahwa pola wisata
massal sudah jelas membawa masalah yang kasat mata, hal itu sudah tidak dapat
dipungkiri, dan kajian ini pun setuju dengan apa yang sudah diungkapkan oleh
penelitian-penelitian sebelumnya mengenai dampak negatif yang diakibatkan oleh
wisata. Akan tetapi, ketika membicarakan backpacking, suatu pola perjalanan sekaligus
gaya hidup yang sekilas mampu memberi harapan akan adanya dunia wisata yang lain,
(another world but still tourism), kita wajib bertanya-tanya, sejauh apa alternatifnya. Itu
artinya kita mempertanyakan sejauh mana gaya wisata alternatif, ruang wisata alternatif
ini menjadi ruang transformasi dan emansipasi manusianya.
Pembahasan identitas backpacker dalam penelitian ini merupakan upaya dalam
membicarakan hal tersebut, dalam menanyakan sejauh mana ruang wisata yang
dikatakan alternatif ini bisa menjadi ruang transformasi dan emansipasi, sejauh mana
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ruang ini bisa kita tempatkan sebagai solusi atau setidaknya jawaban dari persoalan
dunia wisata yang kita hadapi kini. Bab 3 dan 4 dalam penelitian ini memiliki
kesamaan, yakni sama-sama melibatkan teori dan perspektif dalam menajamkan
kemudian memaparkan data terkait dengan persoalan yang dirumuskan. Akan tetapi
juga terdapat perbedaan, yakni pada bab 3, ruang atau dunia tempat hidup backpacker
masih ditempatkan sebagai backdrop dan setting, meski sudah disadari sebagai dunia
yang constructed, sementara bab 4 menariknya lebih jauh, meradikalisasi (untuk
mencari kemungkinan perubahan), dengan melibatkan subjek secara langsung dalam
produksi ruang. Bahkan sudah tidak bisa dikatakan terlibat lagi, karena menempatkan
ruang sebagai bagian integral dari diri subjek, ruang adalah identitas, sehingga proses
produksi ruang adalah identifikasi itu sendiri.
Dari temuan data beserta pembacaannya, kajian ini pada akhirnya menarik
kesimpulan, bahwa terdapat inkonsistensi dalam gaya hidup dan bepergian backpacking
ini. Inkonsistensi atau ironi tersebut bisa terlihat dari dua wacana besar yang hidup
dalam backpacking ini, yakni eskapisme dan kosmopolitanisme. Di sini, eskapisme
menjadi sangat ironis, mengingat jargon alternatif yang selalu diusung gaya hidup ini.
Jargon alternatif ini sering diakui secara eksplisit dalam wicara, bahkan dalam
penolakannya untuk disebut sebagai turis, karena diakuinya yang dilakukan tidak
sepenuhnya wisata. Ketika mendukung gagasan alternatif saat ini, berarti mengusahakan
dan memperbesar kemungkinan adanya dunia yang lain (saya kemudian ingat dengan
slogan yang diusung oleh World Social Forum, “Another World is Possible”).
Sementara eskapisme tidak bisa berjalan beriringan dengan usaha tersebut. Ironis dan
inkonsisten karena ketika berani mengaku alternatif berarti sudah sepakat untuk menjadi
bagian dari solusi. Menjadi bagian dari solusi tidak bisa dilakukan secara bersamaan

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI

178
178
178

dengan melarikan diri. Ketika memilih salah satunya, kita tidak bisa menjadi bagian
dari yang lainnya.
Kemudian wacana dominan lain yang ditemukan dari penelitian ialah wacana
kosmopolitanisme yang berkembang diantara backpacker. Sudah dipaparkan dalam bab
4 bahwa dalam wacana ini terdapat hak istimewa, sehingga mengaburkan identitas lain
yang sesungguhnya merupakan bagian integral dari backpacker, yakni warisan
kolonialisme dan imperialisme, sisi turisme, serta membebaskan backpacker untuk tidak
berakar dan berkomitmen pada suatu kebudayaan. Selain itu, kosmopolitanisme juga
merupakan salah satu panji dan tiang penyokong dari globalisasi kapitalisme, yang
sedari awal sudah menjadi musuh dari backpacker, karena menciptakan ruang
keseharian yang menjauhkan dari diri, memunculkan alienasi.
Meski demikian tidak semua sisi dan unsur budaya yang hidup dalam
backpacking ini mampu tercaplok habis oleh ruang globalisasi kapitalisme.
Bagaimanapun juga, backpacker sendiri yang menjalani gaya hidup ini, tubuh-tubuh
kita sendiri yang kesana kemari menjalani gaya hidup ini, sehingga tentu ada saja yang
luput dari kuasa globalisasi, selalu ada line of flight, semacam jalan untuk mengelak.
Mengelak di sini tentu harus dikontraskan dengan melarikan diri (eskapisme) yang
dipersoalkan. Pengelakan yang dimaksud di sini ialah pengelakan dari kuasa
neoliberalisasi wisata. Hitchhiking dengan penuh penghayatan terbukti mampu menjadi
semacam jalan menuju solusi dari persoalan wisata yang diakibatkan oleh
neoliberalisasi wisata yang mewujud sebagai industri transportasi. Dengan hitchhiking,
orang tidak akan menggantungkan nasibnya pada apapun atau siapapun kecuali dirinya
sendiri dan terutama kemampuan komunikasinya. Keamanan dan kenyamanan juga
harus diusahakannya sendiri, sehingga memaksa kita untuk selalu aktif dan waspada
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sekaligus nikmat karena usaha dalam setiap detik perjalanan yang dilalui. Ruang
mengelak lain yang menyimpan potensi emansipasi serta transformasi ialah terdapat
pada keterbukaan atas bermacam identitas yang ada di sekitar backpacking ini, seperti
identitas turis, bule dan imigran. Selebihnya, tulisan atau kajian ini sendiri merupakan
ruang mengelak bagi saya sendiri, yang memang menikmati perjalanan dan pelarian
yang sering saya lalui.
Dalam proses penelitian ini, saya juga menjumpai berbagai hal yang kiranya
akan menarik untuk dikaji tersendiri, seperti program Darmasiswa dari pemerintah RI
yang diberikan pada anak muda berasal dari luar Indonesia untuk mempelajari bahasa
dan budaya Indonesia, semacam program beasiswa. Selain itu, dunia teknologi
komunikasi dan informasi yang kian berkembang juga banyak memberi warna dalam
kehidupan manusia, tak terkecuali kehidupan wisata beserta pola-pola alternatifnya.
Dalam proses penelitian ini, teknologi komunikasi juga terlibat di sini, dari situ muncul
gagasan seputar penelitian terkait hal itu, terutama menyangkut situs jejaring sosial
wisata seperti couchsurfing.com yang kiranya juga menarik ketika menjadi kajian
tersendiri.
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