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Bicara tanpa kata 

Empire of signs adalah sebuah usaha 

untuk menggambarkan sebuah negeri 

bernama Jepang melalui serangkaian 

gejala tanpa deskripsi langsung. Roland 

Barthes melakukan pendekatan naratif 

melalui pengamatan kesehariannya 

selama berada di jepang dan bagaimana 

komunikasi tanpa arti yang hakiki justru 

menjadi suatu sistem komunikasi yang 

utuh, jauh dari absurditas dan pretensi 

yang biasa terjadi di tempat lain.  

Seperti sebuah puzzle raksasa, Roland 

Barthes mencacah Jepang menjadi gejala-

gejala kecil untuk kita susun. Hal yang 

sama dilakukan oleh Italo Calvino untuk 

menggambarkan Venesia berupa tempat-

tempat turunan yang terpisah dalam imaji 

Marco Polo di Invicible Cities. Cara ini 

merupakan teknik yang sangat menarik 

untuk menjaga jarak antara pembaca dan 

kesimpulan, yang pada umumnya terburu-

buru menggugat ide tentang “jepang” 

berdasarkan pengetahuan kolektifnya. 

Bersamaan dengan itu, hal ini menjerat 

sang pembaca untuk tetap menelusuri 

halaman demi halaman untuk merangkai 

puzzle dari ide tentang Jepang dalam 

bayangan Barthes. Bukan tentang tempat, 

apalagi akibat, justru pada detail kecil 

seperti alat makan Barthes memberi 

indikasi besar tentang budaya jepang. 

Kekuatan dari buku ini salah satunya 

terlihat dari hubungan antara ilustrasi dan 

narasi yang diberikan Barthes. Deretan 

ilustrasi yang menyisip di antara paragraf 

bukan hanya upaya memperjelas paragraf 

yang terkait, tetapi menegaskan ide 

tentang budaya Jepang dalam konteks 

visual dengan proses mandiri. Jika 

gambaran arsitektur menegaskan 

sekumpulan ide atau kesimpulan produk 

dari sebuah kebudayaan, maka Barthes 

memilih ilustrasi lukisan, tulisan, dan foto 

manusia untuk menerbitkan ide baru 

tentang imbas bagi pembacanya.  

Pachinko, center-city, empty center, no 

address, the station, merupakan 4 bab 

yang paling dekat dengan ide keruangan. 

Barthes menggambarkan kekosongan 

pada titik sentral dari kota di jepang, 

sebab penduduk jepang cenderung 



beraktivitas pada axis horizontal seperti 

stasiun kereta dan path pada jalan 

kompleks. Hal yang sama diungkapkan 

oleh Edward T. Hall dalam hidden 

dimension tentang kegamangan 

pengunjung barat dalam berorientasi di 

lingkungan perumahan jepang akibat 

ketiadaan tanda jalan. Hal ini lumrah 

sebab sebagian besar penduduk telah 

memiliki pengetahuan kolektif yang 

koheren tentang tempat tinggalnya. 

Keduanya menandakan bahwa orientasi 

ruang di kota-kota jepang harus dialami 

melalui gerakan atau perjalanan langsung. 

Kosong adalah suatu kondisi yang 

meminta diisi. Sebuah peluang, 

kesempatan untuk memberi arti. Hal ini 

yang Barthes coba sampaikan pada 

pembacanya pada chapter the breach of 

meaning, exemption from meaning, the 

incident, dan so, yang memiliki satu topik 

mengenai haiku. Menggunakan instrumen 

haiku, yang paling mendekati identitas 

budaya jepang, Barthes berhati-hati dalam 

menjelaskan bagaimana haiku bekerja. 

Haiku tidak seperti puisi pada umumnya 

yang mengantar pembaca menuju 

pengertian yang lebih dalam. Sebaliknya 

haiku mengilangkan makna dengan 

mengutamakan esensi yang dalam waktu 

bersamaan saling berkaitan serta 

bertentangan.  

Berkunjung pada buku yang sejenis, 

Edward T. Hall dalam Hidden Dimension 

juga menjelaskan tentang elemen 

komunikasi yang berangkat pada gerak 

tubuh dan bukan apa yang diucapkan 

dalam bahasa. Roland Barthes secara 

puitis mengungkapkan bahwa kebudayaan 

Jepang menitikberatkan aksi dan bukan 

reaksi, indikasi dan bukan definisi, tanda 

bukan penanda. Kedua buku ini 

menjelaskan bahwa sistem bahasa, secara 

tidak langsung, hanya mempengaruhi 

sistem dari komunikasi, yang utamanya 

dimulai dari gerak. Pada chapter bow, 

gesture ini diamati barthes sebagai 

budaya sopan santun paling utama di 

jepang. 

Walaupun memiliki pengamatan yang 

dalam, Barthes sebagai pengunjung tetap 

berjarak dengan keutuhan budaya Jepang. 

Jun’ichiro Tanizaki melalui In praise of 

shadow berputar hanya pada 

keremangan, tetapi dapat memberikan 

pengamatan yang lebih menyeluruh 

tentang pengalaman bertinggal pada 

rumah tradisional jepang serta bagaimana 

itu berelasi dengan kebudayaan 

utamanya. Roland Barthes, berpindah 

secara lincah dalam variasi ukuran dan 

waktu. Melihat sepintas dan mengambil 

unsur paling penting dari elemen-elemen 

yang mewakili ide dari kebudayaan 

jepang. Keduanya secara sadar 

menyiratkan identitasnya dari cara 

memperlihatkan dan melihat, Tanizaki 

sebagai tuan rumah, dan Barthes sebagai 

pengunjung.  

Sayangnya, pada beberapa aspek Empire 

of Signs jatuh dalam perangkap 

kecurigaan yang biasa ditemukan dalam 

kajian oriental. Gejalanya adalah 

komparasi tak seimbang dengan dunia 

barat, yang menilai dunia barat (benua 

eropa dan amerika) tidak menghayati 

ruang secara menyeluruh. Hal ini mungkin 

cenderung benar mengingat kebudayaan 

barat memiliki basis identitas pada 

metafisika dengan dogma utama untuk 



memisahkan jiwa dan raga, ide dan 

bentuk, tetapi tidak lantas dibutuhkan 

untuk memperkuat argumen tentang 

kebudayaan jepang yang sudah luhur 

sejak awal. Memang buku ini bertujuan 

untuk menjadi sebuah dialog barat dan 

timur, tetapi ada beberapa konotasi yang 

menyiratkan superioritas timur sehingga 

menguntungkan argumen yang hendak 

diberikan dari kebudayaan jepang. 

Empire of signs adalah sebuah buku yang 

berusaha kosong seperti haiku. Tanpa 

memberikan makna secara langsung 

Barthes memberi kemungkinan untuk 

bukunya. Tanpa bab akhir yang 

memberikan kesimpulan Barthes 

menyerahkan apa yang ingin kita 

simpulkan tentang negeri jepang dan 

kebudayaannya. Kita membaca gambaran 

tentang alat makan, lalu berpindah pada 

pachinko, kemudian menyimak 

kekosongan ruang pada titik sentral. 

Barthes lantas memberi komparasi 

tentang perbedaan budaya barat. Sebuah 

kunjungan yang menyenangkan dan 

dalam tentang orang asing di negeri 

angan-angan bernama Jepang. 
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Citizen of No Place; Comical 

Dystopian 

Tulisan ini terlambat datang ke pesta. 

Komik arsitektural Citizen of No Place sudah 

dirilis sejak 2012, 4 tahun silam. Begitu 

terlambatnya datang pesta, mungkin 

gedungnya sudah dipakai untuk acara hajatan 

orang lain. Namun, melihat kurangnya popularitas komik ini di Indonesia serta desakan 

kebutuhan variasi medium arsitektural, rasanya patut jika komik ini sekali lagi mendapat 

sorotan. 

Jimenez Lai sebagai author adalah seorang 

arsitek berkebangsaan Korea. Berkarya di 

studio Bureau Spectacular dan pernah 

memenangkan Architectural League Prize 

for Young Architect. Citizen of no place 

adalah monogram dari cerita yang 

diterbitkan di berbagai media pada tahun 

yang berbeda. 

 

Citizen of no Place merupakan kumpulan 

kritik pedas futuristik yang menyenangkan 

untuk dibaca. Berisi 10 cerita singkat yang 

mengusung tema urbanisme, mulai dari 

perbincangan kelu dengan developer, 

http://www.amazon.com/Citizens-No-Place-Architectural-Graphic/dp/1616890622


hingga kisah futuristik tentang kehidupan dan metodologi perancangan ruang tanpa 

gravitasi. Walaupun terlihat mencacah, kumpulan komik ini bekerja dalam satu jalinan yang 

tidak hanya diikat oleh tema urbanisme, tetapi juga ide tentang waktu dan ruang secara 

linear. 

Artwork dari Citizen of No Place diilustrasikan dalam gaya manga yang bercampur dengan 

ilustrasi arsitektural. Jika graphic novel Asterios Polyp bersahaja dalam kontinuitas, Lai 

memiliki kekuatan pada juxtaposition. Kontras antara kumpulan diagram yang tidak main-

main disandingkan dengan figur manusia yang tampak digores terburu-buru layaknya 

mahasiswa dikejar deadline, membuat komik ini semakin menarik. Tema global yang 

menegangkan lantas dikembalikan pada punchline jenaka yang membuatnya tidak 

sedemikian ‘gerah’.  

 

Dystopian in diagram 

Kembali pada tema utama graphic novel ini, Lai mencoba menyampaikan pada pembaca 

tentang potensi ekstrim yang mungkin terjadi akibat keserakahan manusia. Pada chapter 

’Babel’ yang mengadopsi kisah alkitab Tower of Babel, Lei menggambarkan apa yang terjadi 

ketika manusia betul-betul mencoba menginjak tepian langit. Intro pada chapter pertama 

dibuka dengan diagram yang mengutip kecemasan High-Rise milik J.G Ballard dalam bentuk 



diagram kritis. Kemudian disambung pada Babel Lei menceritakan manusia pertama yang 

dikirim untuk hidup sendiri dipucuknya sebagai sintesis utama dari buku, penduduk tanpa 

tempat tinggal. Atau lebih tepatnya, penduduk yang kehabisan tempat tinggal. 

 

Pada tema yang lebih santai, Lei juga membahas budaya populer vs pilihan individu dan 

perspektif perancangan antara subjektivitas vs objektivitas dalam menyikapi suatu desain. 

Pun latar spasial dari cerita berjarak dengan keseharian kita, Lei mampu menghadirkan 

konten yang familiar, -dan tentu saja jenaka, dalam komiknya.  

Juxtaposistion terakhir dari komik ini dirangkum dalam sepasang cerita yang saling terkait 

antara On primitive dan Future Archeologist. Pada On Primitive, Lei menjelaskan 

kesederhanaan ritual bertahan hidup dari manusia purba dalam kompleksitas desain. 

Konsekuensi dari kompleksitas yang semakin rumit pada chapter-chapter sebelumnya 



berakhir di Future archeologist dengan hilangnya disorientasi arsitektural yang berujung 

pada kepunahan, digambarkan dengan panel dibawah ini.   

 

 

 

 

Walaupun terkesan paranoia, komik ini masih relevan, bahkan aromanya menguat sejak 4 

tahun silam, terutama dalam isu imigran. Banyaknya bahasa dan inside joke arsitektural 

mungkin membuat komik ini agak sukar dibaca oleh masyarakat umum, tetapi sungguh 

segar bagi pendisiplin arsitektur. 

 

 



Opini 

News and whatnot 

Especially, architectural news. 

Ayn Rand in The Fountainhead once said via 

one of her character, I wish someday 

architecture can be discussed as common as 

football or baseball. 

Today, architectural awareness has been 

rising due interdisciplinary demands, seducing 

approach from various medium, and 

government regulation that backed up with 

public criticism. Indication of such event could 

be perceived from how people took proper 

attention of their living space and responds 

accordingly from previous (architectural) 

experience. 

One of many cause of these understanding 

came from news. A good portal news (if not 

saying obligated to), usually in same step with 

information it referred to, narrated in friendly 

manner, yet provides way to read more. 

Although people don’t explicitly states 

‘architecture’, their collective concern about 

spatial quality indicates awareness. 

Nevertheless, local news about architecture 

have offbeat perception from academic 

purpose. I think, architectural academic desire 

(while not theorizing method) is to penetrates 

people life to better quality through their very 

first instrument of living; buildings. In more 

humanistic manner, how to make people 

happier in their neighborhood. But here, more 

news attention were focused on displaying 

architecture as mere gallery. 

In local online portal, architectural news 

usually divided in 3 area; property, unique 

building, and cultural items. This structure is 

harmless as long as it deliver proper context 

of architectural course. The problem is, they 

often not. 

Most property article covers about housing 

prices and information that practically 

important on its context. Still, numbers of 

media tend to represent architecture within 

sensational looks of buildings with ambiguous 

idea behind it. Focal point turns to uniqueness 

rather than ubiquity. Architectural 

phenomenon (ex. green design) often biased 

with particular trend that eargasming. While 

its good as catalyst, this could be dangerous 

as it becoming bias in helping people 

understanding what-is architecture. Not to 

mention risk of supporting horrible kitsch. 

In comparison  
Between architecture column news in local 

and some country, first difference lies in 

caution. The latter maintaining fitting context 

in their items, either it works, fresh item, or 

futurist agenda. Architecture does not 

indicated by building only, but also thoughts 

and discussion. By putting reliable source, not 

only they build bridge to wider understanding, 

they also maintained their market credibility. 

Second and more important, they remind 

people about their architectural situation. 

Meanwhile, numbers of local architectural 

news cover article that alienates us from our 

urban phenomenon (ex.responsive 

architecture and its resilience in Jakarta). 

Instead of cover architectural story from local 

accredited organization (ex; IAI), most news 

examine faraway issues, yet have little 

concern about authenticity. Postmodern 

architectural work is dazzling and interesting, 

but not always necessary. But it sounds nice! 

Bonus if you can involve our name on it. 

 

Whist rely on friendly material, there are so 

much event to be put in architecture column. 

Any news regarding organizing a city could be 

included in architectural event. As example, 

recent Kalijodo eviction, Penjaringan, is one of 

http://properti.kompas.com/arsitektur
http://www.france24.com/en/tag/architecture/
http://properti.kompas.com/read/2016/02/16/090000521/Telah.Hadir.Tenda.dari.Kardus.yang.Tahan.Hujan.3.Hari
http://properti.kompas.com/read/2016/02/16/090000521/Telah.Hadir.Tenda.dari.Kardus.yang.Tahan.Hujan.3.Hari
http://economy.okezone.com/read/2016/02/21/470/1317661/kantor-portabel-ini-terinspirasi-budaya-jepang-dan-badui


those. Rather than provokes sweet question 

about forthcoming plan for evicted land (tell 

us how do you want your new park being 

served), news tend to turn public focus for 

their feelings towards key player; Ahok and 

Kalijogo residence. It’s only natural that this 

always back to each interest in mentioned 

circumstances. But looking back to notable 

history about urban planning, such as kali 

code to recent solution of big apple density, 

such reflection are missed in sorrow. 

Excuses 
Classic problem include: different “language” 

that leads to public confusion, followed by 

ignorance. Its normal, that actual architectural 

journal usually being enjoyed by its disciples 

for its academic necessity for using such term 

like public space rather than park, and 

contextual public space itself as third place. 

This caused people to eyeballing such writing 

and choose stuff that eye comforting (more 

dazzling works) whereas more serious 

problem back to elitist discussion. Meanwhile, 

problem of language can be solved by soft 

narrative. Few architect essayist such Avianti 

Armand proved this in her book, by limiting 

exclusive terms and more evoking sense of 

place with life story without losing primary 

issue. 

Adversity to understanding architecture in 

Indonesia is not limited within language, but 

also its figure. Lack of architect journalist that 

contributes in common news held us back in 

public realization of architecture importance. 

In debt of Ridwan Kamil, people can taste how 

architecture applied in public space. This was 

major opportunity to retain public-creativity 

by having such figure. But Ridwan Kamil alone 

could not escape from media celeb trap that 

made people lose focus from his architectural 

epoch to his bike-to-work habit, or his wife. 

Once again, its back to media to be fair on 

portion between candy and meat. 

Alternatives 
When we can no longer relies on news, 

contemporary solution called for alternative 

approach with cultural proxy such as film, 

graphic novel, and literature. This approach 

proved to be effective and memorable to 

reintroduce wayang in manga style. 

Unfortunately, it goes back to particular 

consumer and only as good as being appetizer 

in architectural recognition. This is why news 

as basis and most common medium holds 

actual responsibility in delivering genuine 

introduction of what-is architecture rather 

than bypassing architectural agenda just 

because it does not sold well. 

By the time we able to portrait urban 

planning, visionaries architectural issue, 

rewinding clock to historical movement, 

narrowing scope to localities, and revoking 

vast possibilities of our architectural situation 

in proper way, we might understand more 

about our city. Thus, giving people more 

chance to respect regulation and minority, 

and regain power of city shaping. Hell, we 

might stop to follow outer influence to 

developing our architectural identity. 

Maybe Ayn Rand’s wish is still light years away 

here. Architecture cannot be talked like 

football in terms of essence, but its symptom 

still have good change to be discussed 

between coffee. With that ground,  I hope 

Arsitektur column in general news portal 

could be more architecture-wise. 

 

 

 

 

https://www.goodreads.com/book/show/12458852-arsitektur-yang-lain
https://www.goodreads.com/book/show/6685824-garudayana-vol-1


Opini 

Papua dan cerita 

Pulang dari papua, rasanya lapar. Masih 

banyak hal yang bisa didulang, tetapi apa mau 

dikata, waktu dan tenaga sudah habis nyaris 

tak bersisa. Papua selatan, kabupaten 

bovendigul, yang kami jajaki selama 21 hari 

menyimpan banyak cerita. Langit, hutan, 

sungai, kampung, dusun, merupakan formula 

perjalanan wajib untuk mencapai kampung 

Yafufla (kecuali anda punya helikopter), 

tempat bermukimnya sebagian marga dari 

suku korowai yang tengah menunggu 

pembangunan. Sementara sisanya yang masih 

berpegang teguh pada adat, masih bertinggal 

di dusun yang tersebar di belantara papua 

selatan. Alhasil, dapat dikatakan kami 

mengambil data turunan yang berasal dari 

lisan para tetua dusun yang pindah ke 

kampung ini. (kampung: areal terencana 

untuk bertinggal terbuka di pinggir hutan. 

Dusun: pemukiman komunal di dalam hutan) 

Suku Korowai yang bertinggal diatas pohon 

punya alasan berbasis rasa takut untuk 

mengamankan diri dari pertikaian dan perang 

serta swanggi (kematian/penyakit yang tidak 

dipahami). Awalnya, saya pikir keinginan 

mereka untuk mengelevasi diri merupakan 

bentuk penghambaan pada Tuhan. Terbentur 

kenyataan, saya tutup mulut. Ini menjawab 

kegalauan saya saat memasuki rimba papua. 

Gaston bachelard bilang bahwa attic (highest 

point of house) in contrast with cellar 

(signifying irrational thought) represent 

tranquility and imagination, roughly saying 

semakin tinggi posisi seseorang dalam rumah, 

semakin damai/rasional lah penghuninya (ada 

nook, light, dan conforting silence). Juga 

melihat preseden dari rumah bertema 

ketinggian, cenderung berbanding lurus 

dengan kebijaksanaan. Lah kok, suku ini 

makan orang? 

Tetapi praduga punya tuduhan, bisa jadi 

keberjarakan mereka dengan tanah dimotori 

keinginan mengisolasi diri dari kejahatan, 

yang secara tidak langsung menjadikan 

mereka insan yang bijaksana. Sebab tidak 

bijaksana untuk menyebut kultur kanibal 

sebagai tanda kebengisan. Bagaimanapun, 

kultur hanya turunan fisik dari tanda yang 

diakui secara komunal, dan terlepas dari 

benar dan salah. Artinya, tujuan pertama 

mereka bukan didasari rasa takut, melainkan 

keinginan untuk menuju kebenaran. Mungkin 

(sebab saya belum kompeten untuk bilang 

wallahualam). 

Ngomong-ngomong, budaya rumah tinggi 

sendiri sedang diancam bahaya kepunahan. 

Pengikisan budaya adat akibat intervensi 

kemajuan itu rentan sekali, seperti pemuda 

rentan panas dingin melihat perempuan 

cantik. Siapa tidak tergoda dengan suara 

renyah cita citatah lewat hp, rokok mild 

mentol yang tidak perlu digulung, dan rumah 

bersendi paku yang hanya perlu diketok-ketok 

palu untuk bertahan selama 7 tahun 

dibanding suara anjing, tembakau gulung, dan 

rumah sagu yang hancur 2 tahun kemudian. 

Dengan datangnya intervensi pemerintah dan 

agama yang mengantarkan damai (lewat 

senapan), serta adanya dokter dan 

pengobatan (yang datang tak dijemput pulang 

tak diantar), menyiratkan suatu pikiran baru: 

ngapain lagi tinggal di atas pohon? Toh ada 

potensi hidup lebih mudah. 

Maka, sedikit demi sedikit mereka turun. 

Keganasan rimba papua tidak perlu dipersulit. 

Namun kita kembali lagi pada polemik yang 

klise. Orang-orang yang meninggalkan akar, 

akan pergi mencari akar yang lain, dalam 

kasus ini kota. Sayangnya, kepergian itu tidak 

dimodali dengan kemampuan kompetisi yang 

mencukupi untuk tinggal di neraka bernama 

kota. Pergi ke kota 2 tahun, pulang membawa 

uang dan menularkan janji surga, pergi 



bersama teman, lalu kembali pulang saat kota 

terlalu panas, dan seterusnya. Tidak ada 

kemajuan yang terjadi, hanya ada kontaminasi 

ide hidup enak dari kota terhadap pola 

kebudayaan di kampung. Bahkan pak 

cornelius bilang, sebelum orang-orang pulang 

merantau, di kampung ini tidak ada penyakit 

kusta. Ini bukan bukti, hanya indikasi.  

Tentang hal yang hilang 

Ada dua hal besar yang hilang pada 

masyarakat korowai, Tuhan dan pemerintah 

(yang agaknya sejajar di mata mereka). Tuhan 

pernah datang sekitar 1970an, tetapi gereja 

kini kosong. Pengenalan kepada Tuhan 

menghentikan beberapa ajaran adat yang 

bersifat atau dianggap bengis di masyarakat 

bermoral, tetapi agama kurang tertanam 

secara menyeluruh pada kehidupan mereka, 

kecuali fakta bahwa sebagian besar nama dari 

masyarakat ini diambil dari kitab suci. 

Sementara pemerintah, seperti pada kasus 

kampung tertinggal lainnya, hilang lebih tak 

berbekas ketimbang Tuhan. Pemerintah 

memberi insentif dana yang nyangkut di 

beberapa titik birokrasi sebelum mencapai 

kampung, ada lagi infrastruktur ajaib seperti 

solar panel yang dipasang di rumah-rumah 

penduduk untuk menyalakan lampu dan 

(secara ironis di tempat yang tiada sinyal) 

handphone. Sisanya berupa material dan 

rumah praktis berprogram ruang sama yang 

dibangun di beberapa kampung. 

 Sebenarnya saya jengah sekali membaca 

tulisan tentang papua yang menyebut relasi 

pemerintah. Pemerintah seharusnya.. 

pemerintah diharapkan... dan seterusnya. 

Padahal, ketimbang pemerintah, investor 

swasta bergerak jauh lebih cepat dalam 

menandai lahan potensial untuk perkebunan 

kelapa sawit dan karet. Melalui celah tanah 

tak berakte dan mekanisme tukar guling 

dengan pemda setempat, ancaman ambil alih 

lahan ini kian nyata. Ini bukan pesan 

diplomatis, tetapi berharap pada pemerintah 

semata sama halnya seperti berharap hujan 

pada Tuhan, bahkan lebih naif. Banyak cara 

yang dapat ditempuh secara mandiri oleh 

orang-orang berkompetensi untuk mulai 

membangun papua, baik di bidang 

pendidikan, kesehatan, bahkan pembangunan 

arsitektural yang tidak mengesampingkan 

budaya. Papua, sungguh-sungguh menunggu 

siapa yang datang lebih dulu. 

Banyak sekali yang bisa ditulis, tentang skema 

solusi budaya vs pembangunan top down, 

kebudayaan rumah tinggi, dan lain-lain. 

Berhubung terancam digugat membocorkan 

isi buku yang nantinya disusun untuk output, 

saya berhenti sampai sini.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Opini 

The Art of Bikepacking 

Bikepacking adalah kawin silang antara backpacking dan cycling. Hasilnya yaitu suatu kegiatan 

bepergian ke suatu tempat dengan strategi backpacker dan alat transportasi sepeda. Tentu orang 

berkerut dahi membayangkan bagaimana backpacker, -yang selalu membawa carrier sebesar kulkas 

kemana-mana-, menjadi lebih sinting lagi dengan menggenjot sepeda sambil membawa kulkas 

kemana-mana. Agaknya memang kegiatan ini mirip dengan gejala masokisme atau kesenangan 

menyakiti diri sendiri. 

 

 

 

Bikepacking sebenarnya sudah lazim. Saat ini tercatat banyak orang yang mengabdikan betisnya liat-

membulat akibat memutar pedal sepeda demi melintasi sumbu dunia. Saya tidak bercanda. Ada 

orang Jepang yang cukup sinting untuk berangkat mengelilingi dunia dengan total uang dikantong $3 

dan sepeda butut, namanya Keiichi Iwasaki. Ada lagi orang bogor yang salah belok hingga ke 

mongolia dan cina. Orang bogor ini asli dan hafal pancasila. Ada juga lelaki paruh baya yang 

mengelilingi Indonesia dengan sepeda kumbang, juga orang bogor lainnya yang ikut serta 

menyambangi sabang-marauke dalam duet yang penuh romansa selama 2 tahun, namanya Cliff 

Damora.  

Apa yang menarik dari bikepacking?  

Mengenjot sepeda bermuatan kulkas dari terbit fajar hingga terbenam matahari merupakan suatu 

ritual yang bisa dibilang religius. Umumnya semakin lama waktu tempuh dari titik a ke titik b, orang 

akan semakin menghayati perjalanannya. 

Menghayati (verb) 

1. mengalami dan merasakan sesuatu (dl batin): kita semua harus ~ dan mengamalkan 

Pancasila;.  
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Proses mengahayati terlepas dari suka dan duka dalam perjalanan. Namun aspek utama dari 

penghayatan adalah kesadaran being in the moment. Ini pula yang ditemukan dalam kegiatan rohani 

dan meditasi. Seorang pilgrimage modern eropa mampu berjalan ratusan kilometer untuk suatu 

perjalanan religius dengan beragam alasan, utamanya berdamai dengan diri sendiri atau instannya 

sebuah pengalaman baru. Biar begitu, platform jalan kaki yang digunakan tetap menggunakan logika 

yang sama, bahwa dengan berjalan menyisakan lebih banyak waktu untuk berfikir dan menghayati. 

Perbedaannya adalah, jika seorang pilgrimage berjalan sambil berdoa dalam pujian agar kiranya 

bertemu bisikan Tuhan di tengah jalan, seorang bikepacker akan menggenjot dalam cemas agar 

kiranya tidak kekurangan kios tambal ban ditengah jalan. 

Aksi sama dengan reaksi. Dalam bikepacking orang dituntut untuk terus fokus untuk mengayuh 

sepeda. Sebab sepeda tidak akan bergerak jika tidak dikayuh, dan proses genjotan harus cukup 

seimbang agar cyclist tidak ngoyo dan sampai ke tujuan pada waktu yang ditentukan. Taktis 

berpindah ini harus semakin ditakar ketika melintasi tanjakan keji yang mengiris jiwa. Namun setelah 

mencumbu pelan-pelan kemiringan yang tak ramah, kita dapat mendefinisikan kembali arti dari kata 

'bahagia' kala menikmati angin segar saat meluncur di turunan tanpa mengayuh sepeda. 

Mencicipi ketulusan orang. Mochtar Lubis pasti tidak pernah melakukan bikepacking. Dalam catatan 

khotbahnya, Manusia Indonesia: Sebuah Pertanggungjawaban, beliau menyatakan kesejatian orang 

Indonesia yang terutama bersifat kurang tulus. Ini ditampik keras-keras dalam kegiatan bikepacking. 

Sesedikitnya, semua orang yang saya temui dalam perjalanan, pasti membekali senyum (tentu 

setelah berbengongan), atau menawarkan air, atau bahkan membungkuskan makanan. 

Jika kita gabungkan, kita jadi bertanya kembali apa 

yang tidak menarik dari bikepacking. Mengayuh sepeda 

melewati garis kota, sebelum melipir ke daerah 

perkebunan, lantas bersisian dengan barisan hutan, 

sehabis menjajak ketinggian yang diisi lautan pinus, 

berdoa saat tanjakan sebelum bernyanyi saat meluncur, 

merasakan sengat matahari di punuk leher, tertawa 

bersama seorang lelaki pencari kayu bekas, tersanjung 

dirayu kemuning senja, dan tidur di langgar kampung yang 

tidak tercatat di peta. 

 

 

 

 

Apa yang dicari? 
Seorang bikepacker, atau anak touring (jika tidak turut membawa beban sekulkas), yang saya 

tanyakan dijalan, menjawab dengan sederhana: Saya ingin tahu apa yang ada di depan sana.  
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Jawaban ini bisa menimbulkan dua reaksi: 1. Kagum karena aura petualang yang santer 2. Bingung 

karena kita umumnya mengenal penemuan yang disebut mobil. Namun masuk akal kiranya jika yang 

disebut kualitas 'tahu' disini diperjelas. Mengetahui ruang dalam kualitas bersepeda berbeda dengan 

kualitas mengetahui ruang oleh orang yang menggunakan mobil/motor. Orang yang melajukan 

sepeda diantara pepohonan dapat menggambarkan lebih banyak hal ketimbang mereka yang 

bergerak diatas kecepatan 50km/jam. Saya (dan saya yakin semua penulis turing) bisa menuliskan 

lebih dari 700 kata tentang bagaimana rasa, pemandangan, bahkan aroma dari melintasi tanjakan 

nagrek yang panjangnya hanya 3km.  

 

Lantas untuk apa? 
Agaknya jawaban itu sesederhana mengapa seseorang melakukan hal-hal yang aneh; makan beling, 

panjat tebing, fetish pada kacamata, atau cinta lagu korea. Karena saya suka, dan karena saya 

mampu. Jawaban ini mematahkan pertanyaan tentang pencarian, sebab pencarian berbuntut pada 

tujuan. Semua orang tahu tujuan bikepacker ketika bertanya mau kemana, sehingga pertanyaan 

yang lebih tepat adalah mengapa menggunakan sepeda, dan jawabannya sesederhana jawaban tadi. 

Suka dan bisa. 

 
Fenomenologi 

Jika pengertian saya bahwa fenomenologi adalah suatu disiplin estetika untuk menjelaskan 

bagaimana suatu pengetahuan terumuskan di kepala seseorang tidak salah, maka dengan 

melakukan bikepacking kita dapat memahami lebih baik bagaimana kita merangkum suatu 

pengalaman perpindahan. Jika menggunakan kereta menghabiskan waktu 12 jam jakarta-jogja, dan 

10 jam dengan motor, sementara dengan sepeda kita punya waktu 3 hari untuk menamatkan 

perjalanan tersebut, disini ada perbedaan kualitas dan kuantitas (waktu) perpindahan. Dengan 

kereta, kita akan dibuai dengan suasana romantis yang mengizinkan fantasi kita melanglangbuana. 

Dengan motor/mobil, kita merasakan perpindahan tepat sasaran yang kurang mengizinkan lamunan 

bebas di perjalanan. Namun dengan sepeda, kita diizinkan untuk melamun tanpa kehilangan kontrol 

atas kecepatan dan irama genjotan yang mesti seimbang. Seketika kita dapat melamunkan banyak 

hal khususnya perjalanan (kemana, bagaimana, untuk apa), dan lamanya bukan main-main. 

 

Pikiran pertama yang muncul dalam pengalaman jalan pertama seorang bikepacker adalah; Ngapain 

sih saya? Hal ini terjadi ketika sudah berada di tengah jalan dengan keringat yang membanjir dan 

tanpa kesempatan balik arah. Ini adalah saat-saat berdoa yang baik untuk pingsan dan 

mengharapkan mukjizat bertemu orang yang dikenal untuk diantar pulang. Namun Tuhan tidak 

bermain dadu, biasanya kita akan dipaksa untuk terus menambah jarak dengan genjotan hingga 

akhirnya kita menyerah untuk menyerah sebelum sampai ke tempat tujuan dan bertanya, mengapa 

tadi saya punya pikiran untuk menyerah? Pikiran kedua, ketiga, keempat dan seterusnya dari 

bikepacking adalah, mengapa tidak. Biasanya ini terjadi jika pengalaman bikepacking malam (atau 

siang, pick your poison) pertama menampakan keuntungannya. Set of benefit yang ditawarkan oleh 

backpacking sudah dipahami, maka jarak yang belipat ganda dan kemiringan yang menantang bukan 

lagi menjadi masalah. 

 



Jika saya sekarang menutup mata, saya bisa mengingat 

banyak detail dari perjalanan bersepeda. Karena dengan 

medium lain, mobil/motor atau kereta, subjek secara tidak 

langsung meruangkan dirinya sendiri dengan limitasi 

kecepatan. Sehingga secara tidak sengaja membatasi 

dirinya dengan alam dan mereduksi rasa di titik-titik yang 

penting saja. Sementara dalam bersepeda, semua hal yang 

berusaha diceritakan oleh sebuah titik di jalan biasanya 

benar-benar sampai pada panca indera. Bagaimana visual, 

aroma, suara, dalam sintesis pengalaman ruang. Kita 

melibatkan jalan dalam naungan tempat dan sebaliknya. 

sehingga rumusan pengalaman yang didapatkan jauh lebih 

kaya. Kita tidak benar-benar melaju, tetapi kita juga tidak 

perlu benar-benar berhenti untuk menyesap ruang. 

 

 

Bikepacking adalah pilihan yang tepat untuk mengalami perpindahan ruang dengan mengenali 

ruangnya. Sementara jika kita berorientasi untuk mengalami ruang hanya di tujuan, mari gunakan 

kereta dan mobil/motor. 
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