
Backpacking ke Jogja, Bromo, dan Surabaya 

Oleh : Rizal Dwi Prayogo 

 

Daftar Tulisan 
Sumber Inspirasi.................................................................................................................................. 1 

Backpacking to Jogja : Kedatanganku di Kota Budaya Jogjakarta ....................................................... 2 

Backpacking to Jogja : Menjamah Borobudur dan Kaliurang ............................................................. 8 

Backpacking to Jogja : Mengagumi Kemegahan Merapi, UGM, dan Prambanan ............................ 14 

Backpacking to Jogja : Menilik Manajemen Transportasi Jogja ........................................................ 24 

Backpacking to Jogja : Jogja yang Begitu Memesona ....................................................................... 27 

Backpacking to Bromo : Kisah Menuju Desa Cemorolawang ........................................................... 30 

Backpacking to Bromo : Manisnya Hidup Terasa Setelah Lelah Berjuang ........................................ 34 

Backpacking to Surabaya : Merasakan “Sekolah Besar” Kehidupan di Jalanan................................ 40 

Backpacking to Surabaya : Menjemput Inspirasi Sepanjang Jalan ................................................... 47 

Backpacking to Surabaya : Surabaya si Kota Metropolitan .............................................................. 54 

Backpacking : Antara Perencanaan, Komitmen, dan Konsistensi ..................................................... 57 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1 

 

Sumber Inspirasi 
 

Orang berilmu dan beradab tidak akan diam di kampung halaman 

Tinggalkan negerimu dan merantaulah ke negeri orang 

Merantaulah, kau akan dapatkan pengganti dari kerabat dan kawan 

Berlelah-lelahlah, manisnya hidup terasa setelah lelah berjuang 

 

Aku melihat air menjadi rusak karena diam tertahan 

Jika mengalir menjadi jernih, jika tidak, kan keruh menggenang 

 

Singa jika tak tinggalkan sarang tak akan dapat mangsa 

Anak panah jika tidak tinggalkan busur tak akan kena sasaran 

 

Jika matahari di orbitnya tidak bergerak dan terus diam 

Tentu manusia bosan padanya dan enggan memandang 

 

Bijih emas bagai tanah biasa sebelum digali dari tambang 

Kayu gaharu tak ubahnya seperti kayu biasa 

jika di dalam hutan 

 

Imam Syafii’ 
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Backpacking to Jogja : Kedatanganku di Kota Budaya Jogjakarta 
Catatan hari pertama, 31 Juli 2010 
Oleh : Rizal Dwi Prayogo 
 
 

Dalam waktu seminggu, saya dan Dida melakukan perjalanan ke berbagai kota dan objek 

wisata dengan berusaha semaksimal mungkin menekan biaya dalam perjalanan, atau yang 

lebih kita kenal dengan istilah wisata ala backpacker. Perjalanan ini bukanlah sembarang 

perjalanan, bukan sekedar perjalanan melepaskan penat, tetapi juga sebagai bentuk 

perwujudan dari nasihat Imam Syafii─tentang merantau ke tempat-tempat yang jauh untuk 

menjemput dan menebar inspirasi. 

 

Kami memulai perjalanan pada hari Sabtu pagi tanggal 31 Juli 2010 dengan menggunakan 

kereta api ekonomi seharga 24.000 rupiah──orang-orang menyebutnya dengan kereta 

sekolah rakyat. Berangkat dari Bandung pukul 06.15 terlambat 5 menit dari jadwal yang 

seharusnya. Ah, kesan saya pada kereta api ekonomi sudah buruk disini. Seperti yang sudah 

saya rencanankan sebelumnya, kali ini, buku yang saya bawa sebagai teman perjalanan 

adalah buku karya Andrea Hirata terbaru yang berjudul Dwilogi Padang Bulan. 

 

Sebenarnya, banyak cerita dari kereta api kelas ekonomi ini, tapi biarlah itu menjadi kesan 

tersendiri bagi saya. Perjalanan yang memakan waktu kurang lebih 11 jam, lagi-lagi harus 

terlambat satu setengah jam dari jadwal yang seharusnya. Otomatis, rencana perjalanan 

yang sudah kami rancang matang-matang harus kami padatkan dalam waktu yang singkat 

itu, tapi Alhamdulillah tidak mengurangi rencana kunjungan. 

 

Sore itu, setelah bergelut dengan panasnya suasana kereta api ekonomi, tibalah kami di 

stasiun Lempuyangan Jogjakarta. Akhirnya, kami bisa menghirup udara segar juga setelah 

lelah berjibaku berebut udara segar di dalam kereta dengan penumpang lain. Sore itu amat 

menyegarkan bagi kami, dengan cahaya matahari yang mengintip-ngintip dan angin yang 

tidak malu menunjukkan dirinya. Tempat yang pertama kami tuju adalah mushola stasiun 

untuk mendirikan sholat dzuhur dan ashar sekaligus─jamak qoshor─dan beristirahat 

sejenak. 
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Sore itu sudah pukul 17.30. Begitu keluar dari stasiun, begitu riuhnya para tukang becak 

menawarkan jasanya. Kontan saja saya tolak halus-halus, namanya juga backpacker, tidak 

ada anggaran untuk itu. Tempat yang kami tuju adalah halte trans Jogja─perlu diketahui, 

tidak ada angkot disini. Memang, jarak antara stasiun dan halte cukup jauh, ya, itulah 

“sedikit” pengorbanan jika kita benar-benar ingin mewujudkan tata lalu-lintas yang baik dan 

lancar. 

 

Tidak perlu merogoh saku dalam-dalam untuk membayar ongkos Trans Jogja ini, cukup 

3.000 perak saja, kita sudah bisa diantar ke tempat-tempat strategis dalam kota. Dan 

asyiknya, kami diajak berkeliling kota dulu sebelum tiba di tujuan. Tempat tujuan berikutnya 

adalah Masjid Keraton untuk mendirikan sholat maghrib dan isya sekaligus dan sekedar 

bersih-bersih badan. Memang, sulit untuk mencari yang gratis-an di era CAFTA ini, bahkan 

untuk toilet pun kami harus membayar 2.000 perak, tapi tak apalah, hitung-hitung saling 

memberdayakan masyarakat. 

 

Setelah mendirikan sholat maghrib dan isya sekaligus, ada seorang Bapak mendekati kami 

dengan ramah. “Mau naik gunung mas?” begitu katanya, mungkin karena melihat ransel 

kami, terlebih lagi setelah melihat ransel saya yang biasa digunakan untuk naik gunung. 

Setelah berkenalan, beliau bernama Helmi, ya Pak Helmi. Kami sempat mengobrol seputar 

kota Jogja ini, mulai dari makanan murah, tempat penginapan, sampai budaya masyarakat 

Jogja. Akhirnya, kami diantarkan menuju tempat makanan murah─mungkin lebih dikenal 

dengan angkringan. 
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Kami beruntung tiba di Jogjakarta bertepatan dengan malam Minggu karena suasana Jogja 

pada malam itu benar-benar ramai. Begitu keluar dari komplek masjid Keraton, kami 

melihat begitu banyak anak-anak muda bergaya punk tanggung di komplek Alun-Alun 

Keraton─belakangan saya ketahui, ada konser Band Superman is Dead di sekitar Alun-Alun 

Keraton. Lalu, kami melanjutkan jalan-jalan ke tempat yang kata orang belum pernah ke 

Jogjakarta sebelum mengunjungi tempat ini : Malioboro. 

 

Lagi-lagi, kami merasa beruntung karena suasana Malioboro pada malam Minggu benar-

benar hidup. Mulai dari orangtua dan keluarga, para turis asing, pendatang dari berbagai 

daerah, hingga remaja tanggung pun ada disitu. Kami ditunjukkan tempat makan yang 

murah oleh Pak Helmi tadi, kami makan di depan Pasar Sore Malioboro. Nikmat sekali 

makan malam dengan suasana malam yang begitu hidup, apalagi ditambah dengan harga 

makanan yang sangat cocok untuk seorang backpacker. Satu bungkus nasi rames seharga 

2.000 rupiah (total harga makanan 4.000 rupiah karena saya mengambil dua bungkus), es 

teh manis seharga 2.000 rupiah dan gorengan seharga 500 rupiah (saya mengambil dua). 

Jadi, pengeluaran saya untuk makan malam itu adalah 7.000 rupiah. 

 

 
 

Lanjut! Kami melihat ada keramaian di komplek Monumen Sebelas Maret yang tidak jauh 

dari tempat kami makan. Ternyata ada hiburan malam disitu. Setelah beres mengambil 

gambar gedung Bank Indonesia dan Kantor Pos Besar di ujung jalan Malioboro, kami 

lanjutkan dengan menonton acara hiburan malam di komplek Monumen Sebelas Maret itu 

(Monumen Sebelas Maret tepat berada di depan bekas Istana Presiden sewaktu Ibukota 

Negara berada di Jogjakarta). Suasana di komplek Monumen benar-benar heterogen, tidak 

hanya kalangan remaja tanggung saja, tapi juga ada kalangan senior─jika tidak mau disebut 

tua─dan para turis asing. Malam yang inspiratif sekali, benar-benar memberikan suasana 
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yang berbeda bagi pikiran saya. Malam yang bisa memberikan kesegaran baru bagi pikiran 

dan jiwa (mind and soul). 

 

 

 
Cukup sudah nongkrong di komplek monumennya, kami lanjutkan jalan-jalan untuk mencari 

penginapan sambil menyusuri keramaian jalan Malioboro pada malam hari. Sejenak saya 

membayangkan Bandung. Jika saya kaitkan dengan Bandung, suasana jalan pada malam itu 

persis seperti di jalan Ahmad Yani (Kosambi) Bandung─karena banyak PKL di kanan-kiri jalan, 

tetapi keramaiannya bak jalan Dago. Jadi, kombinasi antara jalan Kosambi dan jalan Dago. 

Ah, tapi Malioboro memiliki kesan tersendiri. 

 

Kami beristirahat sejenak di dudukan di bawah lampu taman kota pinggir jalan. Sejenak 

mengamati hiruk-pikuknya masyarakat Jogja dan tentu juga para pendatang. Sekali lagi, 
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malam ini masih merupakan malam yang inspiratif! Padahal, waktu sudah menunjukkan 

pukul 22.00 di layar handphone saya. Ah, jam segini belum mendapat tempat penginapan! 

Ya, itulah tantangan yang harus dinikmati oleh seorang backpacker : Harus berani 

menghadapi segala ketidakpastian kondisi. Dengan begitu, mentalitas kita akan terlatih 

untuk menjadi manusia yang mandiri dan tidak terus menggantungkan diri pada orang lain. 

Satu lagi yang penting, menjadi seorang backpacker berarti juga melatih manajemen 

kepasrahan kita kepada Allah. 

 

Memang tidak ada yang kebetulan, selagi kami bingung, handphone saya bergetar tanda 

SMS masuk.  Saya baca, “Kang, udah dapet tempat penginapan belum?” SMS dari 

Terong─nama panggilan untuk teman saya itu─yang secara tidak kebetulan juga sempat 

berpapasan di komplek Monumen tadi. Lalu, dia menyarankan kami untuk mencari 

penginapan di daerah jalan Sosrowijayan─tempat ini merupakan pusatnya para backpacker 

di Jogja. Memang, malam itu sangat ramai, jadi penginapan di daerah Sosrowijayan pun 

sudah habis di-booking. Harga paling rendah sekitar 50.000 rupiah per kamar per malam. 

Lalu, kami lanjutkan mencari penginapan di daerah Sosrowinayan─masih dekat dengan 

Sosrowijayan yang sama-sama di daerah Malioboro. Alhamdulillah, akhirnya kami dapat 

penginapan yang jauh lebih murah, seharga 40.000 rupiah per kamar per malam. Kami ambil 

saja tempat penginapan itu, jadi masing-masing orang mengeluarkan uang 20.000 rupiah 

saja. Harga yang murah untuk tempat tidur, kamar mandi, keramahan, dan keramaian 

sekitar Malioboro. Malam ini harus istirahat yang cukup karena besoknya masih harus 

disambung lagi dengan petualangan menjemput dan menebar inspirasi, tentunya dengan 

objek wisata yang berbeda. 
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Pengeluaran hari pertama :  

 

1. Tiket KA Bandung (Kiaracondong) – Jogjakarta (Lempuyangan) : Rp. 24.000,00 

2. Trans Jogja Halte Yos Sudarso – Halte Malioboro   : Rp.   3.000,00 

3. Toilet         : Rp.   2.000,00 

4. Makan malam + minum di angkringan Malioboro  : Rp.   7.000,00 

5. Tempat penginapan (Hostel)      : Rp. 20.000,00 

 

Total  : Rp. 56.000,00 
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Backpacking to Jogja : Menjamah Borobudur dan Kaliurang  
Catatan hari kedua, 1 Agustus 2010 

Oleh : Rizal Dwi Prayogo 

 

Sisa-sisa keramaian Malioboro tadi malam benar-benar terasa pagi ini. Jalanan sangat 

lengang, mungkin karena orang-orang kecapekan setelah menikmati sajian malam tadi 

ditambah lagi dengan hari Minggu yang begitu memanjakan. Jika saja, pada pagi itu terjadi 

agresi militer mendadak, mungkin Jogja sudah diambil alih oleh musuh. Namun, yang 

membuat saya kagum, sisa-sisa keramaian tadi malam tidak begitu banyak menyisakan 

sampah. Jalanan Malioboro tetap bersih, udaranya tetap segar, ditambah lagi dengan 

kehangatan sapaan mentari. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang senior─jika tidak ingin disebut 

tua─sudah sibuk dengan gerakan senam Tai Chi nya. Mbok-mbok pedagang makanan sudah 

siap dengan bakulnya. Dan sebagian orang lainnya sudah siap menjemput keberkahan pagi 

hari. 

 

Pagi itu kami nikmati dengan berjalan-jalan di sekitar Malioboro yang lengang sambil 

mencari sarapan. Kami menyusuri lekuk-lekuk Malioboro dan tidak ketinggalan 

mengabadikan gambarnya. Segar sekali pagi itu. Saya membayangkan bisa bersepeda di 

Jogja pada lain waktu, mudah-mudahan saja terwujud. Akhirnya, kami menemukan tempat 

makan yang pas, baik bagi lidah maupun bagi Rencana Anggaran Belanja Backpacking-an 

(RABB). Ke Jogja tanpa makan Gudeg asli buatan orang Jogja masih kurang 

rasanya─walaupun di Bandung juga banyak gudeg. Puaslah rasanya menukar 7.000 rupiah 

dengan nasi gudeg dan teh hangat pagi itu. Setelah puas menikmati sajian pagi, kami 

lanjutkan dengan berkemas untuk melanjutkan “petualangan”. 
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Pukul 08.00 kami sudah nongkrong di halte Trans Jogja Malioboro untuk bergegas ke 

terminal Jombor. Trans Jogja ini merupakan transportasi andalan masyarakat Jogja karena 

selain aman, nyaman, juga yang pasti harganya terjangkau─jauh dekat 3.000 rupiah. Saya 

jadi membayangkan lagi suatu ketika Bandung mengadopsi sistem manajemen transportasi 

dari Jogja. Suasana lalu lintas di Jogja begitu tertib, tidak ada angkot, untuk angkutan dalam 

kota sudah cukup dengan menggunakan Trans Jogja. 
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Di Trans Jogja, kami bertemu dengan bule yang sepertinya berasal dari Asia Timur. Saya tahu 

dari buku petunjuk wisatanya yang berbahasa Mandarin (huruf kanji), dia menanyakan 

Borobudur pada kami. Yah, dengan bahasa Inggris yang ngepas, saya jawab saja sekenanya. 

“You wanna go to Borobudur?” Setelah ia mengangguk, lalu saya susul dengan, “Ok, you can 

join with with us”, tak apalah, sekalian berlatih bahasa Inggris. Akhirnya, kami sampai juga di 

terminal Jombor untuk berganti bis dengan tujuan Borobudur. Sepertinya, para kernet di 

Indonesia ini sudah memiliki kamus tersendiri tentang rute tujuan angkutan mereka. 

Bayangkan saja, yang seharusnya diucapkan “Borobudur” berubah kata menjadi “Budur”, 

hal ini mengingatkan saya pada kernet di gerbang belakang kampus ITB yang mengucapkan 

“Cisitu” menjadi “Citu”. “Budur..budur…budur…”, “Citu…citu….citu..”. Hadoh. 

 

Perjalanan ke Borobudur memakan waktu kurang lebih satu jam. Setelah sampai di terminal, 

lagi-lagi kami ditawari becak, andong, maupun ojek. Lagi-lagi harus kami tolak secara halus 

karena mereka─becak, andong, dan ojek─tidak ada dalam Rencana Anggaran Belanja 

Backpacking-an (RABB) kami. Berjalan adalah hal yang menyenangkan sekaligus gratis. 

Kemudian, setelah berjalan sekitar 10 menit, kami sampai di gerbang tiket. Untuk bisa 

masuk, melihat-lihat, dan berfoto di dalam komplek Borobudur harus kami tukar dengan 

uang seharga 17.500 rupiah. Jujur saja, saya baru pertama kali ini melihat Candi Borobudur. 

Setelah sekian lama penasaran dengan apa yang dikisahkan pada buku-buku sejarah dan 

diceritakan oleh guru-guru sejarah, akhirnya saya bisa melihat kemegahan Candi Borobudur 

dengan mata kepala saya sendiri. Sungguh suatu mahakarya anak manusia! 
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Mempelajari sejarah membuat kita bisa merenungkan kembali hakikat dari nilai-nilai 

perjuangan. Membuat kita makin menyadari bahwa Indonesia itu merupakan negeri yang 

benar-benar kaya akan budaya dan keragamannya. Maka, teramat bodoh jika kita tidak bisa 

memanfaatkannya dengan baik, apalagi kita tidak mengetahuinya. Banyak sekali kisah yang 

diceritakan di Candi terbesar Umat Budha itu. Mulai dari cerita zaman kerajaan, makna 

pembuatan stupa, cerita di setiap reliefnya, hingga rekonstruksi Candi Borobudur yang 

pernah terkubur akibat amukan gunung merapi sekitar tahun 1000-an. 

 

Siang itu memang terasa sangat terik sekali, tidak heran banyak yang menyewakan payung 

di dalam komplek Borobudur. Jika pepatah mengatakan, “Sedia payung sebelum hujan” 

maka saya berpendapat lain, “Sedia payung sebelum kepanasan di Borobudur.” Backpack 

(kantong) saya memang bak kantong milik Doraemon yang segalanya ada, tapi sepertinya 

hanya pintu kemana saja yang tidak ada dalam kantong saya, jadi anggaran untuk 

transportasi menjadi sangat penting. 
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Setelah puas─lebih tepatnya berpanas-panas─di Candi Borobudur, kami melewati pintu 

keluar yang sepertinya memang sengaja dirancang untuk mempertemukan antara 

pengunjung dan pedagang. Kami akhirnya luluh juga oleh tawaran manis seorang pedagang 

yang menawari nasi rames seharga 5.000 rupiah saja, mengingat perut juga sudah protes 

menuntut haknya. Es kelapa muda dingin menjadi penutup makan siang yang sekaligus kami 

paksa menjadi makan terakhir kami hari itu─karena makan pada siang itu di luar jadwal dan 

anggaran. Lalu, kami lanjutkan dengan sholat Dzuhur dan Ashar sekaligus─jamak qoshor. 

 

Perut sudah terisi, energi sudah terpulihkan, sholat sudah, dan dahaga sudah terobati. Kini 

saatnya menuju objek selanjutnya : Kaliurang. Dari Borobudur kami kembali ke terminal 

Jombor, kemudian kami lanjutkan dengan Trans Jogja menuju halte Kentungan. Dari halte 

Kentungan, kami berjalan sedikit untuk menunggu angkot ELF─sebenarnya ELF ini merek 

truk, hanya saja sudah baku menjadi nama angkot─tujuan Kaliurang. Setelah menempuh 

perjalanan kurang lebih sekitar satu jam, kami sampai juga di Kaliurang. Kali ini, kami benar-

benar harus evaluasi karena kami sampai bertepatan dengan tutupnya objek wisata (pukul 

16.00) ditambah lagi angkot ELF yang kami tumpangi tadi adalah angkot ELF terakhir. Prinsip 

backpacker : Harus siap dengan ketidakpastian kondisi. Dari prinsip itulah, kami mengubah 

rencana. Pada rencana awal, hari kedua ini akan diakhiri dengan kunjungan ke daerah 

Prambanan, tapi rencana kami ubah dengan mencari hostel. Tentunya hostel yang 

termurah. 

 



 
 

13 

 

 
 

Namun, “insiden” kecil di hari kedua ini tidak mengubah rencana besar backpacking-an 

kami, hanya sedikit menggeser waktunya saja. Artinya, rencana ke Prambanan harus 

dialihkan ke hari ketiga dan mau tidak mau, kami harus bergerak (lebih) gesit. Akhirnya, sisa 

waktu di hari kedua itu, kami putuskan untuk mencari hostel murah saja. Alhamdulillah, 

dapat! Malahan lebih murah dari hostel sewaktu kami menginap di daerah Malioboro. 

Cukup membayar 30.000 rupiah per kamar per malam. Dengan prinsip sepiring berdua, jadi 

15.000 rupiah per orang. Sisa waktu yang ada saya pergunakan untuk membaca, menuliskan 

inspirasi, mengevaluasi hasil perjalanan hari kemarin, dan merencanakan segala sesuatunya 

untuk hari esok dan hari-hari selanjutnya sambil ditemani dengan teh manis hangat. Daerah 

Kaliurang ini seolah telah menghilangkan ingatan saya bahwa saya pernah merasakan 

kepanasan di komplek Candi Borobudur tadi siang. Oh, sejuknya. 

 

Pengeluaran hari kedua : 

 

1. Makan nasi gudeg Malioboro   : Rp.   7.000,00 

2. Trans Jogja Halte Malioboro – Halte Jombor : Rp.   3.000,00 

3. Bis jurusan Jombor – Borobudur  : Rp.   8.000,00 

4. Air mineral (2)     : Rp.   2.000,00 

5. Tiket masuk Borobudur   : Rp. 17.500,00 

6. Makan nasi gudeg + es kelapa di Borobudur : Rp.   7.000,00 

7. Bis Jurusan Borobudur – Jombor  : Rp.   7.000,00 

8. Trans Jogja Halte Jombor – Kentungan : Rp.   3.000,00 

9. Angkot “ELF” Kentungan – Kaliurang  : Rp.   9.000,00 

10. Tempat penginapan (hostel)   : Rp. 15.000,00 

 

TOTAL  : Rp. 78.500,00 
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Backpacking to Jogja : Mengagumi Kemegahan Merapi, UGM, dan 

Prambanan  
Catatan hari ketiga, 2 Agustus 2010 

Oleh : Rizal Dwi Prayogo 

 

Rencana ke Kaliurang yang seharusnya kami bereskan pada hari kedua, ternyata harus kami 

susun kembali rencananya. Mengingat hari kemarin yang kekurangan informasi mengenai 

waktu buka dan tutupnya objek wisata juga ditambah dengan sarana transportasi yang ada. 

Tapi, tak apalah. Anggap saja latihan mencari solusi dalam keadaan terdesak. Kini, yang 

harus kami lakukan adalah mengubah susunan acara dan bergerak (lebih) gesit lagi. 

 

Setelah beres sholat subuh, kami lalu packing kembali barang-barang kami karena akan 

langsung menuju UGM setelah beres dari Kaliurang ini. Sekedar info, mungkin pada waktu 

kunjungan kami ke Kaliurang bukan merupakan waktu kunjungan bagi wisatawan. Terlihat 

pada begitu banyaknya hostel yang kosong─tidak seperti di Malioboro yang sepertinya 

penuh terus. Hostel yang kosong seolah disediakan untuk kami saja. Kami anggap seperti di 

rumah sendiri, begitu kata orang-orang untuk membuat tamunya tidak merasa canggung. 

 

Pagi kala itu memang sangat sejuk, udara pegunungan yang bersemilir halus tak henti-

hentinya mengelus-ngelus rambut saya, ditambah dengan kehangatan mentari yang seolah 

mengintip di balik pegunungan Merapi. Kami memutuskan untuk sarapan terlebih dahulu 

untuk mengisi energi. Konon, katanya dalam kondisi udara dingin, kita akan cepat merasa 

lapar ketimbang dalam kondisi udara panas. Tapi yang pasti, kita akan lebih cepat merasa 

haus pada kondisi udara panas. Alangkah adilnya alam ini dalam memperlakukan 

penghuninya, tapi penghuninya saja yang (kadang) tidak berlaku adil pada alam. 

 

Setelah mengisi perut dengan soto ayam hangat, badan ini sudah siap untuk menjelajah 

inspirasi lagi. Dengan membayar tiket masuk seharga 2.000 rupiah, kami disuguhi oleh 

hutan pegunungan Merapi yang sejuk ditambah dengan suara alam yang begitu syahdu. 

Kami susuri jalan setapak demi setapak yang menanjak, terlihat matahari mengintip dari 

balik pepohonan. Momen indah ini tidak pantas untuk dilewatkan, saya tidak segan-segan 

untuk mengeluarkan kamera dan mengabadikan gambarnya. 
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Tidak hanya pepohonan saja yang menghiasi perjalanan kami, tapi juga ada sekelompok 

kera yang bergelantungan di pepohonan sembari mengatakan bahasa yang tidak kami 

mengerti. Tapi sayang,  keindahan alam yang kami nikmati sepanjang perjalanan menanjak, 

harus tercoreng oleh hasil perbuatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang 

mengatasnamakan vandalisme, kreativitas, grafity, dan rasa ingin eksis dengan mencoret-

coret fasilitas umum. Oh, alangkah lucunya negeri ini.  
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Setelah menempuh perjalanan sekitar setengah jam, rasa lelah berjalan menanjak 

terbayarkan oleh panorama gunung Merapi yang gagah. Sampailah kami di menara paling 

tinggi di hutan itu. Kami berhenti sebentar di menara itu sambil mengabadikan gambar 

Merapi dari kejauhan. Hanya satu kata yang bisa menggambarkan kemegahan Merapi : 

Subhanallah. Rasa-rasanya, kamera pun tidak bisa menangkap kemegahan itu, hanya mata 

ini saja yang bisa menangkapnya. Mata, suatu karunia yang besar dari Allah untuk kita. 
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Setelah puas membenamkan keindahan panorama ke dalam memori, kami lanjutkan 

menyusuri bukit untuk menuju air terjun kecil─di tanah Sunda lebih dikenal dengan Curug. 

Setelah berjalan sekitar 15 menit, kami mendengar suara gemericik air, otomatis kami 

mengikuti sumber suara tadi. Lagi-lagi, mata kami dimanjakan dengan keindahan alam 

pegunungan. Airnya jernih, bahkan batu-batu di dalamnya pun sampai terlihat dengan jelas.  
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Setelah dirasa cukup menikmati panorama Kaliurang, kami lanjutkan perjalanan menuju 

UGM, sesuai dengan juklak kami yang telah diubah waktunya. Kami naik angkot ELF dari 

Kaliurang menuju halte Trans Jogja Kentungan. Lagi-lagi, kami se-angkot dengan turis bule, 

tapi bule itu tidak mengajak saya ngobrol, seolah mereka tahu kemampuan bahasa Inggris 

saya tidak bagus. Namun, ada satu hal yang menarik, para sopir angkot ELF itu seolah sudah 

memiliki template tersendiri jika harus berbicara pada turis : tentang bagaimana bertanya 

mau kemana; tentang menjawab ongkosnya berapa; tentang bagaimana menunjukkan arah. 

Unik sekali. 

 

Sesampainya di Kentungan, kami langsung menuju halte Trans Jogja dan membayar ongkos 

3.000 rupiah untuk jarak jauh ataupun dekat. Sesaat kemudian, bis Trans Jogja datang. Ada 

hal menarik lagi yang saya rasakan pada moda transportasi ini : manajamennya benar-benar 

bagus. Penjaga haltenya pun ramah-ramah dan tidak segan-segan menunjukkan alamat 

yang akan kami tuju. Penumpang yang akan turun benar-benar didahulukan dari 

penumpang yang akan naik. Benar-benar nyaman, aman, dan pastinya terjangkau. 

 

Nyamannya suasana di dalam Trans Jogja membuat saya tidak mau beranjak pergi, tapi 

UGM sudah dekat, ya apa boleh buat, saya harus beranjak juga. Begitu sampai di gerbang 

depan UGM, saya takjub karena luasnya yang melebihi kampusku, ITB. Dari gerbang depan, 

terlihat bangunan bergaya arsitektur Joglo yang seolah mengidentitaskan dirinya sebagai 

bangunan yang berada di Jawa Tengah. Lalu, kami berjalan menyusuri dalam kampusnya 

menuju masjid untuk menunaikan sholat Dzuhur dan Ashar sekaligus. Alangkah luasnya 

UGM ini, dari gerbang depan hingga masjid kampusnya saja ibarat berjalan dari gerbang 

depan kampus ITB sampai ke gerbang belakangnya langsung. Lalu, sampailah kami di Masjid 

Kampus UGM. 
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Setelah menunaikan sholat, kami beristirahat sejenak untuk mengisi energi jiwa sambil 

menikmati sejuknya suasana masjid pada siang yang terik itu. Setelah dirasa cukup, untuk 

mengisi energi fisik, kami lalu menuju Koperasi Mahasiswa UGM atau yang lebih dikenal 

dengan KOPMA UGM. Suasana kemahasiswaan begitu terasa disitu, selain karena banyak 

mahasiswa, harga-harganya juga harga mahasiswa. Kami juga membeli perbekalan di 

KOPMA untuk melanjutkan petualangan. 
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Kaliurang sudah, UGM sudah, rencana selanjutnya pada hari ketiga ini adalah Candi 

Prambanan. Kami lalu menuju Halte Trans Jogja KOPMA UGM dan menyiapkan uang 3.000 

rupiah menuju Prambanan. Kami transit di Halte berikutnya. Setelah menunggu lama karena 

bis Trans Jogja pada sore hari selalu penuh oleh anak sekolah, kami putuskan naik bis kota 

saja menuju Prambanan. Lagi-lagi, di luar Rencana Anggaran Belanja Backpacking-an (RABB), 

ini artinya kami harus menekan anggaran pada sektor lain. 

 

Akhirnya, sampai juga di Prambanan, kami berjalan sedikit menuju komplek dalam lalu 

membayar tiket masuk seharga 15.000 rupiah (harga hari biasa). Kemegahan Candi 

Prambanan sudah terlihat sejak pintu masuk. Lagi-lagi sebuah mahakarya anak manusia, 

tinggal menjadi pilihan bagi generasi generasi selanjutnya untuk tetap melestarikan warisan 

budaya bangsa ataukah akan mencampakkannya. 
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Sebenarnya, saya sudah pernah ke Candi Prambanan sewaktu SMA, tetapi pada waktu itu 

rombongan tidak masuk ke komplek Candi, melainkan hanya di teater terbukanya saja 

menonton Sendratari Ramayana. Yang membuat saya takjub, kemegahan Candi Prambanan 

lebih terasa di malam hari ketika disorot oleh lampu berkekuatan tinggi.  

 

Candi Prambanan merupakan candi Hindu dengan candi terbesarnya bernama Candi Roro 

Jongrang. Candi terbesar itu mengisahkan tentang Bandung Bondowoso yang jatuh cinta 



 
 

22 

 

terhadap Roro Jongrang, tapi Roro Jongrang mensyaratkan kepada Bandung 

Bondowoso─sebelum menerima cintanya─untuk membuat seribu candi sebelum ayam 

berkokok. Namun, dengan tipu muslihat Roro Jongrang, ayam sudah berkokok sebelum 

waktunya dan ini membuat Bandung Bondowoso murka. Kemudian, jika Sangkuriang 

menendang perahunya kemudian menjadi Gunung Tangkuban Perahu, lain halnya dengan 

Bandung Bondowoso yang mengutuk Roro Jongrang menjadi candi yang keseribu. Sama 

seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan pun pernah direkonstruksi karena rusak akibat 

gempa. 

 

 
 

Alhamdulillah, tiga objek sudah didatangi. Kini waktunya mencari tempat sholat dan 

beristirahat. Di depan komplek Prambanan terdapat Masjid Raya Al-Muttaquun yang berdiri 

dengan megah dengan cat putih bersih. Mencari tempat sholat sudah, tinggal memastikan 

tempat untuk beristirahat untuk malam ini. Setelah bertanya dan mengobrol dengan 

pengurus masjidnya, kami diijinkan untuk menginap di areal masjid. Kami disediakan karpet 

dan ruangan untuk tidur, jadi tidak ada hambatan lagi untuk mencari tempat beristirahat. 

Alhamdulillah, kami merasa selalu mendapat kemudahan dalam perjalanan kami ini. 
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Pengeluaran hari ketiga : 

 

1. Makan nasi soto di Kaliurang   : Rp.   5.000,00 

2. Tiket masuk Taman Nasional Kaliurang : Rp.   2.000,00 

3. Angkot “ELF” Kaliurang – Kentungan  : Rp. 10.000,00 

4. Trans Jogja Halte Kentungan – UGM  : Rp.   3.000,00 

5. Makan nasi soto di KOPMA UGM  : Rp.   5.000,00 

6. Belanja bekal di KOPMA UGM  : Rp.   6.500,00 

7. Trans Jogja Halte KOPMA UGM – Prambanan: Rp.   3.000,00 

8. Bis kota DAMRI     : Rp.   5.000,00 

9. Tiket masuk Candi Prambanan  : Rp. 15.000,00 

 

TOTAL     : Rp. 54.500,00 
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Backpacking to Jogja : Menilik Manajemen Transportasi Jogja 
Catatan pelajaran 

Oleh : Rizal Dwi Prayogo 

 

Kehidupan kota besar hampir selalu diidentikkan dengan kemacetan, transportasi massal, 

dan tata kelola lalu lintasnya. Tidak heran jika kita merasa paranoid untuk berkunjung ke 

kota-kota besar. Selain karena faktor pemborosan di jalan raya, juga karena polusi yang 

diakibatkannya. Namun, saya merasa Jogjakarta berbeda dari kota-kota besar lainnya yang 

pernah saya kunjungi. Saya tidak merasakan kemacetan ketika berkeliling kota 

menggunakan moda transportasi umum. 

 

Moda transportasi umum kian menjadi buah bibir untuk menjadi solusi kemacetan di kota-

kota besar. Namun, tidak sembarang transportasi umum. Transportasi umum yang 

dimaksud adalah transportasi yang memenuhi syarat kelayakan : aman, nyaman, pelayanan 

baik, dan─tentunya─murah. Adalah Trans Jogja yang saya rasa memenuhi keempat syarat 

tadi. Trans Jogja kian menjadi moda transportasi favorit masyarakat Jogja. 

 

 
 

Sebenarnya, moda transportasi Trans Jogja ini mengadopsi moda transportasi yang ada di 

Jakarta─busway. Namun, Indonesia sendiri mengadopsi moda transportasi umum yang ada 

di Bogota, Kolombia. Busway yang digagas oleh Sutiyoso dan Fauzi Bowo─Gubernur dan 

Wakil Gubernur pada saat itu─diharapkan mampu mengatasi masalah transportasi 

perkotaan. Namun, hingga tulisan ini dibuat, busway belum bisa menjadi solusi yang 

mencerahkan. 
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Bandung pun sempat menggagas moda transportasi umum ini, hanya saja namanya yang 

agak berbeda─Trans Metro Bandung. Namun, belum sempat dirasakan oleh sebagian 

masyarakat, keberadaan Trans Metro Bandung ini mendapat keluhan dan protes dari para 

sopir angkutan kota (angkot) karena alasan akan mengurangi jumlah penumpang pada 

angkutan umum biasa. 

 

Ketika digagas moda transportasi baru─yang diharapkan akan menjadi solusi kemacetan, 

bukannya mendapat respon yang positif dari masyarakat, tapi malah menimbulkan 

gempuran kritik dan penolakan yang terus datang dari masyarakat. Bangsa kita berciri 

paternalis : jika sudah ada contoh, baru bisa menerima. Ketika itu masyarakat belum melihat 

pencerahan ketika busway diterapkan di Jakarta. Masalah manajemen transportasi ini 

menjadi begitu ruwet sehingga masyarakat kadang menjadi apatis dan mengalami krisis 

kepercayaan. 

 

Susahnya lagi, (sebagian) masyarakat kita memiliki mental seorang loser. Tidak suka dengan 

perubahan. Enggan melakukan inovasi. Tidak ingin keluar dari zona nyamannya. Lihat saja 

para sopir angkot yang protes itu. Harusnya, ketika digagas moda transportasi umum 

baru─khususnya Trans Metro Bandung, mau tidak mau para sopir angkot harus 

meningkatkan daya saing dan pelayanannya, bukan malah memprotes. Memandang 

perubahan sebagai ancaman bukan tantangan, itu masalah besar. Digagasnya Trans Metro 

Bandung harusnya menjadi semacam alarm agar para sopir dan perusahaan angkutan kota 

bisa lebih bergegas meningkatkan pelayanannya masing-masing. 

 

Jika saya merunut pada manajemen transportasi Jogja, saya bisa menarik satu benang 

merah mengapa masalah transportasi dan kemacetan terus mengalami jalan buntu. Benang 

merah itu adalah kemauan kita (masyarakat) untuk “sedikit” berkorban demi kemajuan 

dan menggapai solusi bersama. Lalu, dimana letak pengorbanan yang “sedikit” itu? Saya 

akan memaparkan sedikit contoh. Begini. 

 

Trans Jogja itu memiliki halte di tempat-tempat yang telah ditentukan dan tempat-tempat 

itu berada di daerah yang strategis. Bagi masyarakat yang akan menggunakan Trans Jogja, 

harus menuju halte terdekat baik dengan berjalan maupun dengan cara lain. Di sinilah letak 

kemauan “sedikit” berkorban itu. Mau berjalan─atau dengan cara lain─menuju halte. 

Masyarakat tidak bisa sekehendak hatinya memberhentikan Trans Jogja selain di haltenya, 

Trans Jogja hanya berhenti di halte. Oleh karena itu, kemacetan akibat angkutan umum 

yang berhenti di sembarang tempat dapat dihindari. Kuncinya : mau “sedikit” berkorban. 

Bukankah untuk mencapai cita-cita memang harus ada yang dikorbankan? Yang menjadi 

pertanyaan besar adalah adakah kemauan dari setiap masyarakat (dan pemerintah) untuk 

mau “sedikit” berkorban untuk memecahkan masalah transportasi umum dan kemacetan? 
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Selain itu, moda transportasi umum yang memenuhi syarat kelayakan─aman, nyaman, 

pelayanan baik, murah─ akan menarik minat masyarakat. Masyarakat akan beralih ke moda 

transportasi umum. Dengan begitu, volume kendaraan di jalanan bisa terus ditekan. Sekali 

lagi, kuncinya adalah adakah kemauan dari setiap masyarakat dan pemerintah untuk mau 

“sedikit” berkorban untuk memecahkan masalah transportasi umum dan kemcetan? 
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Backpacking to Jogja : Jogja yang Begitu Memesona 
Catatan pelajaran 

Oleh : Rizal Dwi Prayogo 

 

Begitu tiba di Jogjakarta, saya begitu terkagum-kagum dengan suasana kotanya yang bersih. 

Nuansa tradisional begitu kentara disana. Becak-becak tanpa atap hilir-mudik menawarkan 

jasanya, arsitektur bangunan yang kental dengan nuansa Belanda, dan juga apiknya tata 

kota yang mencirikan Jogja sebagai kota budaya. Sejauh mata memandang, tidak nampak 

oleh saya bangunan-bangunan pencakar langit layaknya bangunan megah di kota 

Metropolitan. Mungkin, tinggi bangunannya hanya sebatas 4 tingkat saja. Nuansa 

bangunannya terasa masih alami, hanya sepoles-dua poles modifikasi. 

 

Sepanjang jalan, saya benar-benar disuguhi dengan nuansa perkotaan yang beda. Lalu lintas 

yang tertata apik dan jalanan yang begitu mulusnya seolah sepanjang jalanan adalah track 

balap. Tidak saya jumpai jalanan yang macet─kecuali malam Minggu di sepanjang 

Malioboro─apalagi jalanan yang berlubang, sepertinya jalan berlubang tidak ada dalam 

kamus kota Jogja, tapi (masih) ada dalam kamus kota Bandung. 

 

Rasanya, belum dikatakan pernah ke Jogja jika belum berkunjung ke Malioboro, begitu 

sugesti orang-orang. Malioboro seolah telah menjadi sinonim dari Jogja itu sendiri─Jogja = 

Malioboro. Malioboro kini tidaklah seperti Malioboro dulu, konon katanya para seniman 

Jogja selalu mencari dan mendapat inspirasi dari seputaran Malioboro. Namun, kini 

Malioboro tak ubahnya seperti pusat perbelanjaan dan korban dari angkuhnya modernisasi 

dan globalisasi. 
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Terlepas dari itu, Malioboro tetaplah menjadi icon dari Jogja itu sendiri. Malioboro telah 

menjadi media pemberdayaan masyarakat Jogja. Malioboro telah membuka urat nadi 

pergerakan ekonomi masyarakat. Malioboro telah membuat para tukang becak senang, 

tukang sewa penginapan senang, tukang makanan angkringan senang, bahkan pemerintah 

pun rasanya senang. Namun, jika terus dieksploitasi tanpa memperhitungkan akibatnya, 

keberkahan itu akan berubah menjadi bumerang 

 

Tidak hanya suguhan nuansa kotanya saja yang memberi saya inspirasi. Makanan dan cara 

mereka menyajikan makanan pun telah membuat saya tertarik. Angkringan, begitulah 

masyarakat Jogja menyebutnya. Sajian makanan khas Jogja yang lebih nikmat disantap 

dalam suasana merakyat. Makan makanan khas Jogja sembari lesehan atau duduk di kursi 

ala mang bakso dan menikmati udara malam Jogja yang hangat. Bukan itu saja, ternyata 

harga makanan yang ditawarkan pun membuat saya terheran-heran, murah sekali! Rasanya, 

anak kost ataupun mahasiswa akan senang mendapat kabar ini. 

 

Selain itu, lagi-lagi Jogja menawarkan pesonanya. Trans Jogja, itulah moda transportasi yang 

menjadi kebanggaan masyarakat Jogja. Trans Jogja, si solusi transportasi perkotaan. Moda 

transportasi yang benar-benar sesuai dengan slogannya : Aman, nyaman, dan terjangkau. 

Saya benar-benar merasakan sendiri slogan itu. Suasana bis yang ber-AC, dilengkapi dengan 

kursi malasnya, ada juga kelas berdiri─bagi yang tidak mendapat duduk, dan yang pasti 

harganya terjangkau─3.000 perak untuk jarak jauh-dekat. Lagi-lagi, rasanya para anak kost 

dan mahasiswa akan senang mendapat kabar ini. 

 

Naluri bersepeda saya pun terbit setelah melihat jalur jalan khusus sepeda. Cat khusus 

bergambar sepeda di bahu jalan seolah telah resmi “menerima” kalangan pesepeda di jalan 

raya. Selain itu, rasanya para pesepeda di Jogja ini tidak perlu takut dan was-was akan 

diserempet oleh angkot. Mengapa? Karena angkot tidak ada dalam sejarah perkembangan 

kota Jogja. Jadi tidak ada angkot di Jogja? Ya, benar. Yang ada hanyalah Trans Jogja─juga 

becak dan ojek─untuk moda transportasi dalam kota, dan bis untuk moda transportasi antar 

kota. Entah apakah ketiadaan angkot ini merupakan berita bahagia atau berita sedih. 

Namun, saya merasa senang saat itu.  
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Walaupun hanya 3 hari saja saya berada di Jogja, tapi saya benar-benar merasakan jerat 

pesonanya. Sempat terbersit dalam pikiran saya untuk pindah ke Jogja (maaf, Bandung, 

bukan maksud saya untuk mengkhianatimu), tapi perasaan itu benar-benar saya rasakan. 

Entah alasan apa yang bisa “memaksa” saya untuk pindah ke Jogja. Alasan meneruskan 

akademik? Rasanya sebuah Institut di Bandung lebih baik. Alasan berlibur? Itu sudah pasti. 

Atau mungkin alasan karena mengikuti “keluarga baru” sehingga saya harus pindah? Itu 

urusan Allah, saya terlalu bodoh untuk menebak-nebak. 

 

Perjalanan 3 hari di Jogja telah memberi saya suatu angin segar. Saya perlu berterimakasih 

atas keramahan masyarakat Jogja, atas kesantunannya dalam menghormati tamu, juga atas 

kemurahan hati dan kemurah-meriahan harganya. Saya merasa bahwa biaya hidup di Jogja 

ini rendah, nggak neko-neko. Lagi-lagi, rasanya anak kost dan mahasiswa akan senang 

mendapat kabar ini. Jogja yang katanya kota pelajar itu akan tetap saya rindukan. Rindu 

untuk kembali menikmati pesonanya. 
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Backpacking to Bromo : Kisah Menuju Desa Cemorolawang 
Catatan perjalanan hari keempat, 3 Agustus 2010 

Oleh : Rizal Dwi Prayogo 

 

Farewell Jogja! Itulah kata-kata terakhir saya di kota budaya Jogja, kota budaya yang 

membuat betah bagi pendatang, kota dengan biaya hidup rendah, kota yang memiliki 

manajemen transportasi yang baik, dan kota budaya yang masyarakatnya santun. Saya 

benar-benar merasa betah di kota gudeg ini, malah sempat terlintas dalam pikiran saya 

untuk pindah ke Jogja (maaf, Bandung, bukan maksud saya untuk mengkhianatimu). Hari-

hari terakhir di Jogja benar-benar membuat saya rindu untuk bisa kembali lagi dan 

mewujudkan mimpi saya di Jogja : bersepeda keliling kota. Namun, mau tidak mau waktu 3 

hari 2 malam harus saya lewati untuk kemudian menuju tempat isnpiratif lain : Bromo! 

 

Pagi itu, dari Masjid Al-Muttaquun Prambanan, kami berjalan sedikit menuju halte Trans 

Jogja Prambanan untuk berangkat ke Stasiun Lempuyangan. Di halte sudah menunggu 

beberapa orangtua dan anak sekolah yang pada pagi buta itu sudah bersiap-siap untuk 

bekerja dan menuntut ilmu. Tidak perlu menunggu lama, bis Trans Jogja sudah datang tepat 

waktu sesuai jadwal operasinya, pukul 05.30. Suasana bis masih kosong, begitu saya masuk, 

terasa sekali hembusan udara dingin merasuk ke ubun-ubun, AC nya dingin sekali. Langsung 

saja saya mengambil kursi yang paling dekat dengan pintu, nyaman sekali rasanya memakai 

bis fasilitas umum yang terawat dengan baik. 

 

Pagi itu kami diajak berkeliling mengitari sudut-sudut kota Jogja, suasananya masih lengang 

dan bersih, tidak saya jumpai kemacetan, tidak ada mobil berwarna-warni dengan berbagai 

trayek alias angkot, dan TIDAK ADA JALAN BERLUBANG seperti di kota antah-berantah. 

Rasanya, saya tidak ingin cepat-cepat sampai ke stasiun karena saya benar-benar menikmati 

suasana di Jogja. Namun, setiap pertemuan pasti ada perpisahan, mau tak mau saya harus 

berpisah juga dengan Jogja. Sebelum beranjak dari Jogja, kami mengisi perut dulu dengan 

nasi rames gudeg di warung depan stasiun. Benar-benar nuansa yang berbeda. 
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Kereta api jurusan Jogja-Probolinggo berangkat pukul 07.30 tepat. Kami sudah siap-siap dari 

pukul 07.00, setelah membeli tiket seharga 26.000 rupiah, kami lalu masuk ke kereta api 

ekonomi Sri Tanjung. Kami duduk berhadapan dengan seorang ibu yang ramah dan setelah 

mengobrol panjang-lebar, barulah saya menyadari bahwa ibu di depan kami adalah ibu yang 

sudah banyak makan garam. Pengalamannya banyak, kata-katanya pun bijak. Beruntungnya 

kami mendapat ilmu gratisan di kereta api ekonomi.  

 

Sebagai penumpang kereta api ekonomi, berarti saya harus tunduk pada kemauan rakyat. 

Mau tidak mau, kami harus mau diajak memutar ke Surabaya sebelum sampai di tujuan 

kami Probolinggo. Bayangkan saja, Probolinggo yang berada agak ke daerah Selatan harus 

diputar dulu ke Surabaya yang berada di daerah Utara Jawa (lihat peta Jawa). Ya, itulah 

konsekuensi, berani mengambil tindakan harus berani mengambil akibatnya. Alhasil, kami 

tiba di Probolinggo sekitar pukul 17.00, berarti sekitar 9,5 jam perjalanan! 

 

Setelah menjamak sholat Dzuhur dan Ashar, kami bergegas mencari angkutan yang menuju 

ke kaki Bromo. Memang penampilan kami adalah penampilan seorang wisatawan gara-gara 

ransel besar di punggung kami, maka tak heran jika ada orang yang langsung menawari 

kami, “Mau ke Bromo, Mas?Ikut kami saja, angkutan ke Bromo sudah habis jam 4 tadi”. 

Memang pada dasarnya kami awam tentang Bromo, ya sudah, tawaran tadi kami terima. 

Akhirnya, kami dipertemukan dengan rombongan sesama mahasiswa dari Universitas 

Negeri Solo dan seorang turis bule bernama Ivan yang ternyata adalah seorang backpacker 

sejati yang lancar berbahasa Indonesia. Dengan mereka juga, kami menempati hostel 

bersama-sama dan bisa mendapatkan hostel yang murah karena pembaginya menjadi lebih 

banyak. Walaupun ongkos bis ELF nya menjadi dua kali lipat (50.000) dari harga normalnya 
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(25.000), tapi kami bisa mendapat pengalaman bersama teman baru kami itu. Bukankah 

pengalaman lebih mahal dari sekedar 25.000? Terbayarkan sudah. 

 

Perjalanan dari stasiun Probolinggo ke Desa Cemorolawang memakan waktu sekitar satu 

setengah jam dengan perjalanan yang berkelok-kelok dan menanjak. Jika tidak kuat mabuk 

perjalanan, sebaiknya minum obat anti-mabuk dulu sebelum menuju ke Desa 

Cemorolawang. Akhirnya, sampai juga di Desa Cemorolawang sekitar pukul 19.30. Lalu, 

rombongan kami dibantu untuk mencari penginapan yang murah. Setelah bertanya-tanya 

dan menawar harga, akhirnya kami dapat harga sewa satu rumah (wisma) dengan harga 

27.000 per orang per malam. Harga yang murah di tengah-tengah panorama keindahan 

Desa Cemorolawang.  

 

Udara malam di Desa Cemorolawang tidak terlalu dingin, tapi air di kamar mandi terasa 

seperti air kulkas. Untuk menghangatkan suasana, kami mengobrol sana-sini, mulai dari 

bertanya asal-muasal hingga rencana menuju Panajakan. Akhirnya saya, Dida, dan Ivan (turis 

bule) saja yang bersepakat untuk jalan kaki menuju Pananjakan, sedangkan rombongan 

kami yang lain memilih menggunakan mobil hardtop dengan harga sewa sekitar 300.000 per 

mobil. Memang seorang backpacker harus berani berkorban “sedikit” dan yakinlah bahwa 

pengalaman yang didapat tidak akan biasa-biasa saja. 

 

Setelah malam cukup larut, kami putuskan untuk beristirahat karena perjalanan kami 

besok─lebih tepat besok dini hari─cukup melelahkan dan membutuhkan energi serta 

stamina yang baik. Saya pasang alarm pukul 01.30 dan meminta untuk saling 

membangunkan satu sama lain. Kata orang, ke Bromo tidaklah lengkap jika tidak melihat 

matahari terbit (sunrise) dan melihat indahnya kawah Bromo berlatarkan gunung tertinggi di 

Pulau Jawa─Semeru. Oleh karena itu, kami merencanakan pukul 02.00 dinihari sudah 

berangkat dari penginapan menuju Pananjakan karena waktu tempuh perjalanan jika 

berjalan kaki sekitar dua setengah jam. Kami beristirahat malam itu untuk menjemput 

inspirasi esok hari. 

 

Tips perjalanan menuju Bromo bagi backpacker 

 

Bagi orang yang belum mengetahui rute menuju Bromo, pastilah bertanya-tanya, baik 

melalui teman yang sudah kesana maupun melalui internet. Akan tetapi, informasi yang 

didapat kadang simpang-siur dan sudah tidak update lagi karena sudah pada lupa atau 

mungkin tidak dicatat. Oleh karena itu, saya ingin berbagi sedikit mengenai rute perjalanan 

ke tempat wisata Bromo. Catatan ini saya buat bulan Agustus 2010. 

 

1. Mungkin banyak yang mendapat informasi bahwa untuk menuju ke Bromo bisa 

mulai dari Malang atau dari Probolinggo. Saya menyarankan mulai dari Probolinggo 
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karena lebih dekat. Jika Anda bertolak dari Jogjakarta, naiklah kereta api jurusan 

Probolinggo dan berhenti di stasiun Probolinggo (harga tiket KA 26.000 rupiah) 

2. Usahakan sampai di Probolinggo tidak terlalu sore (maksimal pukul 15.00) karena 

semakin malam akan semakin susah kendaraan. Lalu naik angkot kuning menuju 

terminal Bayuangga Probolinggo. 

3. Dari terminal Bayuangga Probolinggo, kemudian naik angkot ELF tujuan Bromo dan 

usahakan juga beramai-ramai naik angkot ELF nya karena jika hanya mengantar satu 

atau dua orang dianggap bayar harga sewa dan lebih mahal. Harga normal 25.000 

rupiah. 

4. Bawa perbekalan dari Probolinggo, seperti air minum, makanan, suplemen, dan 

perbekalan lainnya karena harga makanan di kawasan Bromo mahal dan tidak 

praktis. Lebih bagus lagi jika sudah kita persiapkan sebelumnya. Bagi yang ingin 

berjalan kaki menuju Pananjakan, sebaiknya bersama orang yang benar-benar 

mengetahui rutenya dan membawa banyak air minum, tapi jika ingin menggunakan 

mobil hardtop, carilah minimal 6 orang untuk menyewa mobilnya seharga 300.000 

rupiah per mobil, jadi masing-masing membayar 50.000 rupiah. 

5. Sediakan baterai kamera cadangan. Konon, baterai pada suhu dingin akan lebih 

cepat habis dan itu terjadi pada saya. Alhamdulillah, punya backup kamera teman. 

Walaupun ada yang jual baterai di Pananjakan, tapi harganya mahal. 

6. Sediakan jaket tebal (usahakan semi anti-air), jika masih kurang tebal dirangkap saja 

karena suhu di kawasan Bromo sangat dingin bagi yang belum terbiasa. Lengkapi 

juga dengan kupluk, sarung tangan, kaos kaki, dan senter. 

7. Jika ingin mencari penginapan murah, usahakan mencari di daerah atas dan 

usahakan juga beramai-ramai. Bisa bertanya juga pada supir angkot ELF. 

 

Sekian tips-tips amatir dari saya, mudah-mudahan membantu bagi para pencari inspirasi 

dari alam. 

 

Pengeluaran hari keempat : 

 

1. Trans Jogja halte Prambanan – Yos Sudarso : Rp.   3.000,00 

2. Makan nasi rames di depan stasiun  : Rp.   7.500,00 

3. Tiket KA jurusan Jogjakarta – Probolinggo : Rp.  26.000,00 

4. Air mineral     : Rp.  11.000,00 

5. Angkot “ELF”     : Rp.  50.000,00 

6. Tempat penginapan (hostel)   : Rp.  27.000,00 

 

TOTAL  : Rp. 124.500,00 
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Backpacking to Bromo : Manisnya Hidup Terasa Setelah Lelah 

Berjuang  
Catatan perjalanan hari kelima, 4 Agustus 2010 

Oleh : Rizal Dwi Prayogo 

 

Alarm di handphone saya berbunyi, saya lihat waktu menunjukkan pukul 01.30 sesuai 

rencana pembicaraan tadi malam. Saya bangun─Dida pun bangun─untuk mempersiapkan 

segala sesuatunya untuk pendakian ke Pananjakan─tempat favorit melihat sunrise. Saya 

mengisi perut walaupun “hanya” dengan 4 lembar roti dan madu sebagai sumber energi. 

Saya melihat teman-teman baru kami pun sudah terbangun, apalagi Ivan si bule backpacker 

itu, ia sudah tampak siap dengan stelan hiking-nya. Ya memang hanya kami bertiga saja 

yang memutuskan untuk berjalan kaki menuju Pananjakan, selain lebih murah (gratis), kami 

pun bisa sekalian berolahraga dan tentu pengalaman yang kami dapat tidak akan biasa-biasa 

saja. 

 

Udara malam (dinihari) itu benar-benar menusuk persendian, saya sampai memakai baju 

dua lapis ditambah jaket tebal dua lapis juga. Tidak lupa memakai kupluk, sarung tangan, 

kaos kaki, dan membawa perbekalan di backpack (ransel). Kami akan berjalan selama 

kurang lebih dua setengah jam di kegelapan dan dinginnya malam. Di tengah perjalanan, 

kami bertemu dengan rombongan mahasiswa dari ITS─belakangan saya tahu bahwa mereka 

adalah mapala (mahasiswa pecinta alam) sejati. Memang, Ivan sudah janjian dengan mereka 

ketika bertemu di warung nasi tadi malam. 

 

Malam itu benar-benar gelap, sedikit sekali penerangan di Desa Cemorolawang. Terlihat di 

depan kami─walaupun samar-samar─berdiri kokoh gunung yang tinggi. Gunung itulah yang 

akan kami daki untuk menuju ke Pananjakan. Khusus bagi pejalan kaki, itulah trek khusus 

untuk menuju ke Pananjakan dan jaraknya jauh lebih ringkas ketimbang menggunakan 

mobil yang harus memutar jauh. Konsekuensinya, harus siap stamina dan mental setangguh 

karang. 

 

Udara dingin dinihari itu tidak begitu terasa karena badan kami mengeluarkan kalori. Jalan 

mendaki seakan tak ada ujungnya. Setibanya di pos 1, saya bisa melihat sedikit siluet dari 

kawah Bromo berlatarkan Gunung Semeru. Hanya satu kata yang pantas terucap : 

Subhanallah. Kami istirahat sejenak sambil menunggu rombongan yang tertinggal. Setelah 

dirasa cukup, kami melanjutkan pendakian. Makin lama, medannya makin curam dan sulit, 

sesekali saya terpeleset. Rasanya, jika tak terpeleset, belum merasakan pendakian.  

 

Perjalanan masih jauh, kami baru saja menempuh setengah perjalanan dan waktu 

menunjukkan pukul 03.00 dinihari di handphone saya. Jika ingin sholat subuh di Pananjakan 

dan mengambil spot terbaik disana, kami harus bergegas, sebelum para wisatawan 

lain─yang menggunakan mobil hardtop─tiba duluan. Akhirnya, tibalah kami di pos 2, dari 
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pos 2 ini semakin terlihat jelas kawah Bromo dan Semeru yang megah. Indah nian alam 

Indonesia ini, tapi seberapa banyakkah yang menyadarinya? 

 

Sampai di pos 2, artinya tinggal beberapa menit lagi kami sampai di Pananjakan. 

Sebenarnya, dari pos 1 dan pos 2, kita sudah bisa melihat sunrise dan kawah Bromo 

berlatarkan Semeru. Namun, sensasinya berbeda, suasana dan keramaiannya pun berbeda 

karena kebanyakan wisatawan─domestik dan asing─menuju ke Pananjakan. Setelah 

melewati hutan yang gelap dan tanjakan yang berbatu, akhirnya kami sampai juga di jalan 

beraspal yang merupakan jalur bagi mobil hardtop. Terdengar gerungan mobil hardtop dari 

kejauhan seolah kepayahan mendaki jalan menanjak. 

 

Sedikit demi sedikit, kumpulan mobil hardtop tadi mulai terlihat di puncak Pananjakan, ini 

berarti langkah kami semakin dekat untuk menyaksikan sunrise dari tempat terbaik. Setelah 

dua setengah jam berjalan, akhirnya kami sampai juga di puncak Pananjakan. Suasana sudah 

riuh oleh wisatawan─kebanyakan turis asing─dan mereka sudah menempati spot 

terbaiknya. Waktu menunjukkan pukul 04.30 di handphone saya, sebentar lagi waktu sholat 

subuh tiba. Kemudian saya dan Dida menuju ke tempat sholat, ternyata disana pun sudah 

mulai dipadati wisatawan─kebanyakan turis domestik. Waktu sholat subuh akhirnya tiba 

terlihat dari para jamaah yang sudah mulai mendirikan sholat. 

 

Air di puncak Pananjakan terasa seperti air es, lebih dingin dari air kulkas di rumah saya. 

Oleh karena itu, saya memutuskan untuk tayamum saja. Sejenak saya merenung, untuk 

mengambil wudhu saja jika kita merasa tidak kuat dengan dinginnya air, Islam 

membolehkan kita untuk bertayamum. Islam begitu memudahkan pemeluknya. Saya 

merenung lagi, jika untuk berwudhu saja Islam begitu memudahkan pemeluknya, 

bagaimana mungkin orang-orang musuh Islam itu menilai bahwa jilbab menyulitkan 

pemeluknya?Tolong katakan, jika menyingkirkan gangguan di jalan saja sudah termasuk 

iman, maka bagaimana mungkin Islam menjadi biang terorisme dan kekerasan di muka bumi 

ini?Seketika mata saya berkaca-kaca. 

 

Setelah sholat, kami bergegas kembali ke puncak untuk mengambil spot terbaik. Namun, 

suasana puncak Pananjakan menjadi lebih ramai dan setiap orang sepertinya sudah 

menempati spot terbaiknya ditambah dengan penempatan posisi kamera untuk menangkap 

setiap momen indah. Saya pun mempersiapkan kamera saya, tapi saya kurang beruntung 

karena baterai kamera saya tiba-tiba habis. Awalnya, saya putuskan untuk membeli baterai 

disana, tapi niat itu saya urungkan karena harga baterai yang mahal bagi seorang 

backpacker. Ya sudah, saya minta berbagi saja dengan kamera Dida. 

 

Momen yang kami tunggu-tunggu akhirnya tiba, matahari mulai mengintip dari ufuk timur. 

Seketika, mata-mata kamera mulai membidik tajam. Perlahan-lahan, kawah Bromo dan 

gagahnya Semeru mulai terlihat. Sekali lagi, hanya satu kata yang pantas terucap : 
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subhanallah. Indah nian alam Indonesia ini, seberapa banyakkah yang menyadarinya? Mata 

kamera pun saya rasa tidak mampu merekam keindahan panorama ini, hanya mata ini yang 

mampu merekamnya. Sekali lagi, mata, merupakan nikmat yang besar bagi kita. Dari nikmat 

mata saja, kita sudah tak mampu melukiskan nikmat-nikmat Allah. 

 

 Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? 

 

 
 

Pagi itu kami habiskan untuk memandang lekat-lekat keindahan Bromo dan mengabadikan 

gambar. Inspirasi ini begitu nyata. Ada semacam angin segar di mata dan pikiran ini yang 

sudah jenuh oleh rutinitas. Tak ingin saya beranjak dari sini. Namun, kami harus turun 

menyusuri lagi hutan-hutan untuk kembali ke Desa Cemorolawang. Kami─saya, Dida, dan 

Ivan─kembali turun bersama mahasiswa mapala ITS tadi. Perjalanan turun kami nikmati 

dengan santai, sesekali kami mengambil gambar di pos 1 dan pos 2 tadi. Tetap terasa 

keindahannya. Terlihat mobil-mobil hardtop yang kecil bak semut dari atas pos 1 ini. Sekali 

lagi, indah nian alam Indonesia ini tapi seberapa banyakkah yang menyadarinya? 
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Badan ini mulai terasa pegal-pegal dan saya mulai mengeluh. Namun, saya merasa kerdil 

ketika melihat ibu-ibu tua yang dengan kokohnya memikul berkarung-karung rumput untuk 

dibawa ke desa. Sejenak, saya jadi malu untuk mengeluh. Kami lanjutkan lagi perjalanan, kali 

ini tanpa Ivan karena ia harus bergegas karena ingin melihat kawah Bromo dari dekat. Itulah 

jiwa seorang backpacker sejati, berani berlelah-lelah dan totalitas untuk mendapatkan 

momen-momen terbaik. Nilai-nilai itulah yang saya pelajari dari Ivan sang backpacker sejati. 

 

Inilah Ivan sang backpacker sejati 
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Saya dibuat malu oleh mereka 

 
 

 

 

Inilah kawan-kawan mapala ITS 
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Setelah menapaki jejak-jejak perjalanan dan melihat kembali ke belakang, ternyata jalan 

yang kami tempuh memang bukan jalan yang biasa-biasa saja. Banyak sekali tanjakan dan 

terlihat puncak Pananjakan begitu tinggi dari bawah bukit. Sudah sejauh itu kami berjalan, 

ternyata jika ada keinginan dan tekad yang kuat, setiap orang pasti bisa mencapai apa yang 

dicita-citakannya. Dari sinilah saya belajar bahwa betapapun lelahnya kita melewati 

tanjakan yang terjal dan berbatu, tapi begitu kita telah sampai di puncak, kita akan disuguhi 

oleh panorama yang indah dan bangga dengan perjuangan yang telah kita lakukan. Jika 

diterapkan dalam filosofi hidup : manisnya hidup terasa setelah lelah berjuang. 

 

Sejauh ini kami berjalan 
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Backpacking to Surabaya : Merasakan “Sekolah Besar” Kehidupan di 

Jalanan 
Catatan perjalanan hari kelima, 4 Agustus 2010 

Oleh : Rizal Dwi Prayogo 

 

Pagi itu juga kami─saya, Dida, dan kawan-kawan mapala ITS─berjalan kembali menyusuri 

hutan pegunungan untuk kembali ke Desa Cemorolawang. Perjalanan itu memakan waktu 

sekitar dua setengah jam, sebenarnya bisa lebih cepat dari itu karena kami terlalu terpana 

akan panorama Bromo dan Semeru, jadi kami benar-benar berupaya untuk meresapi 

keindahan itu. Udara pegunungan yang sejuk telah membuat air minum saya terasa dingin 

secara alami. Hangatnya sinar matahari seolah ingin terus menemani kami pagi itu. 

 

Inilah Desa Cemorolawang yang jauh itu 

 
 

Sambil menyelam minum air, mungkin itulah prinsip saya pagi itu. Tidak ada yang kebetulan, 

kami dipertemukan dengan kawan-kawan arek-arek Suroboyo, saya bisa bertanya tentang 

seluk-beluk kota Pahlawan itu, berhubung tujuan petualangan kami selanjutnya adalah 

Surabaya. Saya bertanya mulai dari angkutan transportasi, objek wisata yang menarik di 

Surabaya, hingga makanan khas Surabaya. Sekali lagi, saya benar-benar merasakan berbagai 

kemudahan di saat saya membutuhkan informasi dan bantuan. Bahkan, arek-arek Suroboyo 

itu mengajak janjian bertemu sesampainya di Surabaya. Namun,  saya tolak saja karena saya 

benar-benar ingin merasakan petualangan sejati. 

 

Singkat cerita─setelah “dipaksa” puas dengan keindahan Bromo dan Semeru (sebenarnya 

tidak ada kata “puas” memandangi kebesaran Allah itu), hostel tempat kami─saya dan 
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Dida─menginap tidak terasa telah berada dalam jangkauan mata, ternyata antara hostel 

kami─saya dan Dida─dan kawan-kawan mapala ITS berdekatan, memang kawan-kawan 

mapala ITS itu pandai mencari tempat penginapan yang murah. Sebagai ujung kebersamaan, 

salam hangat perpisahan pagi itu terasa sangat berkesan karena memiliki makna yang 

dalam─telah merasakan kebersamaan dalam pendakian. 

 

Sesampainya di hostel, kawan-kawan baru kami dari Universitas Negeri Solo telah sampai 

duluan. Padahal, tadi subuh kami dulu yang berangkat─jelaslah karena mereka menyewa 

mobil hardtop. Badan ini benar-benar lelah, ingin sekali saya merebahkan badan. Namun, 

juklak backpacking-an seolah memberi alarm untuk segera bergegas karena masih ada 

tujuan berikutnya dan kami tidak ingin sampai di Surabaya terlalu malam. Maklum, kami 

benar-benar awan tentang Surabaya ini. Langsung saja kami bersih-bersih dan packing 

ulang. Persiapan sudah mantap! Kami lanjutkan petualangan selanjutnya. 

 

Hostel tempat kami menginap 
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Nuansa Desa Cemorolawang 

 
 

Setelah berpamitan dengan kawan-kawan wong Solo, kami menuju pangkalan angkot ELF 

yang sudah siap menunggu. Tepat jam 12 siang, angkot ELF yang kami tumpangi meluncur 

menuju Probolinggo. Perjalanan menuju Probolinggo memakan waktu sekitar satu jam, 

lebih cepat dari perjalanan naik karena tanpa digas pun, mobil sudah meluncur kencang. 

Akhirnya, sampailah kami di terminal Bayuangga Probolinggo. Kali ini, kami membayar harga 

normal, tidak seperti waktu perjalanan menuju Bromo yang harus membayar dua kali 

lipat─karena kami masih awam dan kurang informasi. 

 

Seolah seperti kawanan demonstran, perut saya pun berdemo menuntut haknya. Akhirnya 

saya baru menyadari bahwa saya hanya mengisi perut dengan 2 lembar roti semenjak tadi 

pagi. Nasi Rawon─makanan khas Jawa Timur─menjadi santapan kami siang itu. Setelah 

beres mengisi perut, kami lalu menjamak sholat. Lalu, kami menuju terminal Bayuangga 

yang berada di seberang jalan tempat kami makan siang tadi. Tidak perlu bingung terlalu 

lama, seorang calo kondektur menunjukkan bis jurusan Surabaya dengan bahasa medoknya. 

 

Yang kami tumpangi kali ini adalah bis patas ber-AC. Maklumlah, membayar lebih 

mahal─mahal untuk seorang backpacker, mungkin tergolong murah untuk kalangan 

menegah ke atas─untuk membeli kenyamanan karena kami belum istirahat dengan puas 

semenjak turun dari pegunungan Bromo tadi. Sambil menunggu─daripada bengong─saya 

melanjutkan dengan sisa bacaan novel dwilogi Padang Bulan yang telah masuk novel 

kedua─Cinta di Dalam Gelas. 

 

Pukul 14.50 kami berangkat dari terminal Bayuangga Probolinggo menuju Surabaya. 

Nyaman sekali suasana bis kami itu. Selain ber-AC, saya pun duduk sendiri karena suasana 
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bis kosong, ditambah lagi dengan julukan bis PATAS (Cepat dan Terbatas) sehingga kami 

langsung menuju terminal Bungurasih Surabaya tanpa harus transit seperti angkutan kelas 

ekonomi. Nyaman sekali suasana di dalam bis─serasa kursi milik sendiri─sambil menikmati 

perjalanan menuju Surabaya. Saya pun terlelap. Memenuhi hak tubuh. 

 

Rasanya saya tidak terlalu lama terlelap. Saya terbangun dan rasanya tidak ingin tidur lagi 

karena senang sekali rasanya menikmati perjalanan saat itu. Saya bisa melihat kota-kota 

kawasan Jawa Timur yang terasa sekali nuansa tradisionalnya. Melihat becak-becak Jawa 

yang khas tanpa tutup membuat saya teringat masa kecil ketika saya diajak ke Kudus oleh 

orang tua. Mengitari kota Kudus dengan becak seolah memberikan angin segar bagi jiwa 

dan pikiran saya. Namun, sekarang sudah lain. Angkutan tradisional dipaksa mengalah oleh 

sombongnya zaman, dipaksa menyingkir atas nama globalisasi. Sayang sekali. 

 

Sampailah kami di kawasan Sidoarjo. Lalu, kupandangi sekeliling karena teringat dengan 

kawasan daerah lumpur panas yang terus mengeluarkan lumpur panas sejak silam. Namun, 

kawasan lumpur panas itu tidak bisa saya lihat dari jalan raya karena tanggul sudah semakin 

tinggi. Inikah akibat dari keserakahan umat manusia? Yang ingin terus menggali kekayaan 

alam tanpa memikirkan dampaknya. Akibat ulah segelintir orang, masyarakat luas yang 

terkena dampaknya. Apa karena telah ditetapkan sebagai bencana nasional, orang-orang 

tak bertanggungjawab itu seolah melepas tangan setelah melempar batu. Ah, wallahu’alam. 

 

 
 

Akhirnya, tanpa terasa kami telah sampai di terminal Bungurasih Surabaya pukul 17 lebih 

sedikit. Suasana terminal begitu ramai oleh penumpang, penjemput, pengantar, pramuantar 

(porter), calo, preman, pengamen, bahkan mungkin koruptor juga ada disitu. Kami merasa 

seperti orang asing di kota asing. Berbekal pengetahuan dari google earth sewaktu 

menyiapkan perencanaan, kami tahu sekarang berada di daerah selatan Surabaya. Maka, 
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jika kami ingin menuju patung Suro-Buoyo dan Tugu Pahlawan, kami harus menggunakan 

angkutan ke arah utara. 

 

Namun, sebelum itu, berbekal rekomendasi dari kawan-kawan mapala ITS, kami penasaran 

dengan makanan khas yang mereka rekomendasikan─soto lamongan. Tidak beberapa lama, 

kami melihat tukang soto lamongan khas dengan gerobaknya. Memang, lain ladang lain 

belalang, lain lubuk lain ikannya. Soto lamongan yang dibuat oleh tangan wong Jowo asli 

memang beda. Soto lamongan asli terasa mantap, kuahnya kental, bumbunya maknyus, 

ditambah nuansa Suroboyo, terasa klop ditutup dengan es teh manis. Apalagi harganya juga 

cocok bagi seorang backpacker. 

 

 
 

Tujuan selanjutnya adalah landmark-nya Surabaya : Patung Suro-Buoyo di Jalan Diponegoro. 

Kami harus menggunakan bis kota ke arah Joyoboyo dan kami diberitahu bahwa ongkos bis 

kota hanya 2.500 rupiah untuk jarak jauh-dekat. Saya benar-benar merasakan “sekolah 

besar” kehidupan di Surabaya ini. Selain karena awam tentang Surabaya, kami juga 

bermodal jiwa petualang ingin mencari inspirasi─jika tidak ingin dikatakan nekad. Dari 

sinilah saya mengambil filosofi bahwa belajar adalah sikap berani menantang segala 

ketidakmungkinan; bahwa ilmu yang tak dikuasai akan menjelma di dalam diri manusia 

menjadi ketakutan. Belajar dengan keras hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang bukan 

penakut. 

 

Saya memiliki cerita yang menarik dan sekaligus merupakan pengalaman berharga yang 

saya dapatkan di jalanan Surabaya. Saya tahu bahwa ongkos bis kota jarak jauh-dekat 

seharga 2.500 perak saja, tapi ketika itu mungkin karena kondektur bis melihat ransel besar 

saya dan menganggap saya sebagai pendatang─padahal memang pendatang, dengan 
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semena-mena kondektur itu mengatakan ongkos saya kurang. Setelah berdebat sedikit, 

secara tidak jelas uang saya tidak dikembalikan, jadi saya membayar 3.500 perak. Hal yang 

sama saya alami juga di angkot─wong Surabaya menyebutnya bemo. Lagi-lagi karena 

melihat ransel besar saya dan menganggap saya sebagai pendatang, dengan semena-mena 

kondektur mengatakan bahwa ongkos saya kurang. Namun, dengan bekal informasi yang 

akurat dan pengalaman di bis kota tadi, kali ini muslihat kondektur tak mempan bagi saya. 

Kondektur pun rasanya tersipu malu dan enggan melirik lagi. 

 

 
 

Akhirnya, kami sampai di landmark-nya kota Surabaya. Patung Suro-Buoyo terletak persis di 

depan kebun binatang di Jalan Diponegoro. Setelah merasa puas, kami lanjutkan perjalanan 

menuju Tugu Pahlawan di Jalan Pahlawan. Lagi-lagi, kami merasakan kemudahan dalam 

perjalanan, Bapak petugas keamanan di Tugu Pahlawan berbaik hati membolehkan kami 

masuk ke areal Tugu yang sudah tutup sejak sore, mungkin karena menganggap kami 

sebagai pendatang─tentunya terlihat dari ransel besar yang kami bawa. Kali ini, ransel besar 

di punggung kami mengundang simpati. Semua yang ada dalam cerita, kini benar-benar ada 

di depan mata saya. Saya takjub. Saya terpana. Tak menyangka saya telah merantu sejauh 

ini. Panorama Surabaya di malam hari memang tak terlupakan. Surabaya si kota 

Metropolitan. 
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Pengeluaran hari kelima : 

 

1. Angkot “ELF” Bromo – Probolinggo : Rp. 25.000,00 

2. Makan nasi rawon   : Rp. 10.000,00 

3. Bis PATAS Probolinggo – Surabaya : Rp. 23.000,00 

4. Makan soto lamongan  : Rp.   8.000,00 

5. Bis kota Jurusan Joyoboyo  : Rp.   3.500,00 

6. Angkot bemo letter O   : Rp.   3.000,00 

 

TOTAL  : Rp. 72.500,00 
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Backpacking to Surabaya : Menjemput Inspirasi Sepanjang Jalan 
Catatan perjalanan hari keenam, 5 Agustus 2010 

Oleh : Rizal Dwi Prayogo 

 

Pagi ini kami terbangun untuk melanjutkan petualangan berikutnya di Surabaya. Lagi-lagi, 

kami mendapat kemudahan. Semalam, kami mendapat ijin dari petugas di komplek kantor 

Gubernur Jawa Timur untuk bermalam di masjid Baitul Hamdi─masjid di dalam komplek 

kantor Gubernur Jatim. Nuansa keramahan ala Jawa Timur kentara benar disana. Gaya 

bicara ala Jawa Timur-an khas sekali dengan bahasanya yang medok, terasa sekali 

penekanan di setiap kalimatnya. Sedangkan gaya bicara ala Jawa Barat, khas dengan bahasa 

yang mendayu-dayu, terasa sekali ayunan dalam setiap tutur katanya. 
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Kami beranjak dari komplek kantor Gubernur-an untuk berkeliling menjemput inspirasi di 

kota yang kental nuansa perjuangannya itu. Begitu keluar, kami melewati areal Tugu 

Pahlawan yang berada persis di depan kantor Gubernur─Jalan Pahlawan. Terasa sekali 

nuansa arsitektur Belanda pada bangunannya─arsitektur kantor Gubernur. Jalanan masih 

sepi pagi itu. Kantor Gubernur pun masih sepi saat itu. Namun, sebentar lagi, mungkin 

setiap orang keluar dari sarangnya untuk menjemput rezeki. 

 

 
 

Setelah bertanya pada arek-arek Suroboyo perihal letak Hotel Majapahit─dulu bernama 

Hotel Yamato, kami pun langsung meluncur ke lokasi. Bukan untuk mencari penginapan, 

tapi ingin merenungkan kembali perjuangan para pahlawan kita dalam merebut 

kemerdekaan. Yang kami tuju adalah saksi bisu ketika terjadi insiden penyobekan bendera 

Belanda─merah putih biru─menjadi bendera Indonesia. Ketimbang menggunakan angkutan 

umum, kami putuskan untuk berjalan kaki saja, hitung-hitung sambil menikmati sajian pagi 

kota Metropolitan itu. Perjalanan memang jauh, tapi rasanya lelah ini terbayarkan oleh 

inspirasi yang didapat. 

 

Puas rasanya ketika mata ini melihat secara langsung saksi bisu perjuangan kemerdekaan 

yang diceritakan di buku-buku sejarah. Hotel Majapahit─dulu Hotel Yamato─tepat berada di 

depan saya, tepat berada di Jalan Tunjungan. Mata kamera kubidikkan dengan saksama 

untuk mengabadikan nilai-nilai sejarah. Tanpa terasa, perut mulai menunjukkan tabiatnya, 

ia─perut─menuntut haknya lagi pagi itu. Berdasarkan informasi, kami penasaran dengan 

makanan yang direkomendasikan : nasi rawon setan. Namun, sepertinya kami ditantang 

untuk berkunjung lagi ke Surabaya lain waktu karena warung nasi rawon setan─makanan 

khas Surabaya─hanya buka pada malam hari, sedangkan kami harus pulang sore itu juga. Ah, 

tak apalah. 
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Akhirnya, kami menemukan tempat makan yang masih merupakan menu andalan Surabaya 

: nasi soto ayam. Warung nasi soto ayam ini tidak jauh dari Hotel Majapahit dan berada 

persis di depan Plaza Tunjungan─konon merupakan mal terbesar se-Asia Tenggara. Nikmat 

sekali makan dengan nuansa kesederhanaan di depan keramaian kota dan kemegahan 

tempat perbelanjaan. Setelah melakukan hipotesis kecil-kecilan, saya menyimpulkan bahwa 

warung nasi soto Cak Pardi merupakan warung favorit sebagian masyarakat Surabaya. 

Walaupun tempatnya tidak luas, tapi pengunjungnya banyak. Malah rela sampai 

memarkirkan mobil mewahnya di pinggir jalan Embong Malang─nama jalan warung Cak 

Pardi. 
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Setelah mereguk es teh manis sebagai minuman penutup, kami angkat kaki menuju objek 

selanjutnya. Matahari mulai terangkat naik setinggi waktu dhuha. Kami mulai terasa 

kepanasan. Namun, sekali lagi, rasa kepanasan itu terbayarkan oleh inspirasi yang saya 

dapat. Kami terus menyusuri trotoar di pinggir jalanan kota Metropolitan. Kesibukan kota 

besar mulai terasa. Setiap orang sibuk dengan urusan dan amanahnya masing-masing. 

Namun, kami tetap saja berjalan sampai jauh. 

 

 
 

Objek berikutnya yang kami tuju adalah Toko Buku Gramedia Surabaya yang terkenal 

dengan arsitekturnya yang bergaya ala Eropa. Namun, bukan karena itu kami kesana, 

tentunya sebagai pecinta buku dan membaca rasanya kurang lengkap jika seharipun tidak 

diisi dengan kegiatan membaca. Membaca dimanapun, membaca kapanpun, membaca 

untuk menumbuhkan intelektualitas, yang menjadikan kita manusia pembelajar. 

 

Tanpa terasa, palang besar bertuliskan Gramedia telah Nampak di depan mata. Hanya 

beberapa langkah lagi. Sesampainya disana, kami beristirahat sejenak sambil menunggu 

dibukanya pintu masuk secara resmi. Maklum, kedatangan kami terlalu cepat setengah jam 

dari jam bukanya. Tak apalah, hitung-hitung mengumpulkan kembali tenaga yang sempat 

tercecer.  
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Akhirnya, pintu resmi dibuka. Kami masuk lalu disambut ramah seolah hanya kamilah yang 

mereka tunggu-tunggu, tapi kenyataannya tidak. Setelah menitipkan ransel super berat. 

Petualangan intelektual pun dimulai. Kami sengaja membunuh waktu disini sambil 

menunggu jadwal kereta tujuan Bandung yang berangkat pukul 16.30 sore itu. Tanpa terasa, 

berpuluh-puluh halaman buku telah kami resapi, telah beberapa judul buku kami bulak-

balik, dan entah berapa buku yang menyedot perhatian kami. Lalu, kami harus angkat kaki 

dari Gramedia karena juklak backpacking-an telah memberikan alarm-nya. Kini waktunya 

menuju Stasiun Gubeng. 

 

Berdasarkan peta kota Surabaya yang saya lihat di Gramedia tadi, arah menuju Stasiun 

Gubeng tidak terlalu jauh. Kami putuskan untuk berjalan kaki lagi. Dari arah Gramedia, kami 

berbelok ke kanan menuju jalan Embong dan beristirahat sejenak di warung es campur 

untuk menyejukkan kerongkongan. Setelah membayar 3.500 perak, kami berjalan lagi 

menyusuri Jalan Embong kemudian belok kiri di Jalan Pangeran Soedirman. Suasana jalanan 

begitu bersih, saya tidak melihat PKL-PKL di trotoar. Trotoarnya pun tertata dengan apik. 

Lalu-lintasnya terasa tidak semrawut. Memang, Surabaya si Kota metropolitan. 
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Sampailah kami di Jalan Pemuda setelah berbelok dari Jalan Pangeran Soedirman. Kami 

menyusuri Plaza Surabaya, proyek bangunan bertingkat yang belum rampung, Museum 

Kapal Selam, hingga Kalimas. Di pojokan jalan, Stasiun Gubeng sudah terlihat. Tinggal 

beberapa langkah lagi tepat di belakang Hotel Sahid Surabaya. Kupandangi becak-becak 

berjajar rapi dengan warna-warnanya yang harmonis. Terdengar gerungan lokomotif dari 

dalam stasiun. Sekali lagi, panasnya siang itu terbayarkan oleh inspirasi yang saya dapat. 

 

 
 

Kami memutuskan untuk menggunakan kereta api kelas Bisnis untuk menuju kampung 

halaman kami. Selain memperhitungkan kenyamanan, kami pun memburu waktu. Tak 

apalah mahal─mahal bagi seorang backpacker, hitung-hitung sebagai perayaan di ujung 

petualangan kami. Sebelum benar-benar meninggalkan Surabaya, nasi pecel madiun 

menjadi salam penutup untuk saya.  

 

Selesai menjamak sholat dan makan, waktu menunjukkan pukul 15.30 di handphone saya. 

Kami menunggu sambil membaca buku yang tadi Dida beli─untuk kemudian saya pinjam. 

Tak terasa, kereta api Mutiara Selatan kelas bisnis telah tiba 15 menit dari jadwal yang 



 
 

53 

 

seharusnya. On timeI perpisahan dengan Surabaya semakin dekat. Perpisahan itu makin 

dekat lagi setelah lokomotif mengaum keras tanda kereta akan berangkat. Farewell 

Surabaya and welcome Bandung! Thanks for the inspiration! 

 

Pengeluaran hari keenam :  

 

1. Nasi soto ayam Cak Pardi + es teh manis : Rp.  10.500,00 

2. Es campur     : Rp.     3.500,00 

3. Air mineral     : Rp.     5.000,00 

4. Nasi pecel madiun    : Rp.     8.000,00 

5. Tiket kereta api Surabaya – Bandung  : Rp. 130.000,00 

 

TOTAL  : Rp. 157.000,00 
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Backpacking to Surabaya : Surabaya si Kota Metropolitan 
Catatan pelajaran 

Oleh : Rizal Dwi Prayogo 

 

Bagi saya, julukan kota metropolitan tidak hanya cocok disandang oleh kota Jakarta saja. 

Namun, setelah saya berkunjung ke Surabaya, saya menyadari bahwa Surabaya pun 

memang merupakan kota metropolitan. Begitu saya menginjakkan kaki di kota Pahlawan ini, 

saya benar-benar merasa seperti orang kerdil di tengah gedung-gedung yang berdiri megah. 

Selain itu, saya pun takjub akan tata kota yang tertata apik. 

 

Saya benar-benar merasakan bahwa Surabaya merupakan sebuah kota besar ketika saya 

menyusuri sepanjang jalanan Surabaya. Di kiri-kanan jalan, berdiri dengan megah gedung-

gedung pemerintahan, hotel, apartemen, bank, hingga gedung tinggi yang belum rampung 

pun ada. Nuansa lalu-lintasnya pun jauh berbeda dengan kota-kota kebanyakan. Sepanjang 

jalan, saya melewati jalan-jalan yang lebar dan ramai, tapi tidak macet. Tidak hanya untuk 

ukuran dua-tiga mobil saja lebarnya─dua-tiga lajur, tapi juga bisa sampai sekitar empat-lima 

mobil─empat-lima lajur. 

 

 
 

Ada yang menarik dari manajemen transportasi di Surabaya ini. Surabaya menerapkan 

angkot─arek-arek Suroboyo menyebutnya bemo─dengan tarif 3.000 perak untuk jarak jauh-

dekat. Di samping itu, terdapat bis kota untuk membantu moda transportasi. Namun, 

sepanjang pengalaman saya disana, jarang saya temui kemacetan dan tidak ada angkot yang 

berhenti di sembarang tempat. Ditambah lagi, setiap ruas jalan hanya memiliki satu arus 

(one way)─jarang saya temui pada satu ruas jalan terdapat dua arus (two ways). 
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Selain berdiri gedung-gedung yang modern, bangunan-bangunan di Surabaya pun dipadu 

dengan bangunan yang memiliki nilai sejarah, tapi kemudian dimodifikasi menjadi bangunan 

baru tanpa meninggalkan nuansa sejarahnya. Kesemua itu menjadi suatu tata kota yang 

harmonis dan merupakan suatu panorama yang menyegarkan di tengah-tengah kota yang 

notabene sarat dengan hingar-bingar. Indanya mengitari kota sambil berjalan di pedestrian 

yang lebar dan terbebas dari PKL. 

 

Surabaya memang si kota Metropolitan. Kota Pahlawan ini telah memiliki fasilitas umum 

yang modern, sarana pendidikan yang maju, dan infrastruktur yang didukung oleh teknologi 

maju. Mungkin, Jakarta kini telah kehilangan pesonanya. Walaupun menyandang gelar 

metropolitan, tapi masih meninggalkan kisah suram pada manajemen transportasinya. 

Namun, bagi saya, Surabaya memiliki manajemen transportasi yang terbilang baik untuk 

ukuran kota metropolitan. 

Surabaya merupakan kota metropolitan terbesar kedua setelah Jakarta. Surabaya memiliki 

banyak tempat bersejarah. Diantaranya adalah patung Suro-Buoyo yang terletak di Jalan 

Diponegoro, Tugu Pahlawan dan Kantor Gubernur di Jalan Pahlawan, Hotel Majapahit (dulu 

Hotel Yamato) di Jalan Tunjungan, Jembatan Merah sebagai saksi bisu tewasnya Jendral 

Mallaby, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, Surabaya dijuluki kota Pahlawan. 
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Tidak hanya tata kotanya saja yang menarik, tapi juga masyarakatnya yang kental dengan 

Boso Suroboyoan-nya. Sesekali saya mendengar mereka menggunakan bahasa Indonesia, 

itupun setelah saya ajak mengobrol. Selain itu, Surabaya pun memiliki makanan yang khas, 

misalnya saja nasi rawon setan. Namun, jika Anda ingin mencicipi makanan khas ini, 

sebaiknya datang pada malam hari di sekitar daerah Tunjungan. Konon, nasi rawon setan 

telah menjadi legenda bagi makanan khas Surabaya. 

Kunjungan saya yang hanya sehari semalam di Surabaya, tidak cukup menutupi rasa puas 

saya. Rasanya saya ingin mengitari seluruh kota. Jika perlu memakai sepeda, tapi jarang saya 

lihat komunitas pesepeda di Surabaya. Tata kotanya yang apik telah menerbitkan semacam 

virus kerinduan dalam diri saya. Rasa penasaran ini masih terus melekat hingga saya bisa 

melihat-lihat semua bangunan saksi bisu sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia disana. 

Namun, rasa kerinduan ini tidak membuat saya ingin menetap di Surabaya seperti halnya di 

Jogja. 
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Backpacking : Antara Perencanaan, Komitmen, dan Konsistensi 
Catatan pelajaran 

Oleh : Rizal Dwi Prayogo 

 

“Gagal merencanakan, sama dengan merencanakan kegagalan” 

 

Pernah membaca kutipan di atas sebelumnya? Ya, itulah yang mendasari kami untuk 

menyiapkan perencanaan yang matang sebelum berpetualang ke Jogja, Bromo, dan 

Surabaya. Ketiga objek itu memang sering saya dengar, kadang membaca ulasannya, 

maupun melihat foto-fotonya. Namun, ketiga objek itu masih terasa asing bagi 

kami─khususnya saya. Berencana akan menjelajah ketiga objek itu tanpa informasi yang 

akurat, hanya akan mengubah liburan pencarian inspirasi menjadi petaka pembawa 

sengsara. 

 

Maka, kami pun benar-benar menyiapkan segala sesuatunya. Mulai dari merencanakan 

objek wisata mana saja yang akan dikunjungi, penyesuaian dengan slot waktu yang ada, 

membuat Rencana Anggaran Belanja Backpacking-an (RABB), hingga memperdalam objek 

melalui peta. Tidak tanggung-tanggung, Software Google Earth dan koneksi internet yang 

kuat menjadi andalan saya waktu itu. Demi untuk mempelajari peta objek. 

 

Kami merencanakan perjalanan di depan laptop masing-masing yang terhubung dengan 

internet. Begitu mengusulkan ide objek, panah mouse langsung saya tujukan ke daerah 

objek itu melalui Google Earth. Jika objek yang kami usulkan dirasa tidak memungkinkan 

dan menyulitkan transportasi, objek tersebut langsung kami coret dari daftar kunjungan.. 

Namun, jika dirasa memungkinkan dan mudah dijamah, objek itu langsung kami sepakati. 

Sekaligus membuat slot waktunya. 
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Sama halnya dengan pembuatan Rencana Anggaran Belanja Backpacking-an (RABB), kami 

pun menyesuaikan dengan objek yang dituju melalui berbagai survey. Anggaran terus 

ditekan hingga mendapat angka yang paling minimal, tapi perjalanan tetap bisa tercapai. 

Tidak lupa juga membuat anggaran untuk biaya tidak terduga. Setelah nominal dirasa 

realistis, Rencana Anggaran Belanja Backpacking-an (RABB) diresmikan. 

 

Perencanaan sudah dilakukan, kini tinggal terjun ke lapangan. Setiap kali, kami berusaha 

komitmen dengan perencanaan yang telah kami buat. Melanggar perencanaan bersama, 

artinya telah menyalahi komitmen yang telah dibuat. Maka, kami benar-benar berkomitmen 

dengan apa yang sudah kami buat. Bagaimanapun caranya, asal tetap pada jalur yang etis 

dan realistis. 

 

Dalam perjalanan, saya sering tergoda untuk mengeluarkan anggaran di luar perencanaan. 

Terutama untuk oleh-oleh yang membuat saya tergiur. Namun, menjebol anggaran adalah 

suatu bentuk pengkhianatan terhadap komitmen diri sendiri. Itu artinya, saya tidak bisa 

berkomitmen dengan diri saya sendiri. Oleh karena itu, saya tidak ingin mengkhianati 

komitmen saya sendiri karena tergiur keinginan sesaat. 

 

Begitulah seterusnya dalam perjalanan kami. Berusaha menahan diri dari yang tidak 

direncanakan. Merasa tersiksa? Tidak. Merasa dibelenggu? Apalagi. Dari sinilah saya belajar 

untuk tidak berlaku hedonistis. Saya melatih diri saya sendiri untuk tidak melakukan 

pengeluaran berdasarkan keinginan belaka, tapi berdasarkan kebutuhan. Mungkin itulah 

prinsip yang harus kita pegang pada zaman yang serba hedonistis ini. Berani menahan 

keinginan. Berani berkomitmen terhadap diri sendiri dan berusaha konsisten dengan apa 

yang telah direncanakan.  

 

 

 

 

 

 

 

 


