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Lampiran Transkrip Wawancara 

 

Bapak Budi 

- Bapake sampun narik dari kapan pak? 

- dinten niki? 

- dinten niki wau mangkat narik bar duhur narik pisan, tapi tadi belum 

bayaran (dapat uang), soale wau mboten kundure(kembaliannya) ajeng 

dijolke malah mboten medal medal tiange kost ning mriku. 

- Kalau narik jadi tukang becak sudah dari kapan? 

- Saya dulu itu tahun 97 sudah narik becak, cuman punya kerja sampingan 

juga, terus 2000 becak lagi, terus ini dari yang terakhir ini dari 2015 

sampai sekarang 

- Kalau melihat bule kalimat yang pertama kali terlintas? 

- Mau pergi kemana. Kalau lihat bule kesini ya, saya tanya mau pergi 

kemana. Baru kemudian saya tanya bisa dibantu pakai becak gak, gitu 

- Seberapa sering mendapatkan penumpang bule? 

- Kalo liburan kayak agustus itu kan musimnya liburan eropa ya, setiap hari 

pasti adalah dapat penumpang bule. Tapi kalo kayak gini (sekarang) 

susah/sepi. Sekarang bule pada jalan kaki.  

- Berarti tergantung musim liburan di luar negeri juga ya? Seperti pas 

musim dingin? 

- Iya, kalau banyak bule dsini sering narik bule 

- Kalau ada bule yang melintas, apakah anda langsung menyapa bule 

tersebut, atau menunggu sambil mengamati hingga si bule celingak 

celinguk? 

- Nek saya nggak. Jadi kalo ada bule itu halo, where gitu aja. 

- Antara bule yang jalan sendiri dengan bule yang jalan berpasangan atau 

berkelompok, lebih enak nyapa yang mana? 

- Paling yang berdua atau sendiri gitu, lebih enak yang gitu. Ya yang sendiri 

sendiri itu lebih enak disapa. Kalo saya lho. Kalo yang rame rame itu 

sukanya cuek. Kalo yang sendiri sendiri itu misale halo, no no no. 

- Jika mendapat penumpang bule, seringkah memberikan tujuan 

wisata/berbelanja? 

- Kalau saya tidak mas. bulenya tujuannya minta anter kemana saya 

antarnya kesitu. Kecuali, misalnya ada bule yang mau cari batik yang 

bagus itu, ya saya arahkan batik yang bagus. Terus mau cari perak yang 

bagus, ya saya antarkan itu pernah. 

- Tapi kalau seperti tempat wisata? 

- Tidak pernah. Paling Cuma belanja. Tapi kalau tempat seperti itu tidak 

pernah (wisata). 
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- Selama mendapatkan penumpang bule, adakah yang menjadi pelanggan 

tetap? 

- Nek saya pribadi nggak ada. Tapi kalau lokal/domestik itu sering. Tapi 

kalau bule belum pernah ada. 

- Pas nganter bule adakah kejadian yang menarik? 

- Nek bule misale malah narik, misale narik grup. Kalo grup itukan misale 

dari hotel sini. Grup itu ya kan berapa becak gitu. 40 becak. Menariknya 

itu, tips nya itu yang bayar kita itu kan guide nya. Nah tips nya itu beda 

beda, ada yang seribu rupiah, ada yang seratus ribu. Kemarin ini belum 

lama, saya malah gak dapet, tapi ada yang dapat seribu rupiah, ada yang 

dapat seratus ribu. Itu ada.  

- Itu berarti tidak dibagi ya pak? 

- Nggak. Itu kan tip, tiap becak beda beda. Misalnya ada yang ngerayu 

bulenya duh kehidupan saya melas, nah biasanya nanti si bule kasian terus 

dikasi tip besar. Biasanya seperti itu 

- Kejadian saya sendiri yang saya alami itu, mungkin itu bule dari mana 

nggak ngerti. Dari sini ke keraton kan saya minta tiga puluh ribu, tapi saya 

dikasih tiga ribu. Tapi saya nggak protes. Soale saya nggak mau padu 

sama bule ngono moh, wes nanti malah urusane repot. Saya mintanya 

tigapuluh ribu tapi bulenya ngertinya tiga ribu. Tapi ya wis rapopo 

daripada urusannya sama bule ah yo wes urusane repot. 

- Kalau dari bule, pernah mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan? 

- Belum pernah mas 

- Tapi kalau bulenya yang ngontel malah pernah, itu dari kraton sampai 

parkiran. Itu bulenya yang nawarin. Itu masi ontel lho mas belum mesin. 

- Pertama kali narik bule? 

- Yowes lupa yo wes lama banget. 

- Tapi seringnya yang jadi penumpang itu yang umur berapa? 

- Yang muda muda mas. yang sering itu sepasang sejoli. Paling sering saya. 

- Bedanya dapat penumpang bule dengan domestik gimana? 

- Bedanya kalo orang jawa, kalau diajak belanja agak gampang mas. kalo 

bule angel. Kecuali emang bulenya yang mau belanja.  

- Kalau dapat tips dari bule sering? 

- Ya kalau grup itu ya gak mesti, gak sering. Tapi ya pernah. Dari kraton ke 

ngabean ya tip nya kan dari yang bawa bule itu. Macem macem kok mas. 

ada yang ngasi ada yang nggak. 

- Kalau teman teman ada yang sering cerita tentang pekerjaan? 

- Saya pribadi tidak mas. saya itu yo ngene mas. saya itu nek narik kae nek 

iso yo, jenenge urip seko jalan, apalagi sekarang tukang becak itu susah 

mas. gak bohong. tarik tarikan aja susah mas. terus nanti kalo kita 

dipamerke terus yang udah 3 hari gak narik itu apa tau kita. Maksudnya, 

dapat duit gak dapat duit diam. Tapi ada beberapa kawan yang pamer. 
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Tapi kalo saya mas, kalo saya cerita cerita kayak gitu, terus ada yang 

belum narik, kan kasian mas. jadi mending gak usah cerita.  

- Kalo selama dapat penumpang bule, yang paling apikan orang mana pak? 

- Nek aku iki ndisek iki nang kene wong perancis mas, padahal orang 

prancis terkenal rodo angel. Tapi yang ini apikan.  

- Apikan gimana? 

- Makan itu diajak. Terus misale ongkose dua puluh, itu nanti ditambahi. 

- Kalo selain itu pak? 

- Urung tau. Soale itu narik bule Cuma sekali kali. Tapi ya ada yang sampe 

langganan. Itu teman saya sampe langganan pirang pirang taun. 

- Kalau ketemu sama bule, ada kendala gak? 

- Kendalanya malah bule itu belum tentu bisa bahasa inggris. Nah 

kendalanya itu kalo ketemu bule yang gak bisa bahasa inggris malah 

susah, misalnya kayak orang mana itu. Kayaknya orang eropa, malah 

ternyata gak bisa bahasa inggris. Misalnya kayak orang rusia. Bahasanya 

kan bahasa asli kono to bahasa rusia. 

- Jika demikian bagaimana memecahkan masalah tersebut dalam 

menentukan harga atau tarif? 

- Ya ngetokke duit. Misalnya mau kemana, nanti dia ambil duit dua puluh 

ribu. Kan ya banyak to mas bule yang gak bisa bahasa inggris. 

- Peran dari teman atau keluarga tentang kendala tersebut? 

- Wah ratau cerito mas. niate dari rumah kesini nyari duit ya sampek rumah 

harus bawa duit mas. gak pernah cerita.  

- Kalau kejadian kejadian unik itu pak? 

- Kalo itu ya paling tak ceritain sama bojoku. Meng ngguyu ngguyu. Nek 

anak kan ora reti nek bapak e narik becak. Anak taunya saya jualan 

pakaian ke hotel hotel. 

- Yang disenangi dari turis asing? 

- Senangnya kalo ada dapat penumpang yang belum pernah kesini (ke 

jogja). Jadi harganya misal dari sini ke malioboro jaluk 50 yo iyoo bulene. 

Tapi nek sing ngerti dikei 50 malah nawar ngeyel ngeyel ngomonge cepak 

cepak. Njaluk e 10 ewu. Mungkin ya udah dikasi tau mungkin atau nanya 

sama orang orang. 

- Yang paling berperan dalam bekerja sebagai tukang becak? 

diri sendiri. Soalnya pakaian saya modalnya habis, jadi terpaksa becak 

meneh. Kalo saya kan dagang, dagang modalnya nggak ada kan susah. 

Kalo becak, kalo gak punya becak kan masih bisa nyewa. Ya mungkin, 

saiki nek mbecak, buat makan diri kita sendiri aja susah mas. kalah sama 

online. Cuma karena terpaksa aja karena gak ada kerjaan lainnya mas. kalo 

ada kerjaan lainnya aku gak mbecak mas. kalo gak tak rewangi ngalor 

ngidul gak narik beneran yo iso mas.  
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Pak ngadino 

- Sudah narik udah berapa lama? 

- Mulai 87. Mulai 87 gowes. Pakai mesin baru 4 tahun. 

- Kalau melihat bule apa yang terpikirkan? 

- Ya pertama ya, ada yang diangkut. Kan modelnya kalo mboten ono sing 

ditarik yo ora entuk duit. 

- Seberapa sering dapat penumpang bule? 

- Ya untung untungan. Karena sekarang banyak yang lewat hp itu (online). 

- Lebih enak mana menawari bule yang sendirian, berdua atau yang 

rombongan untuk dijadikan penumpang? 

- Itu tergantung ya. Kalo rombongan kan pake guide. Nek person person itu 

ya tergantung kemauannya. 

- Misalnya dapat penumpang bule, pernah memberi saran tempat tujuan? 

- Ya otomatis. Misalnya tujuanya kemana terus mau mampir kemana nanti 

nambahnya berapa. Saling sepik. Kalau dianya membutuhkan kan saya 

siap antar. 

- Kalau dapat penumpang bule yang menjadi langganan? 

- Kadang kadang. Kalo yang dari belanja itu kan sering promise. Nah 

ngenjang podo meleh. 

- Pernahkah mendapatkan bule yang menjadi langganan ketika dia datang 

kembali ke jogja? 

- Pernah, itu dari belanda. Sosialnya kan lebih unggul dari bule bule yang 

lain. 

- Pernah dapat oleh oleh sebelum bulenya pulang ke negaranya? 

- Seikhlasnya atau seberapanya itu dihitung pernah to. Iya pernah. Yo 

sampe ditumbaske becak karo wong belanda. Jamanya dolar masih 1800. 

Kira kira tahun 95. Ya namanya nasib orang beda beda. Tapi kalo yang 

lainnya itu nggak, langsung ilang (kontaknya). 

- Kejadian unik dengan penumpang bule? 

- Mung sepintas gitu. Tapi jaman masih gowes dulu sering. Tapi kalo 

sekarang sih gak pernah. 

- Pernah mendapatkan pengalaman bersama bule? 

- Yo pengalamane itu ya bahasa pasaran itu. Nek bahasa grammar itu kan 

buang waktu. Lari bulenya akhirnya. Ya namanya bule tiap negara gak 

selalu sama kan. Ya biasa biasa aja.  

- Bedanya bule dengan penumpang domestik? 

- Kalo penumpang jowo yo yang ekonominya maju ada, yang nggak ya ada 

- Sering mendapat tip dari bule? 

- Kadang kadang 

- Kalau disuruh milih, ngantar bule atau lokal? 

- Sami mawon lah. Raiso mbedak mbedakke. Sing penting mlaku becak e. 

Ngeten mawon. 



164 
 

- Sering cerita atau ngobrol dengan teman teman tentang pekerjaan? 

- Nggak. Saling sibuk sama urusan masing masing. Apalagi sekarang 

banyak yang online. Wong seko kene maliobor  wong 4 iku 13 ribu, nek 

becak yo entuk opo. 

- Nganter bule seringnya kemana? 

- Objek wisata keraton, taman sari, pasar burung, gitu gitu aja. kadang 

kadang juga yang nganter belanja. Tergantung tujuannya. 

- Pernah mendapatkan kendala saat bertemu bule? 

- Pernah mendapatkan bule yang gabisa bahsa inggris. Misalnya dari 

spanyol to. Dia gak bisa bahasa inggris. Ya sebisanya ngikutin bahasanya 

sendiri. Ya deal dealanya menyesuaikan,ngepasin, manut (gatuk). Perancis 

ya gitu, gabisa bahasa perancis. Nyatane dados mangkat, ngeten mawon. 

Kalo ditanyain sekolah tidak, bisa baca buku nggak, nggak bisa. Kelas 2 

aja gak jadi (sd). Saking adil adile yo tetep payu (sudah dikasih rejeki 

sama gusti allah tiap orang sama sama adil). Modalnya kemauan. 

- Yang paling berpengaruh dalam pekerjaan? 

- Tertarik, karena banyak teman teman. Pernah keliling jadi tukang bakso, 

jualan kacang rebus di bulaksumur. Jaman akeh pameran. Jualan gitu gak 

laku. Gitu ceritanya. 

 

 

Pak muryadi 

Asli bantul 

- Sudah narik becak? 

- Dari 90an sampai sekarang. 

- Kalimat pertama yang terlintas saat melihat bule? 

- Itu gimana ya, yang penting kan bulenya naik becak dulu. Bulenya itu 

kemana, Cuma itu aja. tergantung, lihat orang bulenya dulu. Ya kalo liat 

orangnya bersih, pasti bulenya kaya. Kalo orangnya nggak ya, gembel.. 

- Sering dapat penumpang bule? 

- Sering mas, gak bisa dihitung mas. gak bisa dipastikan. Itu tergantung 

mas, kan bule kadang kadang ada yang empuk, ada yang atos. Bule tu kan 

ada yang krik, cetil. Ada yang orangnya yang empuk, ngasinya banyak. Ya 

sama lah kayak orang indonesia bagi saya. 

- Lebih enak berinteraksi dengan bule yang sendiri/berpasangan atau 

berkelompok? 

- Penak orang dua to mas. orang bule dua itu enak, where you going mau 

kemanalah suka apa ya gimana. Ya harusnya bisa dikit dikit bahasa 

inggrislah, kalo gabisa susah. Kalo yang berkelompok itu jarang yang mau 



165 
 

kalo ditawarin. Apalagi kalau mahasiwa bulenya, angel. Mereka lebih 

seneng mlaku. 

- Pernahkah memberikan tujuan wisata kepada bule? 

- Kalo ke tempat wisata biasanya pake mobil mas, karena jauh. Tapi kalo 

biasanya bulenya mau nonton, ke kraton atau mau liat wayang orang, itu 

sering saya anterin mas. 

- Pernahkan mendapatkan langganan bule sebagai penumpang? 

- Sering. Biasanya kalo orang asing disiplin. Misalnya besok saya mau pake 

kamu lagi, nanti dia minta nomer hape saya lagi. 

- Kalau bule yang menjadi langganan ketika dia datang kembali ke jogja? 

- Banyak yang kejadian mas. disini itu ada banyak. Kadang kadang 

dibelikan becak kalo kembali kesini. Kadang kadang rumah buat 

keluarganya. Biasanya. 

- Pernahkah mendapatkan tip atau cindera mata dari bule sebelum dia 

pulang ke negaranya? 

- Tip. Biasa itu kasih uang, biasa pakaian, itu biasa. Yang sering itu ya 

prancis itu ada, belanda, eropa. 

- Pernah mendapatkan kejadian unik? 

- Kadang kadang itu kan sama kayak orang jawa. Kadang kadang ada yang 

orang keras, ada yang suka humor. Biasa itu mas, kan gak semuanya orang 

baik itu gak ada. 

- Pernah mendapatkan perlakuan kurang menyenangkan dari bule? 

- Tidak pernah mas, nggak kelihatannya. Yang penting kan, saya meladeni 

orang tamu kan sebaik baiknya. Keliatannya saya belum pernah, komplain 

belum pernah. Malah banyak yang suka sama saya. 

- Pertama kali dapat penumpang bule? 

- Wah lupa mas, sudah wah lama sekali. Kalo dihitung sudah berapa ribu 

lupa. 

- Perbedaan melayani bule dan turis domestik? 

- Ya gimana ya. Bagi saya ya itu mas. ya kalo orang, kalo tergantung e mas. 

bule itu ada yang baik ada yang jelek. Sama to mas, orang sini juga ada 

yang baik ada yang jelek. 

- Sering mendapatkan tips? 

- Sering mas, misal dari sini ke maliboro, misal 40 ribu. Nah uangnya 50 

ribu sisanya itu buat saya dikasih sama bulenya. 10 ribunya gak diambil. 

- Sering cerita atau sharing dengan sesama tukang becak? 

- Biasa mas, sering mas. biasa yang diceritain ya tadi berapa tarikannya, ya 

pokoknya macam macam lah mas. (tidak komplit) 
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Wawancara dengan bapak sukarto dan bapak ngadimin 

-    

- Narik dari tahun berapa? 

- Dari tahun 65 

- Apakah ada paguyubannya? 

- Ada yang ikut kumpulan organisasi, ada yang nggak. Kalau saya tidak. Dari 

dulu 

- Kalau bapak? 

- Kalo saya ada di jalan senopati sini, ada yang ikut ada yang nggak. Kalau 

saya kan dulu lokasi disini, tapi terus bubar. Terus disini gak dapat, terus 

saya gak bisa masuk jalan senopati, tapi saya mangkal dimana saja 

suka/senang, disana ya boleh disini ya boleh, untuk yang wisatawan lokal 

saja.  

- Sering ngangkut bule? 

- Ya kadang kadang. 

- Kadang kadang, nggak sering. Itu gara gara keberuntungan. Jadi nggak 

tentu. 

- Menurut njenengan yang membuat bule tertarik naik becak? 

- Pertama mungkin kasihan, yang kedua mungkin memang ingin naik. Kalau 

mesin kan dia sudah tiap hari. Ketertarikan tersendiri mas.  

- Biasanya kalau bule minta anter kemana? 

- Dari sini ke hotel, prawirotaman. 

- Biasa nya turis ke silver, yang bisa bahasa inggris. Tapi kalau yang nggak 

bisa bahasa inggris susah, mboten saget. Kalau bisa bahasa inggris kan bisa 

diajak ngobrol, bisa dirayu. Tapi itu jarang. 

- Pernah ketemu turis jepang tu bahasanya gak ngerti, akhirnya harganya 

nulis aja. 

- Saya juga kalo bahasa inggris tidak mengerti, tapi kalau harga itu kan tau, 

tapi nggak bisa ngomong ngomongan. 
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- Turis sekarang itu kan pelit pelit mas, dari sini ke prawirotaman itu paling 

15 ribu mas, 20 ribu. Karena kan udah dikasih tau dari guide guide itu, 

ngapunten nggeh, guide guide itu ngasih tau mas ke bulenya kan gampang 

to (guide lbh mampu berbahasa inggris). Mentok itu 20 ribu, lah kalo yang 

badannya gede gede itu 20 ribu. Sekarang pelitnya nggak njaman. Jadi bule 

kalo kemana mana diantar guide, nanti kemana mana dikasih tau sama guide 

nya. 

- Apa yang didapat dari paguyuban? 

- Kalau dari paguyuban itu kan ada donatur, jadi angsuran. Jadi kalau ada 

yang narik tamunya belanja, kita donasikan misalnya 5 ribu, nanti jadi 

tabungan bareng bareng. Nanti misalnya ada anggota ada yang sakit, nanti 

dibantu pakai itu. Kemarin itu ada anggota juga yang lahiran, ya itu dibantu. 

- Biasanya sehari narik berapa kali? 

- Sehari Cuma narik sekali dua kali, anak istri dikasi makan apa.  

 


