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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Penelitian ini akan membahas bagaimana Digital Nomad sebagai 

fenomena baru yang didefinisikan dengan aktivitas para freelance worker, 

online entrepreneur dan pelaku  bisnis digital dalam melakukan 

pekerjaannya secara remote menggunakan perangkat teknologi dan tidak 

bergantung pada lokasi tertentu dengan kebebasan dalam menentukan 

sendiri dimana Ia menyelesaikan pekerjaannya.1 Peneliti berusaha 

menganalisa interaksi dari diskursus Digital Nomad yang terjadi pada utas 

yang dibuat Kristen Gray di Twitter yang cenderung konfliktual.  

Pada tahun 1997, Makimoto dan Manners menulis artikel yang 

mencoba mendefinisikan terjadinya transformasi masa depan tenaga kerja 

menjadi Digital Nomad dengan perkembangan teknologi informasi yang 

semakin pesat.2 Makimoto dan Manners menilai bahwa memahami 

kelompok ini dengan mengakomodir kepentingan mereka akan menjadi isu 

yang penting dimasa depan karena perkembangan teknologi dan aktivitas 

ini yang begitu pesat. Perhatian lain adalah, peran Digital Nomad yang 

memiliki dampak global, lintas budaya serta lintas disiplin ilmu. Gaya hidup 

baru dimana pekerja tidak mengandalkan kantor konvensional sebagai 
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tempat mereka menyelesaikan pekerjaan, namun mereka bisa memilih 

untuk bekerja dimana dan kapan saja selama terhubung dengan jaringan 

internet.3  

Tsugio Makimoto dan David Manners dalam artikelnya yang berjudul 

“Digital Nomad about the future of work” mengatakan: 

“At the moment, we do not have the ability to communicate by video 

link between any two points on the planet. But we will have it, and it will be 

generally affordable, within ten years. We will be able to see people, documents 

and pictures wherever they happen to be, from anywhere we happen to be”.4 

Setelah lebih dari 20 tahun berlalu, manifesto pemikiran Makimoto 

dan Manners tersebut terbukti sangat relevan dengan situasi dunia saat ini. 

Perubahan dunia yang secara dramatis terjadi hampir di semua lini 

kehidupan manusia. “The Digital Nomad Phenomenon” kini telah berubah 

dari hanya sekedar teori, menjadi figur sosial di berbagai kehidupan kerja.5 

Tren bekerja secara remote juga semakin populer untuk menyiasati 

bagaimana cara yang pas agar tetap produktif dimasa pandemi Covid-19.6 

Dekade sebelumnya, terdapat term atau istilah yang sudah mapan 

untuk mendefinisikan para pekerja yang tidak terikat dengan lokasi dan 

waktu seperti Freelancer dan Ekspatriat. Akan tetapi, Digital Nomad, 

ekspatriat dan Freelancer memiliki perbedaan yang jelas. Freelancer 
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merupakan sebutan bagi orang yang memiliki kebebasan dalam mengatur 

waktu bekerja.7 Para Freelancer tidak memiliki waktu tetap setiap harinya 

untuk melakukan pekerjaan mereka seperti karyawan konvensional yang 

diwajibkan bekerja selama 8 jam dalam satu hari, mereka memiliki 

kemerdekaan untuk memilih waktu mereka bekerja. Ekspatriat 

didefinisikan sebagai individu yang telah melakukan perencanaan yang 

matang untuk menetap dalam jangka waktu yang lama di negara yang 

berbeda untuk melakukan urusan bisnis.8 Sedangkan, Digital Nomad 

merupakan kombinasi yang menggabungkan antara bekerja dan berwisata 

(leisure).9 Hal ini merupakan fenomena baru, mereka biasanya menetap di 

suatu negara relative lebih singkat dengan durasi waktu selama 6 bulan - 2 

tahun yang kemudian berpindah ke lokasi/negara lain.10  

Perkembangan pesat industri Start-Up Digital di dunia telah 

mendorong semakin banyaknya lapangan kerja yang terbuka bagi para 

Digital Nomad khususnya bagi mereka yang berada pada sektor creative 

industry dan digital agency. Dengan semakin meningkat dan mudahnya 

konektivitas global serta jangkauan yang luas ke semua kalangan, hal ini 

telah membuka ruang yang lebih besar terhadap aktivitas Digital Nomad. 

Bentuk komunikasi baru dengan bantuan teknologi yang semakin canggih 

seperti yang telah dikatakan oleh Makimoto dan Manners menjadikan 

kehadiran fisik tidak lagi terlalu penting dan digantikan dengan virtual 
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meeting (contohnya: Skype dan Zoom).11 Pekerja dengan gaya hidup Digital 

Nomad memiliki fleksibilitas dan efisiensi yang tinggi dalam melakukan 

pekerjaannya.12 Efektivitas dan efisiensi waktu dalam memilih bentuk 

seperti apa yang mereka mau, istilahnya, mereka memiliki kehendak sendiri 

untuk menentukan kehidupan pribadi mereka sebagai seorang pekerja. 

Fleksibilitas itu bisa dalam bentuk pemilihan tempat kerja, jam kerja dan 

bahkan tempat mereka tinggal yang dapat berpindah-pindah dari negara 

satu ke negara lain tanpa persetujuan klien atau atasan mereka. 

Tentu ada keuntungan dan tantangan saat memilih hidup menjadi 

seorang Digital Nomad. Diantara kebahagiaan yang tampak dengan bekerja 

secara remote dan fleksibel, banyak tekanan dan stres yang dirasakan oleh 

Digital Nomad yang tidak diketahui oleh orang awam. Fenomena ini menarik 

untuk Digital Nomad sebagai fenomena baru yang semakin berkembang 

dan mendapat perhatian yang cukup besar di masyarakat melalui 

psikoanalisis dimana fleksibilitas dan kemerdekaan yang mereka miliki 

ternyata berdampak buruk pada work-life balance mereka. Disamping 

efektivitas, efisiensi dan akselerasinya yang cepat, Digital Nomad juga bisa 

menjadi masalah dan tantangan yang baru bagi negara yang mereka 

singgahi.  

Beberapa isu yang muncul dari diskursus yang terjadi pada utas 

Kristen Gray pada fenomena ini terbagi menjadi aspek ekonomi, sosial, serta 
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hukum. Pada aspek ekonomi, diskursus yang terjadi menyoroti isu 

penarikan pajak yang dikaitkan dengan aktivitas Digital Nomad disamping 

perannya dalam menggerakkan ekonomi lokal. Kemudian, dalam aspek 

sosial menekankan bagaimana fenomena ini membuat makin lebarnya 

perasaan ketidaksetaraan di masyarakat. Serta aspek hukum yang 

membahas legalitas dan aturan keimigrasian mereka dalam menjalankan 

aktivitasnya. 

Kawasan ASEAN dengan segala keunikannya telah menjadi salah 

satu destinasi favorit bagi para Digital Nomad.13 Dalam kebanyakan kasus di 

Asia Tenggara, para Digital Nomad yang melakukan aktivitas ekonomi 

merupakan sebuah pelanggaran. Kebanyakan para Digital Nomad 

memanfaatkan visa berlibur dan belajar dengan opsi perpanjangan .14 

Indonesia telah menjadi salah satu “surga” tujuan para Digital Nomad 

melakukan aktivitasnya, sayangnya kita belum memiliki aturan khusus 

sebagai payung hukum mengenai aktivitas ini. Diskursus mengenai 

fenomena Digital Nomad di Indonesia tidak cukup populer sampai hadirnya 

rentetan peristiwa yang cukup menyita perhatian publik terkait aktivitas 

Digital Nomad di Indonesia salah satunya adalah utas yang dibuat oleh 

Kristen Gray di Twitter.  

Menurut Anthony Giddens, globalisasi telah mempercepat dan 

mendukung ekosistem digital economy terus bergerak dan berkembang.15 
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Globalisasi juga membuat batas-batas negara juga semakin semu dalam 

dunia digital. Dewasa ini, istilah globalisasi sering kali digunakan untuk 

menggambarkan perubahan dalam masyarakat dunia dan dipengaruhi oleh 

komunikasi, pertukaran budaya, dan perdagangan lintas batas. Melihat 

fenomena yang terjadi dan potensi adanya kerugian negara secara materiil 

setidaknya dilihat dari sisi pajak pendapatan. Maka, nampaknya negara 

perlu menangani isu ini dengan serius melalui kebijakan yang mengatur 

secara jelas dan tertulis guna meminimalisir kerugian negara. Potensi 

kerugian yang didapatkan dari aktivitas ini dapat ditangkap dari interaksi 

dan berbagai komentar yang ada pada utas Kristen Gray tersebut. 

Kristen Gray merupakan seorang Digital Nomad yang menetap di Bali 

dan menjadi pemantik diskursus ini semakin populer diperbincangkan di 

Indonesia karena perilakunya sebagai seorang Digital Nomad di Pulau 

Dewata yang sempat trending di platform sosial media Twitter.16 Pada 

dasarnya, Kristen Gray merupakan puncak dari fenomena gunung es 

aktivitas Digital Nomad di Indonesia yang panjang dan berlarut. Jika kita 

mencoba untuk melihat kebelakang, aktivitas Digital Nomad di Indonesia 

dapat ditelusuri sejak tahun 2014, setidaknya ini yang terlihat dari artikel 

yang diterbitkan di laman Tech in Asia yang membahas aktivitas Digital 

Nomad di Asia Tenggara.17 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



7 
 

Kristen Gray mengaku menetap di Bali dan melakukan remote 

working dengan memanfaatkan visa turis selama beberapa bulan. Perilaku 

yang menyita perhatian warganet khususnya Twitter adalah saat Ia 

mengekspos gaya hidupnya yang mewah sebagai seorang Digital Nomad di 

Bali. Menurutnya, Indonesia yang memiliki biaya hidup yang rendah dan 

lingkungan yang asri, nyaman serta bersahabat dan dipandang sebagai 

tempat yang sempurna bagi para Digital Nomad untuk menetap. Banyaknya 

Digital Nomad yang menikmati fasilitas yang mewah ditengah 

kesederhanaan masyarakat tempat mereka menetap membuat 

keprihatinan lain dari sisi sosial masyarakat. Dalam utasnya, Kristen Gray 

mengaku dengan biaya hidup sederhana bila tinggal di Amerika, Ia bisa 

menaikan standar hidupnya dan memliki gaya hidup mewah dengan 

menetap di Bali. 

Pernyataan tersebut memantik diskursus ditengah yang konfliktual 

dilihat dari balasan cuitan atas utas yang dibuat oleh Kristen Gray tersebut. 

Beberapa orang setuju dan tidak mempermasalahkan gaya hidup para 

Digital Nomad, dilain sisi beberapa orang juga merasa kecewa karena seolah 

mereka hanya ingin memanfaatkan fasilitas yang tidak seharusnya mereka 

terim. Masyarakat yang kesulitan secara ekonomi menyebut hal ini sebagai 

sebuah ketidakadilan dan tidaklah etis. Fenomena ini juga membuat 

polemik ditengah masyarakat dan memunculkan pertanyaan utama 
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mengenai bagaimana menciptakan keadilan dalam pengenaan pajak 

penghasilan yang dikenakan kepada Foreigner Digital Nomad. Secara garis 

besar, balasan tweet yang bermunculan dapat dikategorikan kedalam 

empat aspek yaitu: Sosial, Ekonomi, politik &hukum, budaya, rasial, dan 

LGBTQ+. Berbagai interaksi konfliktual inilah yang membuat penulis tertarik 

untuk meneliti lebih jauh.  

Penulis telah menghimpun beberapa komentar kutipan Netizen 

Twitter atas utas yang dibuat oleh Kristen Gray sebagai berikut: 

Via Muthia (@muthiastp). "Ada ada aja kelakuan kaum nabi Luth." 17 Januari 

2021, 11:54 pm. Tweet. 

 

Via haikal (@hyvaikal). "Sore Pak @ditjen_imigrasi bisa tolong dicek untuk 

orang ini melanggar ketentuan stay visa." 17 Januari 2021, 15:24 pm. Tweet. 

 

Via fan (@apasiudahlah). "Gua bacanya kayak, ‘Di bali enak loh buat tinggal, 

di Amrik kita miskin wak, sini aja ke third world country’ A new concept of 

colonization?" 17 Januari 2021, 11:54 pm. Tweet. 

 

Komentar dan respon Netizen Twitter atas unggahan Utas Kristen 

Gray yang kontroversial tersebut secara umum mengindikasikan bahwa 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



9 
 

masyarakat merasa terganggu dengan sikap Kristen Gray tersebut dalam 

mempromosikan Indonesia, khususnya Bali, sebagai tujuan ia melakukan 

aktivitas Digital Nomad. Ada yang mengaitkannya dengan komunitas 

LGBTQ+ yang dilarang kehadirannya di Indonesia yang kelak dijadikan 

alasan bagi Pemerintah Indonesia untuk mendeportasi Kristen Gray dan 

pasangannya dari Indonesia, kemudian masalah keimigrasian dan juga social 

gap yang nyata antara negara-negara barat dengan negara dunia ketiga. 

Dengan demikian, hadirnya interaksi yang cenderung konfliktual 

pada utas yang dibuat oleh Kristen Gray menarik untuk diteliti karena pada 

dasarnya Digital Nomad merepresentasikan masa depan dunia dibawah 

disrupsi komunikasi digital yang terjadi. Digital Nomad merupakan sebuah 

fenomena baru bagi dunia yang memiliki potensi dan dampak yang nyata 

bagi aktivitas ekonomi dan pariwisata di masa depan. Disamping potensi 

keuntungan pada aspek ekonomi, pembangunan dan akselerasinya dalam 

ekonomi digital, perlu adanya manajemen isu terhadap aktivitas Digital 

Nomad yang cenderung konfliktual karena perasaan ketidasetaraan di 

masyarakat yang muncul dengan membuat kebijakan yang pas bagi 

aktivitas Digital Nomad. Maka dari itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih 

jauh mengenai tema Digital Nomad dan interaksi konfliktual yang muncul 

pada utas/utas yang dibuat oleh Kristen Gray di Twitter. 
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B. Rumusan dan Batasan Masalah 

1. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 

a. Mengapa interaksi yang muncul pada utas Kristen Gray di Twitter 

terhadap fenomena Digital Nomad di Indonesia cenderung 

konfliktual?  

2. Batasan Masalah 

Penulis mencoba menganalisis fenomena Digital Nomad sebagai 

aktivitas baru yang membawa dampak sosial dan ekonomi khususnya 

pada lingkup ekonomi digital serta interaksi yang terjadi di tengah 

masyarakat. Konsep globalisasi dengan memakai pendekatan 

konstruktivisme akan penulis gunakan dalam melihat bagaimana Digital 

Nomad digambarkan melalui analisis tweet di Twitter dalam utas yang 

dibuat Kristen Gray. 

Dalam melihat fenomena ini, peneliti berfokus pada dua aspek 

penting yaitu sosial dan ekonomi yang memunculkan interaksi 

konfliktual dari utas tersebut. Dari aspek sosial penulis mencoba untuk 

melihat bagaimana hubungan yang terjadi antara Digital Nomad di 

Indonesia dengan masyarakat. Penulis akan membatasi pada interaksi 
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Digital Nomad di Indonesia yang terjadi di utas milik Kristen Gray Twitter 

yang menimbulkan intensi dan pelabelan pada aktivitas ini. Kemudian, 

dari aspek ekonomi, penulis ingin melihat apakah hadirnya Digital 

Nomad di Indonesia memberikan dampak positif bagi perekonomian 

Indonesia khususnya ekonomi digital nasional.  

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan utama yang akan dicapai di dalam penulisan skripsi ini adalah: 

a) Guna mengetahui interaksi yang muncul antara masyarakat 

dengan Digital Nomad & Pemerintah dengan Digital Nomad. 

b) Guna memberikan gambaran terhadap fenomena Digital Nomad 

dan berbagai masalah sosial, hukum dan ekonomi yang 

ditimbulkan. 

c) Guna mencapai gelar Strata 1 Sarjana Sosial dalam fokus 

Hubungan Internasional. 

 

2. Manfaat Penelitian 

i. Manfaat Teoritis 
 

1. Hasil penelitian skripsi ini diharapkan mampu memperluas 

referensi maupun kajian baru bagi para akademisi yang 
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berfokus pada kajian international tourism, pekerja migran, 

Digital Nomad activity di Asia Tenggara, maupun studi 

Hubungan Internasional pada umumnya. 

ii. Manfaat Praktis 
 

1. Memberikan referensi yang memadai dan membuka kajian 

baru baik kepada akademisi maupun masyarakat umum 

mengenai fenomena Digital Nomad di Indonesia. 

2. Sebagai bentuk kontribusi positif bagi pengembangan Ilmu 

Hubungan Internasional di masa mendatang. 

3. Sebagai kontribusi mahasiswa Hubungan Internasional 

dalam rangka pengamalan ilmu selama proses pendidikan. 

D. Studi Literatur  

1.  “In search of a Digital Nomad: defining the phenomenon” 

Ditulis oleh : Hannonen Olga 

Publikasi  : Information Technology & Tourism 

Hannonen Olga melalui tulisannya pada artikel ini berusahan 

menjelaskan perihal gaya hidup baru masyarakat dunia yang lebih 

mobile dan individualistik sebagai fenomena Digital Nomad.18 Definisi ini 

merujuk pada mereka yang melakukan aktivitas pekerjaan sembari 

bepergian maupun bepergian sembari bekerja. Fenomena ini hadir 
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berkat perubahan sosial yang pesat dan kemajuan teknologi yang 

semakin memudahkan mobilitas dan komunikasi.  

        

Tabel 1. Keterkaitan Fenomena Digital Nomad 

Bagan diatas mendefinisikan Digital Nomad sebagai individu yang 

mengkombinasikan antara worklife dan leisure sebagai gaya hidupnya.19  

Berdasarkan isi yang telah ditulis oleh Olga yang berfokus pada 

usahanya untuk mendefinisikan Digital Nomad, maka penulis mencoba 

untuk memberikan gambaran lain bagaimana peran dan dampak yang 

dihadirkan dari aktivitas Digital Nomad di masyarakat tempat mereka 

menetap. 

2.  “The Digital Nomad: Buzzword or research category?” 

Ditulis oleh : Annika Müller 

Publikasi  : Transnational Social Review - A Social Work Journal 

 Artikel Jurnal ini menjabarkan bagaimana Tsugio Makimoto dan 

David Manners pada tahun 1997 memprediksi kehadiran era dimana 

transfer dokumen, komunikasi dua arah, virtual meeting¸ dan 

pertukaran ide dari jarak jauh secara real time dan memungkinkan 
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hadirnya pekerjaan secara remote yang kemudian dikenal dengan 

sebutan Digital Nomad Acrivity. Digital Nomad sebagai sebuah figure 

baru yang mengombinasikan antara pekerjaan dan berwisata dalam 

satu waktu menjadi pilihan gaya hidup baru dimasa depan.20 

 Berdasarkan isi yang tertulis dalam artikel jurnal oleh Annika Müller 

tentang The Digital Nomad: Buzzword or research category?, penulis 

akan melengkapi tulisan ini dengan memberikan gambaran nyata 

bagaimana aktivitas ini hadir saat ini dan menjadi tren berwisata dan 

bekerja. Seorang Digital Nomad yang memiliki motivasi untuk 

mengkombinasikan antara worklife, leisure and technology mampu 

menjadi lebih produktif dari pekerja konvensional. Hal ini disinggung di 

artikel ini bagaimana perbedaan antara aktivitas Digital Nomad, 

Backpackers dan Flashpackers yang memiliki motivasi berbeda dalam 

memanfaatkan teknologi.21 Dalam melakukan aktivitasnya, para Digital 

Nomad biasanya juga berkumpul di kantor bersama atau co-working 

space yang menyediakan fasilitas pendukung bagi mereka. 

3. “The Digital Nomad Lifestyle: (Remote) Work/Leisure Balance, Privilege, 

and Constructed Community” 

Ditulis oleh : Beverly Yuen Thompson 

Publikasi  : International Journal of the Sociology of Leisure 

 Dalam artikel ini, Beverly Y. Thompson mencoba melihat konsep 
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yang dipakai untuk mendefinisikan aktivitas Digital Nomad sebagai 

kemampuan individu dalam menyelesaikan pekerjaan atau bekerja dari 

jarak jauh dengan memanfaatkan perangkat digital seperti ponsel 

genggam, kamera dan laptop yang memiliki kebebasan memilih lokasi 

dengan berkeliling dunia.22 

 Penulis menjadikan hasil wawancara yang dilakukan oleh Beverly 

Y. Thompson dalam menulis artikelnya dengan para Digital Nomad 

sebagai respondennya dan menemukan beberapa fakta mengenai gaya 

hidup para Digital Nomad, seperti hak istimewa, ketidaksetaraan, waktu 

luang, pekerjaan dan juga komunitas sebagai kacamata dari sisi para 

pelaku aktivitas Digital Nomad.23 Selain itu, hadirnya media sosial seperti 

Instagram, twitter, blog pribadi dan berbagai fitur pendukung lainnya 

yang memungkinkan adanya virtual meeting (skype, zoom dll) turut 

membuat perkembangan aktivitas Digital Nomad terus berkembang 

yang juga dijelaskan dalam tulisan ini. 

 Namun demikian, penulis akan melakukan penelitian yang 

berbeda dari isi yang ada pada artikel jurnal yang ditulis oleh Thompson 

dengan menitikberatkan dari sudut pandang msyarakat dalam melihat 

fenomena ini yang ditangkap melalui balasan utas Kristen Gray di 

Twitter. 
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4.  “Coworking environments and Digital Nomadism: Balancing work and 

leisure whilst on the move” 

Ditulis oleh : Marko Orel 

Publikasi  : World Leisure Journal 

 Dalam artikel ini, Orel mengatakan bahwa fleksibilitas yang 

dimiliki secara geografis saat bekerja didapatkan para Digital Nomad 

membawa ketidakhadiran dari ruang kerja dan organisasi struktural 

yang membawa aspek negatif aktivitas Digital Nomad seperti kaburnya 

batas antara waktu luang dan kehidupan kerja individu.24 Pekerjaan 

individu yang biasanya dilakukan oleh para Digital Nomad ini juga 

membawa dampak buruk bagi kurangnya boundary atau kedekatan 

antar karyawan layaknya bekerja di kantor konvensional. Hal ini terjadi 

karena, kebanyakan Digital Nomad menyelesaikan aktivitasnya di kamar 

mereka masing-masing atau bersama para Digital Nomad lainnya 

disebuah tempat yang dinamakan co-working space. Namun, co-working 

space ternyata membuat dampak positif bagi interaksi yang terjadi antar 

Digital Nomad dengan membuka peluang kolaborasi baru bagi mereka. 

Co-Working space menjadi semakin popular tiap tahun. Selain itu, artikel 

ini juga berfokus pada bagaimana seorang Digital Nomad 
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menyeimbangkan diri mereka seharusnya dari jebakan bekerja sembari 

berwisata. 

 Berdasarkan isi yang ditulis oleh Orel yang berfokus pada peran 

co-working space bagi para Digital Nomad dalam melakukan aktivitasnya, 

maka penulis akan meelengkapi dengan tulisan baru yang befokus pada 

perkembangan industri co-working space yang tidak hanya menyediakan 

fasilitas kolaborasi bagi Digital Nomad, namun juga memberdayakan 

masyarakat lokal melalui berbagai program kolaborasi yang mereka 

hadirkan. 

5. “Runaway World” 

Ditulis oleh : Anthony Giddens 

Publikasi  : Profile Books 

 Anthony Giddens dalam buku ini menjelaskan bagaimana dunia 

berjalan begitu cepat dengan adanya globalisasi yang mebuat batas-

batas teritorial negara tidak lagi relevan. Globalisasi merupakan sebuah 

terminologi yang tidak dapat dilepaskan hampir diseluruh tempat yang 

ada di bumi. Fenomena ini telah membuat banyak perubahan yang 

terjadi di dunia dengan memungkinkan terjadinya kerjasama yang luas. 

Globalisasi jelas tidak dapat dihindarkan oleh siapapun, setiap aspek 

kehidupan manusia merupakan hasil dari proses kerjasama yang 

dihasilkan dari globalisasi. Dampak yang dibawa oleh Globalisasi 
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misalnya adalah kuantitas pasar konsumsi dan produksi dunia yang 

berlipat ganda dengan adanya transaksi antar negara.  

 Berdasarkan isi yang ditulis oleh Giddens yang berfokus pada 

peran Globalisasi pada ekonomi dunia, maka penulis akan meelengkapi 

dengan tulisan baru yang befokus pada bentuk-bentuk kegiatan 

ekonomi yang hadir akibat globalisasi yang salah satunya adalah Digita 

Nomad. 

6. “Perception and experience of urban areas for cultural tourism: A social 

constructivist approach in Covent Garden” 

Ditulis oleh : Adrian Guachalla 

Publikasi  : Tourism and Hospitality Research 

 Artikel jurnal yang ditulis oleh Adrian Guachalla ini berisi tentang 

bagaimana kawasan urban perkotaan yang difungsikan sebagai 

kawasan wisata budaya memiliki kekurangan dan kelebihan yang 

seringkali tumpang tindih dan tidak saling melengkapi. Adrian memilih 

Covent Garden sebagai lokasi yang dijadikan tempat penelitia. Disini 

terdapat berbagai macam pengalaman wisata yang ditawarkan mulai 

dari budaya, sejarah hingga seni populer. Pengalaman yang dirasakan 

setiap turis saat berwisata ketempat ini dilatarbelakangi oleh beberapa 

aspek seperti profil sosio-demografis mereka seperti usia, pekerjaan, 

pendidikan dan lainnya. Selain itu, penelitian ini juga mengungkapkan 
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bahwa adanya intensi berbeda yang dimiliki oleh wisatawan dilihat dari 

asal daerah mereka datang yang menunjukkan bahwa pengunjung dari 

tempat yang jauh lebih mencari pengalaman budaya yang lebih dalam 

sedangkan wisatawan dari daerah terdekat akan memfokuskan 

perjalanan mereka pada waktu luang dan hiburan. 

 Berdasarkan isi yang tertulis dalam artikel jurnal oleh Adrian 

Guchalla mengenai Perception and experience of urban areas for cultural 

tourism: A social constructivist approach in Covent Garden, penulis akan 

melakukan penelitian yang berbeda yaitu pada aspek bagaimana 

perbedaan nilai-nilai dan preferensi individu, identitas dan kepentingan 

Digital Nomad yang mereka bawa seringkali menghasilkan interaksi yang 

kontradiktif dan konfliktual dengan masyarakat dimana mereka 

berkunjung. 

 

E. Kerangka Konseptual  

1. Globalisasi 

Batas sebuah negara kini menjadi semu dan kurang relevan lagi 

dengan hadirnya globalisasi. Kemampuan globalisasi yang memberikan 

perubahan dan keadaan sosial masyarakat dengan economic influence yang 

mereka ciptakan. Selain itu, Globalisasi juga membawa kajian Digital 
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Economy menjadi tema penting dalam bahasan geopolitik. Digital Economy 

kini telah menjadi kekuatan dan bergaining power suatu negara.  

Banyak wilayah yang memiliki kemampuan ekonominya setara 

dengan suatu negara. Sebagai contoh, jika Sillicon Valley yang berkembang 

karena aktivitas ekonomi digitalnya merupakan sebuah negara, Ia akan 

masuk kedalam jajaran negara terkaya di dunia. Hal ini menunjukan cakupan 

ekonomi digital yang semakin besar mampu membuka peluang ekonomi 

yang baru. Postulasi Giddens dalam menganalisis fenomena globalisasi 

relevan dengan hadirnya Digital Nomad dengan perkembangan teknologi 

yang menciptakan dunia baru tanpa batas (borderless world). Batas negara, 

kapabilitas ekonomi yang meningkat dengan majunya perkembangan yang 

memungkinkan kolaborasi antar negara menjadi semakin kuat.  

2. Konstruktivisme 

Konstruktivisme melihat manusia sebagai sebuah subjek di 

masyarakat dibentuk melalui interaksi identitas (identity), kepentingan 

(interest), nilai-nilai (values), dan maksud (intention) yang nantinya akan 

membentuk pola-pola hubungan tertentu sebagai “sahabat” (friends)  dan 

“musuh” (enemy).25 

Penulis mencoba menganalisis fenomena Digital Nomad ini dengan 

konsep konstruktivisme sebagai kacamata yang digunakan dalam 
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penelitian interaksi dengan masyarakat. Fenomena Digital Nomad 

menunjukan adanya indikasi perbedaan nilai, identitas dan kepentingan 

antara masyarakat dengan para Digital Nomad. 

Pertama, para Digital Nomad memiliki nilai-nilai dan preferensi 

individu yang biasanya memiliki perbedaan dengan tempat dimana ia 

menetap sebagai seorang Digital Nomad. Kedua, identitas yang mereka 

miliki juga terbentuk dari tempat yang juga berbeda saat ia menetap dan 

bekerja sebagai seorang Digital Nomad. Ketiga, kepentingan antara 

masyarakat dengan para Digital Nomad juga berbeda dan seringkali 

menimbulkan pemahaman yang kontradiktif da konfliktual.  

Hal inilah yang nantinya hendak penulis teliti untuk melihat adakah 

pengaruh yang muncul dari nilai, identitas dan kepentingan ini melalui 

kacamata konstruktivisme. 

 

3. Cultural Relativisme 

Konsep Cultural Relativism seperti yang dikatakan oleh John J. Tilley 

menyatakan jika konsep moral yang dipegang oleh setiap individu dapat 

berbeda. Dalam konteks ini, suatu negara dapat memiliki budaya yang 

berbeda dengan negara lain.26 Sebagai contoh, meminum minuman 

beralkohol di tempat umum pada negara-negara barat merupakan suatu hal 
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yang normal. Namun, perilaku dan sikap ini akan dipandang negative dan 

bersinggungan dengan nilai yang dianut oleh negara-negara timur yang 

mayoritas beragama muslim. Sehingga, nilai yang berlaku di suatu negara 

dan dianggap normal, bisa jadi nilai tersebut tidak dapat diterima oleh 

negara lain yang memiliki budaya berbeda. 

Digital Nomad, memiliki identitas dan nilai-nilai tersendiri seperti 

sikap individualisme dan komunitas ekslusif yang disematkan kepada 

mereka. Seperti yang dijelaskan oleh Alexandra Maryanski dan Jonathan H. 

Turner dalam artikelnya yang berjudul The Social Cage: Human Nature and 

the Evolution of Society mengatakan bahwa, era globalisasi telah membawa 

masyarakat pada perilaku yang lebih individualistik dan meragukan peran 

komunitas dalam kehidupan.27 

Keterbatasan, hambatan nilai-nilai dan identitas yang dimiliki para 

Digital Nomad telah membentuk sikap individualisme diantara mereka. 

Selain itu, Digital Nomad juga seringkali membentuk komunitas-komunitas 

eksklusif dimana tempat mereka singgah. Hal ini tentu memiliki konsekuensi 

yang harus ditanggung oleh masyarakat dimana mereka singgah dan juga 

para Digital Nomad dalam menjalankan kehidupan sosial.  
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F. Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana Interaksi yang 

muncul dantara masyarakat dengan hadirnya aktivitas Digital Nomad di 

Indonesia melalui penelitian deskriptif dengan menggunakan metode 

kualitatif.  Dalam penelitian ini, terdapat tiga variabel  penelitian  yakni  

para Digital Nomad yang diidentifikasi sebagai variabel dependent, 

masyarakat dan pemerintah Indonesia sebagai variabel independent.  

Penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif berupa kalimat 

yang terdapat pada media sosial Twitter sebagai bahan analisis dalam 

menanggapi berkembangnya diskursus fenomena Digital Nomad di 

Indonesia. Peneliti menggunakan metode Social Media Critical Discorse 

Analysis milik Tronberg dalam penelitian Muslims in social media 

discourse: Combining topic modeling and critical discourse analysis.  

Pertama, penulis mengambil data seluruh tweet yang menyebut 

kata kunci berhubungan dengan Digital Nomad dan Indonesia. Saat 

menganalisis, penulis memisahkan topik kedalam beberapa tema besar 

yaitu sosial, ekonomi dan kolaborasi. Pemisahan ini diperlukan untuk 

menetahui interaksi dan tensi dari diskusi yang muncul. 
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                  Tabel 2. Tronberg Social Media Critical Discorse Analysis 

 

Setelah menentukan tema besar yang muncul dari diskusi tersebut, 

penulis mengolah data yang telah dikumpulkan dan menganalisis 

menggunakan studi literatur yang mendukung penelitian tersebut 

sehingga diperoleh kesimpulan. 

 

2. Teknik Pengumpulan Data  

Data dari penelitian ini akan diperoleh melalui wawancara, studi 

pustaka seperti buku, jurnal, dokumen, serta informasi melalui internet.  

a. Jenis Data  

Berdasarkan data yang dijelaskan di bagian latar belakang, 

penelitian ini menggunakan jenis data berupa mixed methods. Jenis 

data ini merupakan penelitian yang mengumpulkan dan 

menganalisis data, mengitegrasikan data, dan membuat kesimpulan 

berdasarkan metode kuantitatif dan kualitatif.  Jenis data ini sesuai 

dengan topik yang dibahas sehingga dapat memahami presentase 

tanggapan masyarakat terhadap aktivitas Digital Nomad di 

Korpus Data 

(Digital Nomad, 
Indonesia) 

Sosial Ekonomi Kolaborasi 
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Indonesia. Peneliti akan melakukan pengumpulan data melalui utas 

Twitter milik Kristen Gray berdasarkan kategori yang telah 

ditentukan, kemudian konten apa yang paling banyak menyedot 

perhatian publik. Data yang diperoleh selanjutnya diproses dan 

dijelaskan menggunakan sumber-sumber yang mendukung dalam 

penelitian ini. 

 

b. Sumber Data 

Penulis menggunakan sumber data primer dan sekunder dalam 

proses penelitian skripsi ini. Data primer dilakukan dengan 

melakukan pengamatan atau penelitian secara langsung melalui 

media sosial Twitter yang memuat cuitan berkaitan dengan Digital 

Nomad di Indonesia. Kemudian, data sekunder diperoleh melalui 

literatur-literatur yang digunakan untuk melengkapi penelitian ini. 
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3. Teknik Analisa Data 

Menurut Miles dan Huberman, kegiatan analisis terdiri dari tiga 

alur yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau 

verivikasi, yang akan dijelaskan lebih lanjut28 : 

a. Reduksi Data 

Diartikan dengan proses pemilihan dan penyederhanaan data 

kasar yang terjadi terus menerus terutama saat penelitian 

berlangsung. Data- data tersebut lalu diringkas, dan ditajamkan 

menjadi hasil yang lebih spesifik.  

b. Penyajian Data 

Dalam proses ini data disajikan sebagai sekumpulan informasi. 

Data berupa hasil dari data kasar yang sudah melalui hasil reduksi 

dalam bentuk grafik, bagan, matriks dan lain-lain agar dapat 

dihasilkan informasi yang relevan dan terpercaya.  

c. Penarikan Kesimpulan 

Setelah data dipaparkan, peneliti akan menuju ke langkah 

selanjutnya dalam penelitian yaitu penarikan kesimpulan dengan 

memaparkan suatu pernyataan yang mewakili seluruh isi 

penelitian. 
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4. Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan dalam skripsi ini akan dibagi menjadi empat bab 

sebagai sebagai berikut :  

a. Bab I, dalam Bab 1 dibuat pendahuluan kerangka pemikiran dari skripsi 

ini yang berisi latar belakang penelitian; rumusan dan batasan masalah; 

tujuan dan manfaat penelitian; studi literatur; kerangka konseptual; 

metode penelitian; dan sistematika penulisan.  

b. Bab II, adalah penyajian data. Dalam Bab ini penulis akan menyajikan 

data-data mengenai Digital Nomad dengan membaginya kedalam empat 

sub bab. Pertama, tinjauan umum Pariwisata Indonesia yang menyajikan 

capaian dan roadmap pariwisata Indoesia. Kedua, Pengenalan Digital 

sebagai proses transformasi cara berwisata dengan dukungan 

kemajuan teknologi. Ketiga, membahas Digital Nomad comparative 

advantages dan perkembangan aktivitas Digital Nomad di Indonesia. 

c. Bab III, adalah analisis. Dalam bab ini penulis akan mengolah data-data 

yang telah disajikan pada bab sebelumnya menjadi sebuah analisis dan 

mencoba menjawab rumusan masalah Bagaimana interaksi sosial, 

ekonomi dan kolaborasi yang akhirnya muncul di masyarakat terhadap 

aktivitas Digital Nomad di Indonesia.  

d. Bab IV, dalam Bab ini penulis akan memaparkan kesimpulan dan saran 

dari keseluruhan penulisan skripsi.  
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