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“Jangan jadi pelancong, jadilah pengembara”. Itu adalah ungkapan yang sering disebut oleh Qi 

Razali dalam rancangan televisyen bertajuk The Streets.  

Ungkapan ini menarik kerana saya berpandangan dengan mengembara, kita dapat lebih 

mengenali budaya setempat yang dikunjungi berbanding menjadi seorang pelancong. 

Di negara kita, budaya mengembara bukan lagi sesuatu yang asing dalam masyarakat kerana 

kebanyakan daripada kita sudah pernah mengembara ke luar negara termasuk negara serantau.  

Namun, masih ada juga yang berpendapat bahawa mengembara ini hanya satu pembaziran, 

tidak memberi apa-apa faedah atau impak positif kepada seseorang individu.  

Jadi, saya ingin menerangkan bagaimana mengembara boleh menjadikan kehidupan seseorang 

itu lebih baik. 

 

Sumber: pixabay 

Pertama, mengembara boleh menjadikan kita seorang manusia yang melihat dunia dari sudut 

yang berbeza.  



Sememangnya mengembara pasti akan memberi kita pendedahan dan pengalaman yang 

baharu.  

Sebagai contoh, jika kita mengembara ke Jepun, masyarakat di negara itu sangat menepati masa 

dan menjaga kebersihan.  

Kita sebagai pengembara di Jepun semestinya berasa kagum dengan budaya tersebut kerana ia 

agak berbeza dengan amalan di Malaysia.  

Dengan mengembara, kita boleh mengambil budaya yang baik ini untuk diamalkan di 

Malaysia. 

Selain itu, mengembara juga boleh mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Hal ini kerana semasa 

mengembara, kita pasti akan berdepan dengan cabaran dan dugaan.  

Doa adalah satu-satunya cara untuk kita kuat dan tabah menghadapi cabaran, lebih-lebih lagi 

ketika di negara orang, tiada seorang pun yang kita kenali.  

Hanya yang pernah melalui situasi ini akan faham. Pastinya ketika hampir putus harapan, 

bantuan menjelma entah dari mana.  

Seorang pengembara kebiasaannya akan menjadi seorang individu yang lebih merendah diri. 

Ini kerana apabila berada di tempat yang baharu, kita merupakan orang asing yang tidak 

dikenali.  

Walau siapa pun kita di tanah air, ketika di tempat asing kita sama sahaja di mata manusia. 

Ketika inilah pentingnya menjadi seorang yang peramah dan pandai berbasa basi.  

Bak kata pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jangan pula jadi ‘bajet bagus’, 

susah anda jika hendak meminta pertolongan atau bertanya arah. 



 

Sumber: pixabay 

Apabila mengembara, seseorang itu lebih mudah menghargai perbezaan pendapat dan budaya. 

Ini kerana, mengembara mengajar anda untuk lebih bertolak ansur.  Anda pasti akan melihat 

pelbagai ragam manusia.  

Apabila kita terdedah dengan persekitaran, budaya, adat dan nilai yang berbeza, situasi itu pasti 

melatih diri untuk menjadi seorang yang lebih terbuka menerima perbezaan pendapat dan idea.  

Ini akan menjadikan anda seorang individu yang tidak mudah melenting ketika menerima 

pendapat dan pandangan yang berbeza. Sesungguhnya setiap daripada kita adalah unik dan 

berbeza.  

Dengan mengembara kita dapat menghargai dan belajar sesuatu yang baharu dan dapat 

diamalkan dalam kehidupan seharian.  

Umpama serangkap lagu nyanyian Malique dan M. Nasir, “Ijazah terbaik datangnya dari 

jalanan, dari pengalaman bercakap dan bersalaman.”  

Rangkap lagu di atas menunjukkan mengembara adalah satu aktiviti yang mempunyai banyak 

kelebihan. Jadi, kemaskan barang-barang anda dan keluarlah mengembara. 


