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ABSTRAK

Penelitian ini membahas identitas Kota Malang yang direpresentasikan melalui simbol-
simbol visual yang ditampilkan melalui foto-foto pada Festival Malang Tempoe Doeloe
(MTD) 2014: Satoes Akoe 100 Lakoe.Penelitian ini menggunakan visual methodology dengan
perspektif site of self dimana peneliti melakukan interpretasi terhadap foto menggunakan
teori poskolonialisme, kosmopolitan, identitas dan globalisasi. Sebagai kota yang pernah
mengalami masa kolonialisme, dampak dari imperialisme masih dapat dirasakan di Kota
Malang hingga saat ini. Fenomena ini dapat dirasakan melalui keberadaan bangunan-
bangunan kolonial yang masih berdiri megah di Kota Malang. Identitas Kota Malang yang
sudah terbentuk pada masa kolonial dimunculkan kembali pada konteks kekinian maka telah
terjadi eksistensi identitas tersebut dengan kata lain identitas tersebut masih berjalan.
Sehingga identitas kolonial pada Kota Malang merupakan identitas global yang sudah
terbentuk pada masa kolonial dan tetap bertahan hingga sekarang.
Kata Kunci: Kota Malang, Identitas, Poskolonialisme, Konsmopolitan, Globalisasi.

PENDAHULUAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis identitas Kota Malang yang

direpresentasikan melalui simbol-simbol berupa bangunan dan tata ruang kota yang

ditampilkan melalui foto-foto pada Festival Malang Tempoe Doeloe (MTD) 2014 : Satoes

Akoe 100 Lakoe. Dalam penelitian ini, peneliti melihat objek foto sebagai sebuah media

penyampai pesan. Pesan yang dimaksud adalah identitas kota Malang yang direpresentasikan

melalui objek yang ditampilkan dalam foto-foto tersebut. Foto-foto tersebut menampilkan

beberapa bangunan lama yang dibangun pada masa kolonial seperti alun-alun, bank, gedung

pertemuan, gereja, hotel dan kantor keresidenan. Selain menampilkan gedung, foto-foto

tersebut juga menampilkan tata ruang kota seperti pertokoan kayu tangan. Peneliti memaknai

bahwa keberadaan foto-foto merupakan sebuah representasi menegenai identitas Kota

Malang, dimana identitas lama yang sudah terbentuk pada masa kolonial dihadirkan kembali

pada konteks kekinian.

Kota Malang sering disebut sebagai salah satu hasil perencanaan kota kolonial yang

terbaik di Hindia Belanda pada jamannya (Handinoto, 1996). Keberadaan bangunan-

bangunan yang dibangun pada masa kolonial tetap dipertahankan hingga sekarang, sehingga

ketika bangunan-bangunan tersebut dihadirkan kembali dalam landscape fotografi maka ada

upaya untuk menampilkan kembali realitas yang terjadi di Kota Malang pada masa kolonial
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dalam konteks kekinian. Dalam Bukunya Dua Kota Tiga Zaman : Surabaya dan Malang

sejak Kolonial sampai Kemerdekaan, (Basundoro, 2009) menjelaskan perkembangan Kota

Malang dimulai sejak Kota Malang menyandang status gemeente dan berkembang menjadi

stadsgemeente pada 1914. Sejak saat itu pemerintah kolonial Belanda terus melakukan

pembangunan tata ruang kota termasuk memindahkan pusat pemerintahan Kota Malang dari

Alun-alun Kota menuju Alun-alun Bunder. Pada tahun 1917 sampai dengan tahun 1929 Kota

Praja Malang mengeluarkan 8 rencana pembangunan (bouwplan) dengan bantuan Ir. Thomas

Karsten untuk mengendalikan bentuk kota dengan tetap melihat pada pola kota yang sudah

ada.

Karsten memasukkan beberapa elemen fisik kota di dalam literaturnya (Indische

Stedebouw), sebagai pengendali pembangunan kota, seperti: Jalan, Taman-taman kota,

Bangunan publik dan semi public, titik-titik penting sebagai pemandangan kota, dan

Bangunan perumahan (Suryorini, 2010). Ide-ide Karsten dalam membangun sebuah kota tak

lepas dari unsur kearifan lokal dan mengikuti tata ruang kota yang sudah ada. Karsten

mengusung konsep city garden dalam membangun keindahan Kota Malang yang tertuang

dalam tulisannya yang berjudul Het Ontwikkelingsplan der Gemeente Malang dalam

(Basundoro, 2009) sebagai berikut :

Keindahan kota bukan perhiasan kota dan bukan sesuatu yang ditambahkan oleh
manusia. Tapi keindahan kota harus mengalir dengan sendirinya dan penanganan
perencanaan secara keseluruhan dan terlihat dari bagian-bagian detailnya.
Keindahan harus memperoleh tempat yang utama dalam setiap detail yang
dikerjakan. Hal-hal yang menentukan keindahan kota bisa tercermin dalam penataan
perumahan/gedung, maupun dalam pembangunan jalannya. Hirearki adalah hal yang
perlu diperhatikan, apakah itu gedung, jalan atau taman, mana yang memperoleh
tekanan yang lebih besar. Pemandangan yang sederhana bisa dibiarkan sederhana,
namun menarik.

Peneliti akan menggunakan kajian poskolonialisme untuk membaca teks foto yang

diambil pada masa kolonial yang dihadirkan pada konteks kekinian. Kajian poskolonialisme

banyak berbicara menegenai dampak dari masa kolonilaisme, yang mana dampak tersebut

masih bisa dirasakan hingga saat ini. Peneliti memaknai bahwa dihadirkannya foto-foto Kota

Malang pada masa kolonial sebagai sebuha kajian atas wacana-wacana resistensi yang

dilakuakn untuk melawan koloniallisme, sehingga dalam konteks ini terdapat unsur

menghadirkan kembali identitas kultural yang hilang seiring adanya imperialisme yang

dilakukan kaum kolonial. Identitas kultural Kota Malang telah mendapatkan sentuhan budaya

Eropa yang dibawa oleh pemerintah Belanda. Sehingga dalam penelitian ini peneliti juga
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melihat adanya upaya perpindahan budaya yang dilakukan oleh pemerintah Belanda yang

mengarah kepada konsep budaya kosmopolitan.

Konsep kosmopolitan yang diungkapkan (Magdalena Nowicka, 2009) bisa diamati

melalui moral, politik dan budaya. Ketika masa kolonialisme, pengaruh ideologi yang

ditanamkan oleh Belanda berimbas pada tatanan moral, politik dan budaya di Kota Malang.

Ketiga unsur inilah yang sangat berpengaruh dalam sejarah perkembangan kota Malang,

sehingga Kota Malang dapat dikatakan sebagai kota peninggalan kolonial, termasuk di

dalamnya adalah nilai budaya dan nilai fisik kota. Pengaruh ini yang berujung kepada konsep

kesamaan atau unity dimana konsep Kota Malang yang berkembang dengan sentuhan budaya

Eropa memiliki kesamaan dengan kota-kota di Eropa, sehingga fenomena ini berujung pada

konsep homogenization sebagai konsep kemiripan di belahan dunia yang merupakan dampak

dari fenomena globalisasi.

Lodge (1991) dikutip oleh (Winarno 2005) mendefinisikan globalisasi sebagai suatu

proses yang menempatkan masyarakat dunia bisa menjangkau satu dengan yang lain atau

saling terhubungkan dalam semua aspek kehidupan mereka, baik dalam budaya, ekonomi,

politik, teknologi maupun lingkungan.Globalisasi dapat dianalisis secara kultural, ekonomi

dan politik atau kebijakan. Secara kultural dipahami bahwa globalisasi adalah praktek

penyampaian arus informasi dan budaya dalam satu kesamaan (homogenitas) dan perpaduan

budaya lokal dengan nasional maupun internasional secara bersamaan (heterogenitas)

(Rahmat 2011).

Peneliti memaknai bahwa bangunan-bangunan yang dibangun oleh pemerintah

Belanda merupakan hasil dari interaksi antara people yang dalam konteks ini adalah

masyarakat yang tinggal di Kota Malang, baik itu masyarakat Eropa maupun masyarakat

pribumi dengan lingkungan yakni Kota Malang. Relasi yang terjadi tersebut menghasilkan

bangunan-bangunan yang dibangun di Kota Malang yang dioahami sebagai sebuah physical

determenism, sebagai sebuah efek dari relasi yang terkadi. Dalam konteks ini peneliti

memahami bahwa bangunan sebagai sebuah simbol dari terjadinya relasi antara masyarakat

dengan lingkungan nya bisa damaknai sebagai sebuah komunikasi non verbal yang yang

dapat dipelajari dan dimaknai. Sehingga peneliti mengkaitkan arsitektur sebagai sebuah

komunikasi non verbal seperti yang dijelaskan oleh (Mylyana, 2008) bahwa hubungan antara

tanda dan makana dalam arsitektur dapat dikaji dalam ranah komunkasi non verbal.

Makna yang ada dalam simbol nonverbal tersebut dimaknai peneliti dan dikaitkan

dengan identitas yang muncul pada Kota Malang sebagai hasil dari relasi antara masyarakat
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dan lingkungan tersebut. identitas Kota Malang yang sudah terbentuk pada masa kolonial

sebagai efek dari imperialisme masih tetap berjalan, ditandai dengan masih berdirinya

bangunan-bangunan peninggalan kolonial tersebut di Kota Malang. sehingga ketika identitas

Kota Malang yang sudah terbentuk sejak masa kolonial tersebut dimunculkan kembali dalam

konteks kekinian akan menimbulkan permasalahan teoritis bahwa sebenarnya pemerintah

Kota Malang secara tidak langsung sengaja menghadirkan konsep nostalgia yang merekam

sejarah dan perkembanagn kota. Sehingga peneloiti melihat terjadi upaya pemunculan

identitas lama untuk menunjukkan bahwa sejarah sebagai bagian dari peninggalan masa

kolonial.

Keberadaan foto sebagai sebuah objek menimbulkan persepsi pada setiap orang yang

melihatnya, karena foto tersebut mengandung pesan yang berusaha disampaiakan oleh

fotografer atau komunikator. Realitas yang ditampilkan pada sebuah foto merupakan

representasi dari realitas sosial yang sudah dipilah oleh fotografer untuk dijadikan sebuah

objek, sehingga foto sudah menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat dan menjadi

sebuah budaya yang tengah berkembang di masyarakat.

Mengutip Mirzoeff (1998), budaya visual (visual culture) merujuk pada kondisi

dimana visual menjadi bagian dari kehidupan sosial. Keberadaan foto telah menimbulkan

budaya visual di tengah kehidupan sosial masyarakat. Masyarakat telah melakukan

pemaknaan melalui proses mengamati dan melihat foto tersebut. Budaya visual juga

memperhatikan pada upaya gambar menampakkan (visualize) perbedaan sosial. Setiap

gambar yang terekam dalam sebuah foto mewakili setiap realitas sosial yang ada. Begitupun

pada foto-foto dalam festival MTD 2014 yang merupakan hasil penggambaran realitas sosial

Kota Malang pada massa kolonial. Foto tersebut menampilkan bangunan dengan corak

arsitektur khas Eropa dan menjadi simbol kekuatan kolonial pada waktu itu.

PEMBAHASAN

Konsep orientalisme yang pada dasarnya mencoba memisahkan antara Barat dan

Timur mulai terlihat sejak menyebarnya bangsa-bangsa Eropa ke penjuru dunia. Belanda dan

Perancis saling berebut tanah kekuasaan di negara-negara yang berpenduduk Islam. Seperti

India, dan sebelah selatan timur Asia, termasuk Indonesia. Mereka mencoba masuk

menembus perekonomian dan politik. Konsep orientalisme yang dikenalkan Edward Said

dalam bukunya Orientalisme yang diterbitkan tahun 1978 seperti dikutip dari (Littlejhon,

2005) :

...by wich ‘world’ is divided, administered, plundered, by wich humanity is thrust
into pigeonholes, by wich ‘we’ are ‘human’ and ‘they’ are not.
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Gambarb1 Pertokoan Kayutangan (sumber : dokumentasi pribadi)

Foto di atas adalah foto pertokoan di Jalan Kayutangan Kota Malang yang diambil

pada tahun 1936. Berdasarkan keterangan yang tertera dalam foto tersebut, asal mula kawasan

ini disebut Jalan Kayutangan karena sebelum tahun 1900 pada jalan tersebut terdapat pohon

besar yang menyerupai tangan penunjuk arah, sehingga jalan ini disebut Jalan Kayutangan

yang artinya pohon dan tangan. Jalan Kayutangan terletak di sebelah utara Alun-alun

Merdeka Malang dan menjadi jalan penghubung menuju Kota Surabaya. Jalan ini merupakan

sumbu utama arah utara-selatan yang sejak awal pembangunannya telah memegang peranan

penting sebagai kawasan pusat perdagangan dan jalur lalu lintas utama yang menghubungkan

Malang dengan luar kota(Fauziah, Antariksa, & Ernawati, 2012). Hal ini bisa diamati dari

berdirinya bangunan-bangunan di sekitar Jalan Kayutangan seperti pusat pertokoan dan

gereja. Bangunan-bangunan tersebut merupakan sebuah ruang terbuka publik (open space)

yang terdapat interaksi sosial di dalamnya.

Danang Riatmojo dalam (Purwantiasning, 2010) menyebutkan jalan merupakan salah

satu contoh open space atau ruang terbuka. Sebuah jalan memungkinkan terjadinya arus

pejalan kaki dalam jumlah besar (pedestrian) untuk menikmati pemandangan, hiburan,

jajanan atau penjualan berbagai jenis barang. Begitupun yang terjadi pada Jalan Kayutangan

dimana jalan tersebut meupakan poros penghubung antara Kota Malang bagian selatan dan

utara serta menjadi pusat kota pada masa kolonial yang di sepanjang jalan tersebut berdiri

bangunan-bangunan yang berfungsi sebagai ruang publik. Ahmaddin Ahmad (2002) dalam

(Purwantiasning, 2010) juga memaparkan beberapa fungsi ruang publik dan ruang terbuka

pada sebuah kota. Salah satunya menjadi simbol tempat dan identitas kota sehingga
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menghadirkan ruang pandang (urban scene) terutama pada kawasan padat penduduk. Jalan

Kayutanagan dalam penelitian ini dimaknai sebagai sebuah teks yang dihadirkan melalui

sebuah foto yang mewakili identitas Kota Malang sebagai sebuah kawasan open space,

sehingga didalamnya terjadi pemaknaan hubungan antara bangunan sebagai sebuah objek,

masyarakat kota sebagai elemen civil society dan setting tempat sebagai tempat terjadinya

interaksi, yang semuanya mengarah pada identitas sebuah kota.

Pemerintah Belanda sebagai penguasa berusaha melakukan dominasi terhadap

masyarakat indsche atau pribumi melalui penaklukan daerah kekuasaan. Hal ini bisa diamati

melalui keberadaan Jalan Kayutangan sebagai pusat Kota Malang yang dibangun oleh

pemerintah Belanda, berdekatan dengan Alun-alun Merdeka Malang dan pendopo Malang.

Pusat kota sebagai tempat terbuka publik adalah tempat berlangsungnya beragam aktifitas

masyarakat kota, termasuk kegiatan transaksi. Jalan Kayutangan sebagai pusat kota juga

menjadi penghubung anatar kawasan Malang bagian selatan dan utara. Wilayah pusat kota ini

telah dikuasai oleh pemeritah Belanda dengan dibangunnya Jalan Kayutangan sebagai pusat

kota yang dilengkapi dengan bangunan-bangunan publik seperti pertokoan, bank, gedung

pertemuandan gereja. Penaklukan area pusat kota ini merupakan simbol dari upaya dominasi

yang dilakukan, dimana pusat kota yang notabene merupakan central point dari sebuah kota

telah dikuasi oleh pemerintah Belanda. Terlebih lagi ketika bangunan-bangunan yang ada di

kawasan Jalan Kayutangan merupakan bangunan yang dikhususkan bagi masyarakat Eropa

yang tinggal di Kota Malang. Kekhususan dalam memebedakan fasilitas antara masyarakat

Eropa dengan masyarakat pribumi ini semakin menguatkan upaya dominasi yang dilakukan

pemerintah Belanda.

Sedangkan gereja yang terletak di sisi timur Jalan Kayutangan menjadi pusat kegiatan

keagamaan masyarakat kolonial. Agama kristen menjadi ajaran agama baru yang dikenalkan

oleh Pemerintah Belanda kepada masyarakat Kota Malang. Ketika kita membicarakan upaya

imperialisme yang dilakukan oleh bangsa Eropa terutama kepada negara-negara islam, selalu

dikaitkan dengan upaya penyebaran agama kristen. Husain (2005) dalam bukunya yang

berjudul Wajah Peradaban Barat : Dari Hegemoni Kristen ke Dominasi Sekular Liberal yang

diterbitkan tahun 2005 menjelaskan kedatangan bangsa penjajah dari Portugis dan Belanda ke

Indonesia untuk melaksanakan trilogy imperialisme yakni, Gospel, Gold, dan Glory. Sehingga

tujuan utama penjajah dalam melakukan imperialisme selain untuk menguasai kekayaan alam

Indonesia juga bermaksud untuk menyebarkan agama Kristen. Sehingga masyarakat

Indonesia memandang agama Kristen identik dengan agama kolonial. Hal ini diperkuat
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dengan keberadaan bangunan gereja sebagai tempat ibadah agama Kristen yang dibangun

dengan corak arsitektur Eropa

Berbeda dengan agama Islam yang dikenal oleh masyarakat terlebih dahulu, dengan

masjid sebagai bangunan keagamaan yang berarsitektur Jawa tradisional. Peneliti melihat

perbedaan corak arsitektur pada tempat ibadah yang dibangun di Kota Malang masih

mangandung nilai-nilai orientalisme, salah satunya adalah kuasa. Corak arsitektur kolonial

yang dilekatkan pada geraja merupakan salah satu contoh simbol kekuasaan Pemerintah

Belanda. Perkembangan arsitektur kolonial yang dilekatkan pada banguanan gereja di Kota

Malang mengikuti perkembangan arsitektur kolonial pada awal abad ke 20 (tahun 1900-1915)

seperti yang dijelaskan (Mulyono & Mandasari, 2011) berikut :

Gaya arsitektur kolonial di awal jaman modern masih mempunyai pola simetri yang
kuat, serta menggunakan banyak elemen arsitektur gaya Belanda seperti unsur tower
(elemen arsitektur menara, biasanya dipakai pada pintu masuk atau bagian bangunan
lainnya pada arsitektur). Modernisasi dengan penemuan baru dalam bidang
teknologi dan perubahan sosial akibat dari kebijakan politik pemerintah kolonial saat
itu mengakibatkan perubahan bentuk dan gaya dalam bidang arsitektur.

Gambar 2 Foto Gereja Hati Kudus Yesus (sumber : dokumentasi pribadi)

Foto di atas adalah foto Gereja Hati Kudus Yesus yang diambil pada tahun 1905.

Berdasarkan informasi pada foto tersebut gereja yang terletak di Jalan Kayutangan atau

berada di sebelah societeit concordia tersebut dibangun oleh arsitek M.J Hulswit. Sejarah

berdirinya bangunan Gereja di Kota Malang tidak lepas dari keberadaan pemerintah Belanda.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa kedatangan bangsa Eropa ke indonesia

tidak hanya untuk menguasai kekayaan alam Indomesia, melainkan juga untuk menyebarkan

agama Kristen di wilayah Indonesia. Sehingga keberadaan Gereja dapat dimaknai sebagai

sebuah simbol Kristen di Indonesia. Perancang arsitek yang berkebangsaan Eropa juga



33 COMMONLINE DEPARTEMEN KOMUNIKASI| VOL. 4/ NO. 1

mempengaruhi corak arsitek pada bangunan gereja.  (Mulyana, 2008) dalam bukunya Ilmu

Komunikasi Suatu Pengantar berpendapat bahwa hubungan antara tanda dan makna pada

arsitektur dapat dikaji dalam ranah komunikasi non verbal. Sehingga corak arsitektur yang

terekam dalam foto sebagai sebuah bentuk komunikasi non verbal dapat dimakanai sebagai

sebuah pesan spiritualitas Kristen.

Pandangan Barat mengenai Timur seperti yang dikemukakan Said adalah tentang

pengetahuan Barat terhadap Timur. Begitupun mengenai pengetahuan spiritualitas agama

yang diyakini oleh Barat. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa imperialisme yang

dilakukan oleh kolonial semata-mata tidak hanya untuk menguasai kekayaan alam Indonesia,

melainkan juga untuk menyebarkan agama Kristen. Pandangan mengenai spiritualitas yang

dibawa oleh pemerintah Belanda di Kota Malang ini adalah bagian dari pandangan

orientalisme sehingga ada unsur pembeda antara spiritualitas agama Kristen sebagai agama

Barat dengan agama Islam sebagai agama Timur. Sehingga ketika Gereja sebagai simbol

agama Kristen dibangun di Kota Malang, peneliti melihat adanya upaya penguatan

pengetahuan Barat terhadap Timur mengenai spiritualitas agama.

Spiritualitas agama Kristen sebagai sebuah agama baru bagi masyarakat pribumi yang

disebarkan oleh masyarakat Eropa di Kota Malang. Sebagai agama yang dibawa oleh

pemerintah Belanda yang berkuasa di Kota Malang, keistimewaan yang dikhususkan oleh

pemerintah Belanda bagi agama Kristen adalah pembangunan Gereja sebagai tempat ibadah

sekaligus sebagai simbol agama. Terlebih lagi ketika keberadaan Gereja tersebut dikaitkan

dengan kekuasaan atau wilayah yang dikuasai pemerintah Belanda di Kota Malang, peneliti

melihat upaya penyebaran spiritualitas Kristen di Kota Malang sebagai bagian dari power atau

kekuasaan pemerintah Belanda. Hal ini diperkuat dengan keberadaan gereja sebagai sebuah

simbol keagamaan. Tidak hanya itu saja, sebagai sebuah simbol, gereja dengan corak arsitek

Eropa juga sebagai simbol kuasa pemerintah Belanda yang diwakili oleh budaya sehingga

memunculkan konsep budaya kosmopolitan.

Foto-foto Kota Malang yang ditampilkan pada Festival MTD 2014: Satoes Akoe 100

Lakoe menggambarkan realitas sosial Kota Malang pada masa Pemerintahan Belanda.

Bangunan-bangunan dan tata ruang Kota Malang yang diciptakan oleh Pemerintah Belanda

dibuat sesuai dengan konsep kota-kota di Eropa. Dalam proses ini terjadi upaya

homogenization atau kesamaan antara konsep kota di Eropa dan konsep Kota Malang.

Peristiwa ini menghilangkan unsur budaya yang berbeda antara kota Malang dengan budaya

Jawa dan kota di Eropa dengan budaya Eropa. Hilangnya konsep perbedaan ini menuju ke
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arah global society yang dialami oleh Kota Malang pada masa kolonial dan menjadikan

identitas Kota Malang pada waktu itu sesuai dengan konstruksi yang dibentuk oleh

Pemerintah Kolonial.

Fenomena global society bisa dilihat dari upaya menjadikan Kota Malang sebagai

sebuah kota dengan konsep city garden. Di Kota Malang ide city garden dicetuskan oleh

Thomas Karsten sebagai arsitektur yang merancang tata ruang Kota Malang. Konsep ini

merupakan konsep tat ruang kota yang mulanya berkembang di kawasan Eropa.

Konsep ini mula berkembang di Eropa sebagai dampak revolusi industri. Revolusi
industri yang pertama kali muncul di Inggris telah menghancurleburkan kota-kota di
Eropa. Kota-kota menjadi kotor oleh asap pabrik, jalan-jalan menjadi rusak karena
dilalui oleh truk pabrik, dan pemukiman juga menjadi kumuh. Kondisi seperti inilah
yang mendorong para perencana kota untuk mengembalikan keindahan kota,
sehingga kota laksana taman yang indah dan nyaman bagi penghuninya.
(Basundoro,2009)

Gagasan konsep city garden yang diusung oleh Karsten bermula ketika pemindahan

kekuasaan yang baru di kawasan Alun-alun Bunder. Pemerintah Belanda ingin menciptakan

kawasan pemerintahan yang elite dengan suasana kota seperti taman kota yang nyaman bagi

penghuninya. Sehingga ide tersebut tertuang dalam rencana pembangunan Alun-alun Bunder

dengan tata ruang di sekelilingnya.

Budaya yang dibawa oleh pemerintah Belanda dilihat oleh peneliti dari simbol

bangunan-bangunan dan tata ruang Kota Malang. Bangunan-bangunan yang dibangun di Kota

Malang pada masa kolonial rata-rata adalah bangunan yang menggunakan corak arsitektur

Eropa, seperti hotel, bioskop, gereja, bank, balaikota dan pusat pertokoan. Menurut peneliti

keberadaan bangunan-bangunan tersebut merupakan simbol yang mewakili budaya asli

kolonial yang ingin disampaiakn di Kota Malang. Sebagai sebuah bangsa penjajah,

pemerintah Belanda tidak hanya melakukan ekploitasi saja terhadap kekayaan Indonesia,

melainkan juga bermaksud untuk menyampaikan ideologi mengenai budaya nenek moyang

merka sebagai sebuah identitas kolonial. Globalisasi sebagai sebuah paham juga dimakanai

sebagai praktik partikularisme yang mengarah kepada rekosnseptualisasi globalisasi seperti

yang dijelaskan (Hendrastomo, 2007), bahwa globalisasi dilihat tidak lagi sebagai suatu

keharusan sejarah dunia, melainkan suatu proses pembaratan. Proses pembaratan yang

dimaksud dimaknai peneliti sebagai upaya untuk menanamkan ideologi Barat tanpa melihat

batas-batas suatu negara, sehingga terjadi kesamaan atau unity dalam berbagai belahan dunia.

Hal ini telah terjadi di Kota Malang pada masa kolonial. Pembaratan yang dimaksud sudah

dilakuakn oleh pemerintah Belanda melalui upaya menanamkan budaya Barat di Kota
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Malang. Secara sederhana, budaya ini bis diamati dari bangunan-bangunan di Kota Malang

sebagai simbol kekusaan kolonia dengan corak arsitektur Eropa. Pada akhirnya semua upaya

yang dilakukan oleh pemerintah Belanda ini bermuara pada kesamaan, yang dalam penelitian

ini peneliti menggunakan konsep global society dan homogenization.

Global society atau masyarakat global dimaknai peneliti sebagai konsep masyarakat

dunia yang sama di belahan dunia dalam melakukanj proses interaksi sosial yang mengarah ke

homogenization. Kesamaan ini merupakan dampak dari persitiwa globalisasi. Kesamaan yang

dimaksud terjadi akibat adanya upaya penyampaian ideologi dengan menghilangkan batasan-

batasan negara dan paham nasionalisme, sehingga tercipta budaya masyarakat yang sama di

belahan dunia. Sama dalam makna budaya yang kompleks meliputi interaksi dan relasi di

dalam realitas masyarakat tersebut. Kesamaan inilah yang terjadi pula di Kota Malang, ketika

ideologi kolonial yang ditanamkan oleh pemerintah Belanda telah mengakar di Kota Malang.

Peneliti memaknai fenomena ini sebagai fenomena global society karena interaksi dan relasi

di dalamnya telah mendapat sentuhan budaya kolonial hingga muncul kesamaan pada budaya

yang terjdi di Kota Malang dengan budaya kolonial. Kesamaan inilah yang dimaknai sebagai

fenomena homogenization, karena pada akhirnya muncul kesamaan pada interaksi dan budaya

di Kota Malang dengan budaya kolonial di Eropa sebagai hasil penanaman budaya yang

dilakukan oleh pemerintah Belanda. Fenomena yang terjadi ini, menurut peneliti akan

mengancam rasa nasionalisme masyarakat Kota Malang. Nasionalisme sebagai wujud

identitas suatu negara, dalam konteks penelitian ini nasionalisme sebagai wujud identitas

lokal Kota Malang dipertanyakan kembali, ketika ada upaya memunculkan kembali identitas

kolonial sebagai dampak dari fenomena globalisasi melalui foto-foto Kota Malang pada

festival MTD 2014: Satoes Akoe 100 Lakoe.

Peneliti melihat bagaimana identitas tersebut berhasil dihadirkan kembali pada masa

paska kolonial ketika Kota Malang sudah berkembang akan tetapi identitas tersebut masih

tetap bertahan. Seakan dikokohkan dengan dihadirkannya kembali identitas tersebut melalui

festival tersebut. Kota Malang sebagai kota dengan konsep dan perencanaan kota yang dibuat

persis dengan kota-kota di Eropa dimakani peneliti mempunyai identitas khusus yang

memebedakan dengan kota-kota lainnya di Indonesia. Meskipun banyak kota-kota di

Indonesia yang banyak mengalami sentuhan gaya Eropa pada bangunan-bangunan yang ad di

dalam kota, namun hanya di Kota Malang keberadaan bangunan-bangunan tersebut masih

megah berdiri dan hampir semua masih dipertahankan dengan fungsinya. Menurut peneliti,

disinilah letak kekhususan identitas Kota Malang. Sehingga ketika identitas yang sudah lama
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melekat tersebut dihadirkan kembali dalam konteks kekinian, maka peneliti dapat

menganalisis bahwa pemerintah Kota Malang ingin memunculkan konsep nostalgia dengan

mengenang sejarah kotanya untuk memperkuat identitas kota Malang sebagai kota kolonial.

Dengan demikian identitas global yang telah dimiliki oleh Kota Malng berhasil dipertahankan

hingga sekarang dan diperkuat dengan kehadirannya pada festival MTD 2014 : Satoes Akoe

100 Lakoe.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kehadiran foto-foto lama Kota

Malang pada masa kolonial pada festival MTD 2014: Satoes Akoe 100 Lakoe telah

mengukuhkan identitas Kota Malang sebagai kota kolonial peninggalan pemerintah Belanda.

Kehadiran foto-foto masa kolonial dalam konteks kekinian dimakanai peneliti telah

memunculkan konsep nostalgia, dengan menghadirkan kembali rekaman sejarah

perkembangan Kota Malang pada masa kolonial. Sejarah perkembangan Kota Malang

tersebut terekam di dalam foto yang di dalamanya banyak pesan-pesan yang dimakanai,

termasuk proses interaksi dan relasi mengenai fenomena-fenomena yang terjadi pada masa

kolonial. Di dalam foto-foto tersebut menampilkan bangunan, ruang kota, dan jalan yang bisa

dimakanai sebagai sebuah relasi antar people dengan environment yang dalam penelitian

relasi yang dimaksud terjadi antara masyarakat yang tinggal di Kota Malang baik masyarakat

pribumi maupun masyarakat Eropa dengan Kota Malang sebagai sebuah lingkungan.

Peneliti juga melihat fenomena imperialisme yang dilakukan pemerintah Belanda di

Kota Malang telah menghadirkan budaya-budaya kolonial yang berujung pada budaya

kosmopolitan. Budaya yang dimaksud adalah budaya yang komplek yang terdapat unsur-

unsur perpindahan di dalamnya, seperti interaksi dan relasi. Budaya tersebut dilihat peneliti

dari perspektif moral, politik dan budaya. Perspektif moralitas yang dimaksud berhubungan

dengan essensial humanity atau sikap individu dalam realitas sosial dalam konteks penelitin

ini peneliti mengkaitkan nya dengan kepercayaan seseorang terhadap suatu keyakinan.

Perspektif ini memperkuat praktik orientalisme yang telah terjadi di Kota Malang, bahwa

melalui ajaran agama Kristen pemerintah tidak hanya berupaya untuk menyampaiakn

penyebaran agama Kristen saja, tetapi gereja sebagai simbol agama juga menjadi penanada

kekuasaan pemerintah Belanda atas dominasi yang dilakukan terhadap Kota Malang. Simbol

budaya tersebut terepresentasikan melalui foto-foto bangunan pada masa kolonial yang

ditampilkan pada konteks kekinian.
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Akhirnya, dalam melihat identitas Kota Malang, peneliti mengkaitkannya dengan

relasi antara environment dengan masyarakat di dalamnya. Relasi tersebut bisa dilihat dari

keberadaan ruang publik seperti Alun-alun Merdeka Malang. funsi keberadaan alun-alun

tersebut sebagai sebuah ruang publik dan kontrol pemerintah terhadap masyarakat. Akan

tetapi di alun-alun inilah terkadi relasi antara lingkungan dengan masyarakatnya, dimana

relasi tersebut diwujudkan dengan penguasaan alun-alun oleh masyarakat primbumi.

Sehingga sebagai simbol kekuasaan, pemerintah Belanda perlu memindahkan Alun-alun

menjadi lebih private tanpa jangkauan masyarakat pribumi. Dengan kata lain, tanpa ada

aktifitas masyarakat pribumi yang terjadi di alun-alun. Sehingga pusat pemerintahan di Kota

Malang secara resmi dipindahkan dari Alun-alun Merdeka Malang ke Alun-alun Bunder.

Pepindahan ini menurut peneliti adalah upaya untuk menjadikan pusat kota sebagai kawasan

yang benar-benar dikhususkan untuk masyarakat eropa di Kota Malang sehingga menciptakan

identitas bagi kawasan tersebut.

Pada akhirnya peneliti menarik kesimpulan bahwa identitas global yang ditunjukkan

melalui foto-foto pada festival MTD 2014 : Satoes Akoe 100 Lakoe adalah upaya untuk

menunjukan eksistensi identitas kololial pada Kota Malang, dengan kata lain identitas tersebut

masih terus terjaga dan seakan dikokohkan dengan kehadiran identitas lama tersebut dalam

konteks kekinian. Sehingga peneliti menggaris bawahi bahwa identitas kolonial pada Kota

Malang merupakan identitas global yang sudah terbentuk pada masa kolonial dan tetap

bertahan hingga saat ini.
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