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 Satu –satunya ikon dikota Malang yang tetap terjaga hingga kini, setelah 
puluhan (bisa jadi ratusan atau ribuan) ikon Malang mulai tergerus perkembangan 
zaman dari waktu ke waktu. Dalam kegiatan festival,  masyarakat dimanjakan 
oleh berbagai atraksi, suguhan, potret, pernik budaya, dan sejumlah ikon sejarah 
yang coba disuguhkan. Mulai dari pertunjukan keroncong, topeng Malangan, 
barang-barang kuno, makanan zaman dahulu seperti gulali, permainan gobak 
sodor, egrang, menyulap dan berbagai suguhan menarik lainnya. Salah satu 
iconnya adalah tari Topeng Malang. Tari Topeng Malang merupakan hasil 
perpaduan antara budaya jawa tengahan, jawa kulonan dan Jawa Timuran ( 
blambangan dan Osing). Sehingga akar gerakan tari ini mengandung unsur 
kekayaan dinamis dan musik dari  etnik Jawa, Madura dan Bali. Pada akhir- akhir 
ini Topeng Malang sudah berangsur- angsur punah secara perlahan – lahan, jiwa-
jiwa muda kurang bisa meneruskan jejak orang tua yang dari dulu 
membudidayakan topeng asal Malang ini. Tak hanya itu ternyata masyarakat 
mulai terlihat kurang antusias dalam menawarkan usaha topengnya. Bahkan 
generasi yang seharusnya mampu menarikan tari kesenian ini mulai mundur 
karena tuntutan jaman. Semua masih menjadi pertanyaan bahkan dinas pariwisata 
juga belum terlihat cara mempertahankan tari kesenian topeng dan pembuatan 
topeng ini. Selain itu keadaan Topeng Malang saat ini sangat kurang sekali, maka 
sedikit demi sedikit budaya tari maupun topeng yang asli sudah kehilangan gaung 
dan mulai tidak dikenal masyarakat Malang maupun masyarakat yang dulu sangat 
akrab dengan budaya ini. Saat ini hanya terdapat lima sentra usaha kerajinan asli 
Topeng Malang dan satu paguyuban tari Topeng Malang.  
 Kesenian Topeng Malang ini terancam punah dengan adanya era 
globalisasi yang menyebabkan generasi muda tidak terlalu memperhatikan 
warisan budaya bangsa. Untuk mempertahankan kesenian Topeng Malang ini 
dibutuhkan strategi kebijakan pemerintah dan juga seniman Topeng Malang itu 
sendiri. Berbicara mengenai budaya dan pariwisata sangat erat sekali kaitannya. 
Warisan budaya dapat memperkaya dunia pariwisata begitupun sebaliknya 
pariwisata dapat mengakat eksistensi budaya yang kita miliki. Namun pengaruh 
yang berasal dari luar pun banyak mempengaruhi keterkaitan ini. Jadi antara 
kesenian, kebudayaan dan masyarakat juga sangat berkaitan erat sekali. Mereka 
saling mempengaruhi, kembali kepermasalahan Topeng Malang bahwa pola pikir 
masyarakat sangat mempengaruhi eksistensi budaya yang ada. Namun sebaliknya, 
keberadaan sebuah budaya juga dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat. 
 Dalam menyikapi hal ini pemerintah melakukan beberapa cara yaitu 
membina seniman tradisional agar paham terhadap keberadaan dan perkembangan 
Topeng Malang, menyelenggarakan festival atau pagelaran wayang topeng oleh 
pemerintah kabupaten Malang, mensosialisasikan pada masyarakat agar ikut serta 
aktif melestarikan dan mengembangkan potensi Topeng malang ini semua 
bertujuan untuk melestarikan dan mengembangkan Topeng Malang agar sesuai 
harapan dan kemauan seniman.  

 


