
BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1 Latar Belakang Masalah 

 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.  

Perkembangan sebuah kota tidak bisa dilepaskan dari sejarahnya. 

Begitupun Kota Malang, sejarah perkembangan Kota Malang tidak bisa 

dilepaskan dari pemerintah Belanda sebagai bagian dari sejarah perkembangan 

Kota Malang. Pemerintah kolonial ingin menjadikan Kota Malang sebagai kota 

hunian yang nyaman bagi bangsa kolonial. Kota Malang sering disebut sebagai 

salah satu hasil perencanaan kota kolonial yang terbaik di Hindia Belanda pada 
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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 dalam konteks kekinian. Sehingga muncul permasalahan bahwa 

identitas seperti apa yang ingin dihadirkan kembali oleh pemerintah Kota Malang 

melalui kehadiran foto-foto Kota Malang di masa kolonial pada festival MTD 

2014 : Satoes Akoe 100 Lakoe.  

 

 
Gambar 1.1 Foto kantor Karesidenan Malang Tahun 1936 

(sumber : dokumentasi pribadi) 

 

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. 
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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.  

 

 
Gambar 1.2 Foto Karesidenan Malang Tahun 2014, Gedung ini sekarang menjadi Gedung 

Perkantoran 

(sumber : dokumentasi pribadi) 

 

 Di dalam literaturnya (Indische Stedebouw), Karsten memasukkan 

beberapa elemen fisik kota 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). Konsep yang 

direncanakan oleh Karsten tidak lepas dari konsep ruang terbuka dalam arsitektur 

sebuah kota. Dalam suatu penataan kota, tentunya kebutuhan akan ruang terbuka 

(open space) perlu diperhitungkan keberadaannya. Mengutip (Purwantiasning, 

2010) Paul Zucker ahli perkotaan, memberikan gambaran yang cukup gamblang 

tentang sejarah dan estetika ruang kosong yang terbentuk secara artistik, yang 
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menemukan bentuknya dalam ruang terbuka kota atau dikenal dengan town 

square. 

Konsep ruang terbuka yang diterapkan oleh Karsten menciptakan estetika 

dan keindahan pada tata ruang Kota Malang. Keberadaan Alun-alun Kota Malang 

yang lebih dulu dibandingkan Alun-alun Bundar menjadikan inspirasi bagi 

Karsten untuk menjadikan kedua alun-alun ini sebagai ruang terbuka publik yang 

bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kota. Meskipun pada praktiknya 

memunculkan konsep public space yang menunjukan power pemerintah kolonial.  

 

    
Gambar 1.3 dan 1.4 Pertokoan Kayutangan 1936 (kiri) pertokoan Kayutangan 2014 (kanan) 

(sumber : dokumentasi pribadi) 

 

 

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 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi ANALISIS VISUAL IDENTITAS KOTA MALANG MELALUI 
FOTO-FOTO PADA FESTIVAL MALANG TEMPOE DOELOE 
2014 : SATOES AKOE 100 LAKOE

ARIF SISWANTO



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.  

 

Rancangan ini tertuang dalam proses pembangunan Alun-alun Bunder dan 

Balaikota Malang sebagai pusat kekuasaan kolonial yang baru. Karsten 

menggabungkan ide kearifan lokal yang sudah ada. Dalam budaya Jawa 

keberadaan pusat pemerintahan atau pendopo berada di selatan lapangan bundar 

atau alun-alun dan menghadap ke utara. Konsep inilah yang mendasari 

pembangunan Balaikota Malang, yang terletak di sebelah selatan Alun-alun 

Bunder menghadap ke utara. Budaya lokal yang menjadi konsep tata letak 

Balaikota Malang dipadukan dengan corak bangunan arsitek khas Eropa karya 

H.F Horn.  

 

 
Gambar 1.5 Foto Udara Alun-alun Bundar 1930 

(sumber : dokumentasi pribadi) 
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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. 

(Putranto, 2011) dalam sebuah jurnal berjudul Dekonstruksi Identits Neokolonial : 

Sebuah Agenda Teologi Postkolonial menjelaskan kajian poskolonialisme sebagai 

berikut : 

Alienasi dan inferioritas merupakan tema sentral dalam 

diskusi postkolonial. Berangkat dari pengalaman 

kolonialisme yang telah menciptakan alienasi dan 

inferioritas kaum terjajah saat berhadapan dengan kaum 

penjajah, postkolonialisme hendak menggali akar-akar 

alienasi itu dan mencari strategi untuk mengartikulasikan 

kembali identitas kultural yang hilang, terpinggirkan 

bahkan terlindas oleh grand narrative kolonial. Dengan 

demikian, postkolonialisme adalah upaya dekonstruksi 

identitas kolonial demi penulisan kembali sejarah 

kehidupan yang telah hilang atau dihilangkan. 

 

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 melihat adanya upaya perpindahan budaya yang 

dilakukan oleh pemerintah Belanda yang mengarah kepada konsep budaya 

kosmopolitan. 
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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.  Sehingga 

(Khor 2002) dalam bukunya berjudul Globalisasi : Perangkap Negara-Negar 

Selatan menarik dua ciri utama dari globalisasi, yakni pertama, peningkatan 

kosentrasi dan monopoli berbagai sumber daya dan kekuatan ekonomi oleh 

perusahaan-perusahaan transnasional maupun oleh perusahaan-perusahaan dan 

dana global. Kedua, yang khas lainnya dari globalisasi adalah „globalisasi‟ dalam 

kebijakan dan mekanisme pembuatan kebijakan nasional (meliputi bidang-bidang 

sosial, ekonomi, budaya dan teknologi) yang sekarang ini berada dalam 

yurisdikasi suatu pemerintah dan masyarakat dalam satu wilayah negara bangsa 
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bergeser menjadi dibawah pengaruh atau diproses badan-badan internasional atau 

perusahaan besar serta pelaku ekonomi, keuangan internasional.  

Dari bebrapa definisi yang telah disebutkan, dapat dipahami bahwa 

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). Heterogenitas bisa diartikan sebagai pertambahan unsur 

internasional dalam praktik kultural. Dalam konteks ekonomi, globalisasi dillihat 

sebagi penyebaran pasar modal bebas. Dapat dipahami bahwa disini akn terjadi 

praktik monopoli yang dilkaukan oleh negara-negara maju untuk terhadap negara-

negara berkembang (kapitalisme). Secara politik dan atau institusi, globalisasi 

akan mempengaruhi kebijakan suatu negara, dari segi demokrasi, kebebasan, hak 

asasi, kedaulatan, kesejahteraan. Model penyebaran nation-state akan terjadi di 

dunia sehingga akan terbentuk model pemerintahan yang kurang lebi serupa.  

Peneliti melihat fenomena globalisasi secara kultural muncul ketika 

pemerintah kolonial merencanakan pembangunan Kota Malang sebagai salah satu 

kota kolonial terbaik di Hindia Belanda. Pembangunan tata ruang kota oleh arsitek 

Eropa dan menggabungkannya dengan budaya Jawa, diperkuat dengan keberadaan 

bangunan-bangunan pemerintahan kolonial yang semakin menguatkan dominasi 

kekuasaan pemerintah kolonial di Kota Malang. Sehingga identitas Kota Malang 

sebagai kota kolonial sangat kuat terlihat dari susunan tata ruang kota dan 

bangunan-bangunannya. Identitas tersebut dimunculkan kembali oleh Pemerintah 
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Kota Malang melalui Festival MTD 2014 yang menampilkan foto-foto Kota 

Malang pada masa kolonial. Dengan kata lain, Kota Malang sebagai kota kolonial 

ingin menunjukan bahwa identitas tersebut masih tetap ada di era pasca kolonial.  

 
Gambar 1.6 Foto Alun-alun Kota Malang pada Festival Malang Tempoe Doeloe 2014 : Satoes 

Akoe 100 Lakoe 

(sumber : dokumentasi pribadi) 

  

 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 
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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.  

      
Gambar 1.7 dan Gambar 1.8 Foto Hotel Palace Tahun 1916 (kiri) namanya berubah menjadi Hotel 

Pelangi (kanan) 

(sumber : dokumentasi pribadi) 

 

 Keberadaan bangunan-bangunan tersebut dapat diidentifikasi sebagai 

simbol identitas kota kolonial yang diciptakan oleh pemerintah kolonial Belanda. 

Keberadaan bangunan-bangunan tersebut semakin menguatkan dominasi 

kekuasaan kolonial di Kota Malang. Dapat dilihat dari berdirinya bangunan-

bangunan yang sangat berlawanan dengan unsur lokalitas budaya Jawa. Seperti 

Hotel Palace yang didirikan pada tahun 1916, Javasche Bank pada tahun 1915, 

Societeit Concordia dan Bioscoop Rex (Basundoro, 2009). Keberadaan bangunan-

bangunan ini merupakan bagian dari realitas sosial dan gaya hidup bangsa Eropa 

yang bertolak belakang dengan budaya lokalitas Jawa.  
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Gambar 1.9 dan Gambar 1.10 Foto Societeit Concodia (kiri), sekarang menjadi Mall Sarinah 

(kanan) 

(sumber : dokumentasi pribadi) 

 

 

 

   
Gambar 1.11 dan Gambar 1.12 Foto Javasche Bank (kiri), sekarang menjadi Bank Indonesia 

(kanan) 

(sumber : dokumentasi pribadi) 

 

 

 Penelitian ini fokus pada objek foto yang ditampilkan dalam festival MTD 

2014 : Satoes Akoe 100 Lakoe. Foto-foto tersebut menampilkan gambar bangunan 

dan tata ruang Kota Malang yang diletakkan di depan bangunan aslinya. 

Dokumentasi foto diambil pada tahun 1914-1930. Sementara peneliti mengambil 

dokumentasi secara pribadi pada pelaksanaan festival tersebut. Simbol-simbol 

yang ditampilkan dalam foto-foto tersebut merepresentasikan identitas Kota 

Malang yang dikonstruksi oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai kota kolonial. 

Identitas tersebut kembali dimunculkan oleh pemerintah Kota Malang melalui 

festival tersebut. Penelitian ini akan menjelaskan kembali identitas Kota Malang 

melalui pengamatan visual pada objek foto-foto tersebut. 
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I.2 Rumusan Masalah 

 Bagaimana identitas Kota Malang direpresentasikan melalui simbol-

simbol visual yang ditampilkan melalui foto-foto pada Festival Malang 

Tempoe Doeloe 2014 : Satoes Akoe 100 Lakoe ? 

 

 

I.3 Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan identitas Kota Malang 

yang direpresentasikan melalui simbol-simbol tata ruang Kota Malang 

yang ditampilkan melalui foto-foto pada Festival Malang Tempoe Doeloe 

2014 : Satoes Akoe 100 Lakoe. 

 

I.4 Manfaat Penelitian 

 Bagi peneliti  

Penelitian ini bermanfaat sebagai ilmu pengetahuan untuk memperkuat 

teori yang diketahui oleh peneliti. 

 Bagi akademisi 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk penelitian 

selanjutnya. 
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I.5 Kajian Pustaka 

I.5.1 Poskolonialisme 

 Teori poskolonialisme banyak berbicara mengenai masa pasca 

kolonialisme. Berangkat dari pemikiran posstrukturalis, teori ini banyak menyoroti 

fenomena-fenomena yang dilakukan oleh bangsa penjajah terhadap kaum terjajah 

yang menimbulkan efek berkepanjangan baik secara fisik, materi dan psikis.  

 Poskolonialisme berkaitan erat dengan imprealisme. Imprealisme yang 

dilakukan oleh bangsa Eropa sebagai bangsa penjajah terhadap bangsa terjajah. 

(Smith, 1999) menjelskan empat bentuk imprealisme yang dilakukan oleh Eropa 

pada awal abd ke-19, yakni : (1) imprealisme sebagai ekspansi ekonomi (2) 

imprealisme sebagai pendudukan negara lain (the other) (3) imprealisme sebagai 

sebuah semangat dan gagasan (4) imprealisme sebagai sebuah bidang ilmu 

pengetahuan diskursif.  

 Teori mengenai poskolonialisme yang berkaitan dengan penelitian ini 

adalah teori orientalisme yang dikemukakan oleh Edward Said  

I.5.1.1 Orientalisme 

 Studi mengenai orientalisme pertama kali muncul pada tahun 1978 melalui 

sebuah buku berjudul Orientalism karya Edward Said. Dalam bukunya, Said 

menentang konsep orientalisme yang membedakan antara barat dan timur, dengan 

memandang timur sebagai sebuah dominasi, antara penjajah dengan yang terjajah. 

Orientalisme kemudian menjadi ideologi yang menjadikan Barat sebagai pusat 

dalam relasinya dengan Timur. Hal ini dilakukan untuk menciptakan mitosnya 
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sendiri dengan menyebut negara oriental. Konsep negara oriental ini mencoba 

untuk melakukan dominasi melalui pendidikan, sastra dan seni.  

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.  Kekuasaan kolonialisme Belanda selama kurang lebih 350 tahun telah 

menjadi bagian sejarah bangsa Indonesia. Hal ini banyak terlihat dari segala aspek 

mulai dari ekonomi, kebijakan politik, kehidupan sosial, budaya hingga media 

yang masih banyak terpengaruh oleh corak kolonialisme Belanda. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan konsep orientalisme untuk 

menganalisis identitas Kota Malang yang dikonstruksi oleh pemerintah kolonial 

melalui simbol-simbol tata ruang kota. Keberadaan simbol-simbol tersebut 

merupakan bagian dari praktek dominasi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial 

untuk menunjukan kekuasaan dan hegemoni yang dilakukan kepada Indonesia. 

Fenomena ini sangat berkaitan erat dengan paham kolonialisme yang menganggap 

timur sebagai terjajah yang pasif, primitif dan masih percaya dengan mistis, 

sehingga upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah kolonial untuk 

menghegemoni adalah bagian dari praktik orientalime. 

Keberadaan simbol-simbol tata ruang kota mengidentifikasi kekuatan dan 

hegemoni yang dilakukan oleh pemerintah kolonial di Kota Malang. Pemerintah 

mencoba melakukan dominasi dengan mengkonsep Kota Malang sesuai dengan 
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kota-kota di Eropa, dengan perencanaan yang matang dan dilakukan oleh arsitek-

arsitek Eropa untuk menjadikan Kota Malang sebagai kota hunian yang nyaman. 

Dipilihnya arsitek untuk merencanakan tata ruang Kota Malang merupakan salah 

satu sikap orientalisme yang dilakukan pemerintah kolonial, mereka memandang 

remeh budaya dan kultur Jawa sebagai budaya pribumi yang dikesampingkan 

dengan budaya Eropa sebagai budaya global yang dibawa melalui proses 

kolonisasi. Hegemoni dan penanaman ideologi yang dilakukan oleh pemerintah 

kolonial ini tidak sebatas pada eksploitasi, melainkan juga hibriditas atau 

penyilangan budaya.  

I.5.2 Kosmopolitan  

 (Magdalena Nowicka, 2009) dalam bukunya yang berjudul 

Cosmopolitanism in Practice menjelaskan kosmopolitan sebagai sebuah peristiwa 

perpindahan atau orang-orang yang melakukan perpindahan. Dalam praktiknya 

kosmopolitan fokus pada dua analisis yakni (1) kosmopolitan melihat manusia 

melakukan sesuatu untuk kebaikan menggunakan „the otherness of the other‟ dan 

„the oneness of the world‟ (2) kosmopolitan sebagai sebuah moral menekankan 

toleransi terhadap perbedaan. Perspektif kosmopolitan dapat dilihat dari tiga sudut 

pandang, yakni moral, politik dan budaya (Magdalena Nowicka, 2009). Perspektif 

moral melihat kosmopolitan sebagai sebuah essential humanity yang berkaitan 

dengan realita sosial seperti nasionalisme dan keagamaan. Perspektif politik 

melihat kosmopolitan sebagai sebuah tindakan yang dilakukan oleh masyarakat 

suatu kota atau negara, dimana mereka dapat membuat suatu kebijakan politik. 

Perspektif budaya melihat kosmopolitan dalam mengakui adanya perbedaan 
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budaya. Perspektif moral terbentuk dari prspektif politik dan budaya. Ketiga 

perspektif ini akan menciptakan suatu realitas sosial dalam masyarakat yang terdiri 

dari budaya-budaya yang berbeda, dimana masyarakat tersebut dapat mengambil 

keputusan atau kebijakan yang bersifat rasional.  

 Dalam bukunya Cosmopolitanism (Fine, 2007) membagi kosmopolitan ke 

dalam dua jenis yakni kosmopolitan outlook dan kosmopolitan condition. 

Kosmopolitan outlook adalah sebuah kondisi kesadaran cara dalam melihat dunia 

(cosmopolitanism‟s interpretative moment). (Fine, 2007) juga membedakan 

kosmopolitan outlook kedalam tiga aspek, yang pertama theoretical moments 

adalah cara, konsep atau bentuk disiplin ilmu sosial, kedua empirical moment 

adalah cara memahami fenomena sosial dalam dunia modern, ketiga normative 

moment adalah cara melihat dan merespon apa yang dilakukan seseorang.  

Kosmopolitan condition berkaitan dengan realitas sosial sebagai bentuk kesatuan 

dari dunia dan bagian-bagian nya seperti nasionalisme (cosmopolitanism‟s 

external moment). Salah satu unsur penting dalam kosmopolitan condition adalah 

perkembangan kondisi sosial menjadi bagian dari realitas sosial. Dua jenis 

kosmopolitan menurut Fine ini dapat dilakukan melalui cara kebijakan politik atau 

nation state.   

 (Fine, 2007) juga menyebutkan bahwa kosmopolitan merupakan sebuah 

bentuk perlawanan terhadap modernist, pemahaman terhadap kehidupan sosial 

secara universal atau menyeluruh, dan posmodern yakni pemahaman terhadap 

universalism (penindasan terhadap perbedaan atau konsep persamaan secara 

menyeluruh). Teori kosmopolitan merupakan bagian dari teori sosial yang 
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digunakan untuk melakukan kritik terhadap fenomena politik ortodok, 

nasionalisme dan identitas politik. Dalam penelitian ini, peneliti menerjemahkan 

fenomena kosmopolitan ke dalam bentuk sebuah kota dilihat dari perspektik sosial 

yang melihat kosmopolitan sebagai essential humanity berkaitan dengan realitas 

sosial sebuah kota yang bisa diamati dari interaksi sosial seperti kebijakan politik, 

perbedaan budaya, dan relasi sosial masyarakat dalam sebuah kota. Disebutkan 

diatas bahwa sebagai bentuk perlawanan terhadap universalism, kosmopolitan 

berusaha menentang adanya perbedaan, dengan kata lain, terjadi upaya persamaan 

secara menyeluruh atau global dalam realitas sosial yang juga mengarah ke dalam 

upaya peristiwa globalisasi.  

 Kosmopolitan erat kaitannya dengan proses globalisasi. Fenomena 

globalisasi akan menciptakan konsep kesamaan secara global melalui perpindahan 

budaya ideologi dan pemahaman. Kosmopolitan sebagai salah satu unsur dari 

fenomena globalisasi berkaitan dengan realitas sosial suatu kota atau negara. 

Realitas sosial tersebut bisa dilihat dari aspek moral, budaya dan politik. Interaksi 

di dalam realitas sosial yang dimaksud dapat dilihat dari perspektif kosmopolitan 

melalui langkah-langkah atau kebijakan yang dilakukan. Pada Kota Malang, 

fenomena kosmopolitan bisa dilihat dari perspektif moral, budaya dan politik. 

Realitas yang tergambar dari perspektif moral adalah penanaman nation state 

yang dibawa oleh pemerintah kolonial Belanda yang berkaitan dengan perspektif 

budaya. Perspektif ini bisa diamati melalui simbol-simbol kekuasaan Belanda di 

Kota Malang yang merupakan simbol dominasi kekuatan budaya asing terhadap 

budaya lokal. Akulturasi dua budaya ini yang menimbulkan kesenjangan sosial. 
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Perspektif politik tampak melalui kebijakan-kebijakan dan aturan yang dibuat 

oleh pemerintah kolonial Belanda selama berkuasa di Kota Malang.   

I.5.3 Identitas 

 (Block, 2006) menjelaskan identitas sebagai conditioned by social 

interaction and social structure, it at the same time conditionssocial interaction 

and social structure. (Hall, 1996: 4) dalam (Block, 2006) menjelaskan : 

identities are about questions of using the resources of history, 

language and culture in the process of becoming rather than 

being: not „who we are‟ or „where we came form‟, so much as 

what we might become, how we have been represented and how 

that bears on how we might represent ourselves. 

 Identitas berkaitan dengan sejarah,bahasa dan budaya. Konsep utama dari 

identitas tidak berbicara tentang „siapa kita‟ melainkan berbicara tentang 

„darimana kita‟. Dalam sebuah kota, identitas berkaitan erat dengan budaya yang 

ada dalam kota tersebut. Budaya yang ada pada kota tersebut merupakan ciri khas 

yang membedakan kota tersebut. Budaya bisa direpresentasikan melalui interaksi 

sosial masyarakat nya juga melalui simbol bangunan-bangunan yang ada dalam 

kota tersebut. Selain budaya, sejarah  membawa peranan penting bagi identitas 

sebuah kota. Sejarah peradaban dan perkembangan kota akan menciptakan nation 

state bagi masyarakatnya.  

 Identitas juga erat kaitannya dengan sejarah. Sejarah perkembangan kota 

Malang yang dikonstruk oleh pemerintah kolonial Belanda merupakan akulturasi 

dari budaya asing (Eropa) yang merupakan budaya kolonial Belanda sebagai 

penguasa pada waktu itu dan budaya Jawa sebagai budaya pribumi masyarakat 
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kota Malang. Akulturasi budaya ini direpresentasikan melalui bangunan-bangunan 

dan tata ruang kota Malang yang secara konsep menirukan konsep kota-kota di 

Eropa. Penamaan bangunan-bangunan tersebut juga menggunakan bahasa Belanda 

sebagai bahasa induk penguasa. Percampuran budaya, bahasa dan sejarah inilah 

yang menciptakan identitas kota Malang sejak masa pemerintahan kolonial 

Belanda melalui keberadaan simbol-simbol yang sampai saat ini masih terjaga.  

1.5.3.1 Teori Place-identity 

 Teori ini berbicara tentang relasi hubungan antara people dengan 

environment. Mengutip (Gifford, 2002) dalam (Hauge, 2011) menjelaskan salah 

satu teori place-identity adalah „place attachmant‟ yang bisa dilihat dari dua sudut 

pandang, pertama adalah larger scale, meliputi nationality dan city, kedua adalah 

smaller scale meliputi neighborhood, homes and rooms. Dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan konsep identitas dilihat dari sudut pandang larger scale, 

khususnya pada konsep city. Kota sebagai sebuah tempat hunian yang di dalamnya 

terdapat berbagai unsur yang saling membentuk relasi seperti people atau 

masyarakat kota dan environment psychology atau lingkungan termasuk 

bangunan-bangunan dalam suatu kota menuju ke arah „physical determenism‟ 

(Franck, 1984). 

 Physical determenism melihat lingkungan sebagai efek dari kegiatan 

masyarakat di dalamnya. Dalam penelitian ini, masyarakat yang dimaksud adalah 

masyarakat kota. Seperti yang dijelaskan (Proshansky, Fabian and Kaminoff, 

1983) dalam (Hauge, 2011) bahwa place identity sebagai penyatuan masyarakat di 
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suatu tempat menjadi kesatuan yang besar, yang didalamnya terdapat memories, 

konsep, interpretasi, ide dan relasi feeling about special physical. Place identity 

juga dimaknai sebagai substruktur dari self identity seperti gender, kelas sosial dan 

kesadaran terhadap lingkungan, seperti memories, thought, value, setting.  

 Dalam penelitian ini, peneliti memeaknai 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 denga 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 non verbal tersebut dimakanai peneliti dan 

dikaitkan dengan identitas yang muncul pada Kota Malang sebagai hasil dari relasi 

antara masyarakat 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 
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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.  

I.5.4 Globalisasi 

 Studi tentang globalisasi dimulai sejak awal tahun 1990an. Para tokoh 

globalisasi mengkaitkan globalisasi dengan media. Media dan komunikasi 

dianggap sebagai „big picture‟ dalam mempelajari arus globalisasi. Berikut 

definisi dari globalisasi dikutip dari buku The Media and Globalization 

(Rantanen, 2005): 

Globalization as the intensification of world-wide social 

relations, which link distant localitiesin such a way that local 

happenings are shaped by events occurring many milesaway 

and vice versa. (Giddens,1990: 64) 

 

Globalization is a social process in which the constraints of 

geography on social and cultural arrangements recede and in 

which people become increasingly aware that they are receding. 

(Waters, 1995: 3) 

 

Globalization refers to all those processes by which the peoples 

of the world are incorporated into a single world society, global 

society. (Albrow, 1990: 45) 

 

 Dari ketiga penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa globalisasi 

merupakan sebuah proses interaksi sosial yang didalamnya terdapat unsur budaya 

dan sosial dalam satu interaksi yang terjadi secara global sehingga menuju ke arah 
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global society. Proses globalisasi menghasilkan homogenization atau kesamaan 

atau keseragamaan dalam belahan dunia manapun. Konsep inilah yang menghapus 

konsep keberagaman atau perbedaan, sehingga menganggap semua realitas sosial 

yang ada pada dunia ini adalah sama. Globalisasi erat kaitannya dengan media 

massa, sebagai media penyalur arus globalisasi.  

 (Amal 1992) mengemukakan globalisasi sebagai proses munculnya 

masyarakat global, yaitu suatu dunia yang terintegrasi secara fisik, dengan 

melampaui batas-batas negara, baik ideologis, dan lembaga-lembaga politik 

dunia. Petras dan Veltmeyer dalam  (Winarno 2005) melihat globalisasi sebagai 

suatu deskripsi dan sekaligus preskripsi : Globalisasi sebagai deskripsi mengacu 

pada perluasan dan penguatan arus perdagangan, modal, teknologi, dan arus 

informasi internasional dalam sebuah pasar global. Sedangkan sebagai sebuah 

preskripsi, globalisasi meliputi liberalisme pasar global dan pasar nasional dengan 

asumsi bahwa arus perdagangan bebas, modal dan arus informasi akan 

menciptakan hasil yang terbaik bagi pertumbuhan dan kemakmuran umat 

manusia. 

 Kaitan globalisasi dalam penelitian ini terletak dalam penyaluran ideologi 

kolonialisme atau paham barat yang termediasi melalui bangunan dan tata ruang 

kota yang menjadi objek dari penelitian ini. Ideologi Barat sebagai kelompok 

penjajah mencoba menyalurkan nilai-nilai yang bersentuhan langsung dengan 

budaya, kebijakan dan arus informasi. Sebagai bagian dari kolonialisme, 

pemerintah Belanda mencoba membangun ideologi selama menduduki Kota 

Malang. Pembangunan ideologi tersebut bisa diamati melalui susunan tata ruang 
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kota yang disimbolkan dengan berdirinya bangunan-bangunan yang kontras 

dengan budaya Jawa. Fenomena ini bisa dilihat dari keberadaan komplek 

pertokoan, dan bangunan-bangunan di sekitar alun-alun Kota Malang yang 

mencerminkan nilai kapitalisme dan budaya kebaratan seperti bank dan gedung 

bioskop. 

I.5.4.1 Globalisasi dan Media Massa 

Rantanen (2005) mengutip Waters (1995) dan Held et al. (1999) 

menjelaskan tiga area globalisasi yakni politik, ekonomi dan budaya. Area 

ekonomi berhubungan dengan proses produksi, distribusi dan konsumsi barang 

dan jasa tengible. Area budaya berkaitan dengan produksi, pertukaran dan 

pemaknaan simbol yang direpresentasikan melalui fakta, arti, kepercayaan dan 

nilai. Sedangkan area politik berkaitan dengan otoritas, diplomasi dan 

nasionalisme.  

 Dalam perkembangannya, globalisasi tidak bisa dipisahkan dengan media 

dan komunikasi. Media dan komunikasi berperan penting dalam perkembangan 

arus globalisasi.  

Held et al. (1999: 17) provide a framework of four spatio-

temporal dimensions which they think provide the basis for both 

quantitative andqualitative assessment of historical patterns of 

globalization: (1) theextensity of global networks; (2) the 

intensity of global interconnectedness;(3) the velocity of global 

flows; and (4) the impact propensity of global 

interconnectedness. In each of these categories, as we shall later 

see, mediaand communications play a major role  

 

 Rantanen (2005) mengutip Thompson (1995:81-118) menjelaskan tiga tipe 

interaksi, yakni (1) face to face interaction, biasa dilakukan melalui dialog dan 
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komunikasi tatap muka dua arah(2) mediated interaction, yakni penyampaian 

pesan dengan menggunakan media seperti surat, atau perckapan menggunakan 

telefon dan (3) mediated quasi-interaction, penyampaian pesan biasa dilakukan 

menggunakan media massa. Thompson menjelaskan proses globalisasi bisa 

dilakukan menggunakan tiga tipe interaksi tersebut. 

 Tomlinson (1994) dikutip oleh Rantanen (2005) juga menjelaskan interaksi 

yang dipandang dari sudut experience. Seseorang yang tinggal di lingkungan lokal 

dapat menjadi bagian dari kejadian globalisasi melalui proses interaksi. Tomlinson 

(1990:19) menjelaskan konsep phantasmagoric : 

locales are thoroughly penetrated by and shaped in terms of 

social influencequite distant from them. What structures the 

locale is not simply that which ispresent on the scene; the 

„visible form‟ of the locale conceals the distanciatedrelations, 

which determine its nature. 

 

 Dari dua penjelasan menganai interaksi di atas, dapat disimpulkan bahwa 

globalisasi merupakan interaksi yang dilakukan dengan keterkaitan unsur-unsur 

yang dilakukan dengan menggunakan media, sehingga seseorang yang tinggal 

pada lokasi tertentu (lokal) dapat merasakan kejadian, mendapat berita dan 

mempersepsi pesan yang terjadi pada dunia global melalui perantara media. 

Interaksi yang dilakukan bisa berupa face to face, menggunakan media perantara 

atau menggunakan media massa, berdasarkan kesamaan pengalaman (field of 

experience).  

 Muktiyo (2010) menjelaskan enam perspektif dalam melihat peran media, 

menurut McQuail dalam bukunya Mass Communication Theories (2000: 66) 

pertama melihat media massa sebagai window on event and experience. Media 
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sebagai sarana bagi seseorang untuk melihat kejadian atau realitas yang ada di 

luar. Melalui media seseorang juga bisa mempelajari segala sesuatu yang terjadi 

yang direpresentasikan melalui sebuah media. Kedua media dianggap sebagai a 

mirror of event in society and the world, implying a faithfull reflection. Media 

dianggap sebagai cermin yang merfleksikan apa adanya dari realitas sosial, 

sehingga apa yang disampaikan melalui media terkesan spontan, apa adanya dan 

tidak ditutup-tutupi, meskipun sebenarnya pemilihan sudut pandang berita dan 

framing dipilih oleh pemilik media. Ketiga memandang media massa sebagai 

filter untuk menyeleksi suatu peristiwa. Media massa memberikan berita dan 

informasi berdasarkan proses pemilihan yang dilakukan oleh pemiliknya. 

Keempat media massa disebut sebagai penunjuk jalan yang menunjukan arah atas 

ketidakpastian suatu peristiwa. Kelima melihat media sebagai forum untuk 

merprsentasikan suatu kejadian kepada khalayak sehingga memungkinkan 

terjadinya umpan balik. Keenam media massa tidak hanya sebagai sarana 

penyampai informasi, tetapi juga sebagai sarana terciptanya komunikasi interaktif 

(two way communication).  

Media erat kaitannya dengan proses globalisasi, karena media dianggap 

sebagai sarana penyebar informasi, kejadian dan peristiwa kepada khalayak yang 

menimbulkan feedback atau umpan balik. Pengaruh media sangat besar untuk 

mempengaruhi khalayak, sehingga arus informasi dapat dengan mudahnya 

diterima masyarakat global, seiring dengan banyaknya media massa yang terus 

berkembang hingga saat ini. 
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 Dalam penelitian ini, foto-foto Kota Malang yang ditampilkan pada 

Festival MTD menggambarkan realitas sosial Kota Malang pada masa 

Pemerintahan kolonial Belanda. Bangunan-bangunan dan tata ruang Kota Malang 

yang diciptakan oleh Pemerintah Kolonial Belanda dibuat sesuai dengan konsep 

kota-kota di Eropa. Dalam proses ini terjadi 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 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 globalisasi ini mengakar pada konsep kosmopolitan yang 

berkaitan dengan posmodern yang menjadi bagian dari arus globalisasi sehingga 

akan membentuk identitas dari sebuah kota yang sudah mengalami fenomena 

global society.  

I.5.5 Visual Culture  

 Ida (2011) dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Kajian Media 

dan Budaya menjelaskan budaya visual sebagai upaya gambar menampakkan 

perbedaan (visualize) sosial. Setiap gambar mempunyai pesan yang dibuat oleh 

pembuat gambar yang bisa dimaknai oleh komunikan yang melihat gambar 

tersebut. Gambar inilah yang mencoba menampakkan keadaan dalam realitas 

sosial. 
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 (Fuery & Fuery, 2003) berpendapat bahwa ketika kita sedang melihat 

sebuah gambar atau foto, sebenarnya yang kita lakukan adalah membentuk sebuah 

power atau kekuatan. Kita sebagai komunikan berada pada dua posisi, yakni 

sebagai manusia (human being) dan sebagai komunikan yang melihat foto. Konsep 

posisi „kita‟ bergeser dari kita sebagai manusia menjadi kita sebagai komunikan 

yang melihat foto yang  menghubungkan foto tersebut engan isu dan kekuatan. 

 Foucault (1983) melihat kekuatan sebagai teknik atau mekanisme yang 

digunakan untuk menjelaskan mengapa dan bagaimana kita menjadi sebuah objek. 

„My objective, instead, has been tocreate a history of the 

different modes by which, in our culture, human beings are 

madesubjects. My work has dealt with three modes of 

objectification which transform humanbeings into subjects‟ 

 

Objektif yang dijelaskan merujuk pada subjektifitas dari perspektif foto tersebut 

dan subjektifitas dari perspektif komunikan yang melihat foto tersebut. Bagaimana 

komunikan sebagai subjek melihat dan menciptakan kekuatan dalam foto tersebut 

  (Patricia L. Stuhr, 2008) dalam sebuah buku berjudul International 

Dialogue about Visual Culture, Education and Art menjelaskan budaya visual 

sebagai sebuah cara untuk merubah dan memperluas pemahaman tentang seni 

yang dirfleksikan pada pendidikan seni melalui gambar-gambar dalam kehidupan 

sosial. Gambar-gambar tersebut mewakili pemahaman tentang realitas sosial, 

politik dan ekonomi.  

 Budaya visual tidak hanya menempatkan komunikan sebagai orang yang 

melihat gambar sebagai sebuah objek pengamatan, namun gambar juga dianggap 

sebagai sebuah media yang menampakkan realitas sosial, yang didalamnya 

terdapat kekuatan yang dimaknai oleh komunikan yang melihat gambar tersebut. 
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Dalam penelitian ini, fot-foto festival MTD yang ditampilkan dalam Buletin 

Pemerintah Kota Malang menampakkan realitas sosial dari sebuah event. Realitas 

yang tergambar dalam foto tersebut mewakili kekuatan politik, ekonomi dan 

budaya Kota Malang, yang direpresentasikan melalui penggambaran dalam foto-

foto tersebut. Dengan kata lain, keberadaan foto-foto tersebut mewakili realitas 

sosial Kota Malang.  

1.5.6 Teori Photograph  

 Fotografi masih menjadi perdebatan antara ilmu dan seni, fakta dan fiksi, 

objektif dan subjektif.  

the debate as to the aesthetic character of photography („is it an 

art?‟) conventionally rests on the distinction between scientific 

and artistic vision, fact and fiction, objectivity and subjectivity 

(Slater, 1995) 

 

Dalam perdebatan ini, fotografi dimaknai sebagai extension atau perpanjangan dari 

diorama. Foto merupakan hasil dari pengambilan objek gambar dengan 

menggunakan teknik-teknik tertentu untuk mendapatkan hasil sesuai dengan 

kehendak fotografer. Fotografi dianggap sebagai sebuah fakta karena gambar yang 

dihasilkan adalah hasil tangkapan dari sebuh objek. Akan tetapi fotografi juga bisa 

dianggap fiksi, ketika gambar yang nampak bukan lah lagi sebagai tampilan dari 

realitas yang ditangkap, melainkan sebuah realitas baru yang diciptakan dari hasil 

penangkapan objek tersebut. 

Sebuah buku berjudul visual culture karya (Slater, 1995) menjelaskan 

diorama sebagai konsep dari fotografi adalah sebuah demonstrasi dari kekuatan 

teknik untuk mentransformasikan unsur-unsur di dunia menjadi sebuah 

representasi. Fotografi dipahami sebuah gambaran yang berkaitan dengan realitas 
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yang dibangun berdasarkan sense of realist sehingga memberikan gambaran yang 

tepat terhadap objek. Penggambaran yang ditampilkan dalam sebuah foto adalah 

sebuah konstruksi sosial yang dibentuk melalui teknik-teknik tertentu untuk 

menghasilakan sebuah realitas baru.  

 (Sutton, 2009) dalam bukunya Photography, Cinema, Memory, the Crystal 

Image of Time, menjelaskan bahwa fotografi merupakan sebuah paradox yang 

merepresentasikan sesuatu yang di dalamnya terdapat duration sebagai sebuah 

interaksi antara objek dengan persepsi. Gilles Deleuze dalam (Sutton, 2009) 

menjelaskan duration sebagai „a becoming that endures‟, yang didalamnya 

terdapat ungkapan terhadap representasi pengalaman, ingatan masa lalu dan 

pengetahuan kita terhadap masa yang akan datang. Ungkapan yang dimaksud 

merupakan bentuk sesuatu baik itu pengalaman, waktu atau memories dan 

pengetahuan yang direpresentasikan melalui fotografi.  

the paradox of past and future that it seems to represent. Our 

memory is thus always focused on locating ourselves in the 

present, recollecting all relevant pasts, and predicting all 

possible futures in even the simplest, most banal sense. We 

create images of ourselves in the present, our identities created 

by the organization of recollection and imagination. (Sutton, 

2009) 

  

Paradox yang direpresentasikan merupakan bagian dari memory masa lampau dan 

masa sekarang. Memories tersebut fokus terhadap lokasi, pengalaman-pengalaman 

masa lalu dan prediksi dari semua kemungkinan di masa depan yang 

direpresentasikan melalui fotografi. Representasi tersebut menciptakan sebuah 

identitas yang di dalamnya terdapat tiga unsur, duration sebagai sebuah perubahan 

secara terus menerus, memory sebagai sebuah pemahaman terhadap duration dan 
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waktu yakni pemahaman terhadap sense past, present and future yang diciptakan. 

Ketiga unsur identitas inilah yang direpresentasikan ke dalam sebuah bentuk 

fotografi. 

Fotografi dianggap sebagai sebuah karya seni, karena sebuah foto 

merupakan ungkapan ekspresi dari fotografer. Namun, jika kita melihat cara dan 

proses pengambilan foto menggunakan teknik-teknik khusus, fotografi dalpat 

dikategorikan sebagai sebuah ilmu, karena teknik-tekniknya bisa dipelajari.  
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I.6 Metodologi Penelitian 

I.6.1 Pendekatan dan  Fokus Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis 

identitas Kota Malang yang direpresentasikan melalui simbol-simbol tata ruang 

kota yang ditampilkan melalui foto-foto pada festival MTD 2014 : Satoes Akoe 

100 Lakoe. Fokus penelitian adalah identitas yang direpresentasikan melalui foto-

foto pada festival MTD 2014 : Satoes Akoe 100 Lakoe. Peneliti menggunakan 

pendekatan kualitatif karena peneliti akan melakukan interpretasi atau pemaknaan 

pesan pada foto-foto tersebut melalui cara analisis dengan menggunakan referensi 

teori-teori yang berkaitan dengan fokus penelitian. 

1.6.2 Tipe Penelitian 

 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tipe penelitian eksploratif. 

Peneliti memilih menggunakan tipe ini karena peneliti akan menjelaskan pesan-

pesan yang muncul dari symbol-simbol bangunan di Kota Malang. Peneliti akan 

mengkaitkannya dengan fenomena-fenomena yang terjadi pada realitas sosial. 

Sehingga pada akhirnya peneliti dapat menjelaskan identitas Kota Malang melalui 

pesan-pesan non verbal pada simbol bangunan yang dimakanai melalui foto-foto 

pada festival MTD 2014 : Satoes Akoe 100 Lakoe .  

I.6.3 Metode Penelitian 

 Peneliti menggunakan metode visual methodology untuk menganalisis 

foto-foto yang menampilkan simbol-simbol tata ruang kota pada festival MTD 

2014 : Satoes Akoe 100 Lakoe. Peneliti akan menlakukan analisis terhadap foto-

foto tersebut berdasarkan sudut pandang site of self. Mengutip (Rose, 2001) dalam 
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buku berjudul Visual Methodologies, site of self memposisikan peneliti bertindak 

sendiri untuk melakukan interpretasi, pemaknaan dan pemahaman terhadap objek 

yang diamati sehingga peneliti dapat menguraikan makna dari objek visual 

tersebut. 

  Peneliti melakukan pemaknaaan secara visual meaning, dengan cara 

memaknai setiap gambar yang divisualisasikan. Gambar tersebut dilihat dan 

dikaitkan dengan fenomena pada realitas sosial yang terjadi saat itu, bagaimana 

bangunan tersebut merepresentasikan kejadian-kejadian persitiwa saat itu. Selain 

itu, peneliti juga melakukan visual effect dengan cara memaknai pengaruh-

pengaruh yang muncul akibat dari terjadinya relasi di setiap kejadian pada realitas 

sosial. Pengaruh-pengaruh tersebut dipahamai oleh peneliti dapat memunculkan 

identitas melalui keberadaan foto-foto tersebut pada festival MTD 2014 : Satoes 

Akoe 100 Lakoe.  

I.6.4 Subjek dan Objek Penelitian 

 Subjek penelitian adalah identitas Kota Malang yang dihadirkan kembali 

melalui festival MTD 2014 : Satoes Akoe 100 Lakoe. Identitas yang akan menjadi 

subjek dalam penelitian ini adalah identitas Kota Malang pada konteks kekinian. 

Identitas tersebut dimunculkan memalui cara yang berbeda, yakni dengan 

memunculkan kembali identitas lama Kota Malang yang sudah terbentuk pada 

masa kolonialisme. Kemunculan kembali identitas lama tersebut dalam konteks 

kekinian dimakanai oleh peneliti sebagai sebuah bentuk perwujudan lain dari 

identitas Kota Malang. Peneliti akan menganalisis identitas tersebut menggunakan 

objek foto dan akan menjelaskan secara deskriptif hasil dari analisis tersebut.  
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1.6.5 Unit Analisis 

 Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah objek foto. Foto-

foto tersebut adalah foto yang menampilkan bangunan dan tata ruang Kota Malang 

yang ditampilkan dalam festival MTD 2014 : Satoes Akoe 100 Lakoe. Peneliti 

mengambil objek foto tersebut pada saat berlangsungnya festival tersebut. Dalam 

festival tersebut, foto yang ditampilkan berjumlah lebih dari tiga puluh foto. 

Dalam penelitian ini, peneliti memutuskan untuk menggunakan sebelas foto. 

Kedua belas foto tersebut mewakili pesan dari realitas sosial Kota Malang yang 

mewakili identitas Kota Malang.  

 Foto-foto yang dipilih tersebut adalah foto Alun-alun Merdeka Malang, 

Alun-alun Bunder Malang, Balaikota Malang, Sekolah HBS/AMS Malang, 

Pertokoan Jalan Kayutangan, Gereja Hati Yesus Kudus, Gereja GPIB Immanuel 

Malang, Hotel Pelangi, Bank Indonesia, Societeit Concoedia dan Bioskop Rex.  

I.6.6 Teknik Pengumpulan  Data 

 Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data melalui pengambilan 

foto-foto pada festival MTD 2014 : Satoes Akoe 100 Lakoe. Peneliti 

mendokumentasikan foto-foto yang ditampilkan selama festival berlangsung. 

Dalam festival tersebut terdapat lebih dari tiga ouluh foto. Dari tiga puluh foto 

tersebut, peneliti memilih untuk menggunakan sebelas foto yang mewakili realitas 

sosial Kota Malang yang mewakili identitas Kota Malang yang ditampilkan 

melalui festival tersebut. 
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1.6.7 Teknik Analisis Data 

 Foto hasil dokumentasi tersebut dianalisis sesuai fokus penelitian untuk 

mendapatkan jawaban rumusan masalah. Analisis dilakukan dengan cara melihat 

subjek foto dengan menggunakan teori-teori yang relevan. Foto-foto tersebut 

menampilkan landscape bangunan-bangunan di Kota Malang pada masa kolonial. 

Peneliti menganalisis dengan melihat bangunan tersebut sebagai sebuah simbol 

komunikasi non verbal, kemudian bangunan tersebut dianalisis menggunakan 

teori-teori yang relevan dan dikaitkan dengan realitas sosial masyarakat. Sehingga 

peneliti menarik kesimpulan mengenai identitas Kota Malang berdasarkan dari 

analisis simbol bangunan-bangunan di Kota Malang.  
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