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ABSTRAK 

Fokus dari penelitian ini adalah identitas kota Surabaya yang digambarkan 

melalui foto-foto Surabaya tempo dulu. Tujuan dari penelitian ini untuk 

mengetahui konstruksi identitas kota Surabaya lewat simbol-simbol yang terdapat 

dalam foto-foto Surabaya tempo dulu. Hal ini didasarkan pada foto-foto Surabaya 

tempo dulu yang dianalisis dalam penelitian dan diambil dari museum Surabaya.  

Peneliti menggunakan Site of self dalam Visual Methodology dari Gillian 

Rose sebagai pedoman dalam menentukan sudut pandang penelitian. Pemaparan 

tersebut berkaitan dengan penelitian tentang foto yang merupakan salah satu dari 

budaya visual. Kemudian, peneliti menggunakan semiotika dari C.S.Pierce 

sebagai pisau analisis untuk menguak simbol-simbol lewat aspek fisik dan aspek 

sosial dari sebuah kota yang ada dalam foto. Penelitian ini menemukan beberapa 

hal terkait identitas kota Surabaya. Pertama, konstruksi identitas Surabaya yang 

muncul dalam foto-foto Surabaya tempo dulu berupa Surabaya sebagai kota 

perdagangan. Kedua, identitas kota Surabaya digambarkan sebagai kota industri. 

Ketiga, Surabaya memiliki identitas multikultural yang digambarkan dalam foto-

foto Surabaya tempo dulu. 

Kata Kunci: Identitas Kota, Surabaya, Foto-foto Surabaya Tempo Dulu, Budaya 

Visual, Semiotika C.S.Pierce 

 

PENDAHULUAN 

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis identitas kota Surabaya 

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

dan kegiatan masyarakat Surabaya yang ditampilkan melalui foto-foto Surabaya 

tempo dulu. Dalam penelitian ini, peneliti melihat objek foto sebagai salah satu 

sebuah media dalam menyampaikan pesan. Pesan yang dimaksud adalah identitas 

kota Surabaya yang direpresentasikan melalui objek yang ditampilkan dalam foto-

foto tersebut. Foto-foto Surabaya tempo dulu itu menampilkan berbagai macam 

bangunan dan kegiatan masyarakat Surabaya pada masa itu. Peneliti memaknai 

bahwa keberadaan foto-foto tersebut merupakan representasi identitas kota 
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Surabaya yang terbentuk pada masa kolonial. Menurut peneliti, foto-foto itu 

penting untuk diteliti karena kita dapat mengetahui identitas apa yang terekam 

dalam foto-foto Surabaya tempo dulu. 

 

Sirjamaki (1964) memberi pandangan secara umum bahwa kota adalah 

pemukiman yang permanen, luas, dan padat dengan penduduk yang heterogen. 

Penduduk yang heterogen dimaknai peneliti sebagai bentuk dari masyarakat 

multikultural. Dalam unsur pembentuk kota yang disebutkan oleh Soetomo (2009) 

kota dibentuk melalui dua aspek, yaitu aspek fisik dan sosial. Aspek fisik dapat 

dilihat dari ruang, landsekap, bangunan, tata kota atau alam sebagai wadah dalam 

kota. Sedangkan aspek sosial adalah manusia sebagai individu yang hidup dan 

aktivitasnya. 

 

Identitas kota seperti yang dinyatakan oleh Kevin lynch (1984:131) bahwa 

identitas adalah sesuatu yang dianggap unik dan menjadikan suatu objek memiliki 

karakter dan berbeda dengan objek lainnya. Identitas menurut Lynch adalah the 

simplest form of sense dan secara sederhana adalah sebuah a sense of place. 

Identitas dalam konteks kota dapat dilihat melalui unsur-unsur pembentuk dari 

kota. Fisher (2006) memberi tambahan bahwa identitas kota adalah bagaimana 

lingkungan lokal kita mempengaruhi hidup kota. Sehingga aspek fisik dan sosial 

dari sebuah kota menjadi saling berhubungan. Pendapat dari Lynch (1984) yang 

menyebutkan bahwa “intense familiarity will create a sense of place” dapat 

menjelaskan bahwa aktivitas dari manusia tersebut dapat membentuk identitas 

dari sebuah kota. Melalui penjelasan, keunikan dari kota dapat dilihat. Sehingga, 

identitas dari sebuah kota dapat dilihat dari aspek-aspek pembentukan dari kota. 

 

Dalam pembahasan sejarah kota Surabaya oleh Surabaya pada masa 

kolonial Belanda dikenal sebagai kota industri dan kota perdagangan (Nasution, 

2009). Kota Surabaya sebagai kota industri dipertegas oleh Basundoro (2009:14) 

bahwa kota Surabaya merupakan kota industri pertama di Indonesia, yang 

menyangga industri-industri lain pada saat yang besamaan. Sedangkan, kota 



Surabaya sebagai kota perdagangan diperjelas oleh Handinoto dan Hartono (2007) 

bahwa sejak era tahun 1830-an, kota Surabaya telah menjadi collecting center 

untuk komoditi perdagangan dari daerah Jawa Timur yang nantinya akan di 

distribusikan keluar negeri. Selanjutnya, Basundoro (2009) menambahkan bahwa 

di Surabaya pada masa kolonial terdapat sistem pembagian pemukiman 

berdasarkan etnisitasnya, yaitu; pemukiman Eropa, pemukiman Cina, pemukiman 

Timur Asing (Arab dan Melayu), dan pemukiman pribumi. Tiap pemukiman ini 

memiliki ciri-ciri dan karakteristik yang berbeda satu dengan lainnya. Pembagian 

ini hingga kini masih membekas dengan adanya kawasan Ampel sebagai 

kampung Arab dan Kembang Jepun yang identik dengan masyarakat dengan etnis 

Cina. Sedangkan pemukiman Eropa dapat ditemui di daerah jembatan merah 

dengan bentuk bangunan gaya kolonialnya. 

 

Dalam penjelasan tentang penggunaan istilah tempo dulu, Bijl (2013) 

menekankan bahwa konsep dari tempo dulu dapat digunakan untuk 

mendeskripsikan berbagai peristiwa pada pemerintahan kolonial Belanda. Bijl 

dalam penjelasannya menekankan bahwa istilah tempo dulu erat kaitannya dengan 

kedatangan pemerintahan kolonial Belanda ke Indonesia. Pendapat Bijl tentang 

hubungan antara tempo dulu dan era pemerintahan kolonial Belanda didukung 

dengan pendapat dari Buitenweg (Bijl, 2013) yang menjelaskan istilah tempo dulu 

sebagai sebuah nama bagi masa pemerintahan kolonial. Pendapat tentang istilah 

tempo dulu ini didukung oleh pernyataan Frances Guoda (2008) yang 

menyebutkan bahwa istilah tempo dulu erat kaitannya dengan the good old days 

of the Dutch East Indies.  

 

Penggunaan foto sebagai objek penelitian tidak lepas dari pemaknaan dari 

fotografi itu sendiri. Fotografi dapat dimaknai sebagai „melukis dengan cahaya‟ 

jika diartikan secara pemaknaan kata. Namun foto tidak hanya dipandang sebagai 

medium yang memaparkan keindahan dan cita rasa. Foto juga dianggap sebagai 

medium yang mampu mengungkapkan dan menginformasikan secara visual 

kejadian – kejadian yang muncul di masyarakat (Irfan Wahyudi, 2012). Kejadian 



yang muncul di masyarakat merupakan bagian dari kehidupan sosial masyarakat 

dan dapat menjadi budaya yang sedang berkembang di masyarakat. Sehingga foto 

dapat digunakan sebagai media dalam melihat suatu identitas kota. 

 

Penelitian ini berfokus pada objek foto Surabaya tempo dulu yang 

ditampilkan di museum Surabaya. Foto – foto itu menampilkan bangunan, tata 

kota, dan kegiatan masyarakat Surabaya pada masa kolonial. Foto – foto tersebut 

diletakkan di salah satu dinding di museum Surabaya. Foto – foto tersebut diambil 

pada sekitar tahun 1900 – 1930an. Peneliti mengambil dokumentasi pribadi pada 

saat kunjungan ke museum Surabaya. Pengambilan foto-foto tersebut telah 

mendapatkan izin dari pengelola museum Surabaya. Penampilan foto – foto 

tersebut menjelaskan bahwa Surabaya memiliki suatu identitas yang dapat 

dimaknai melalui simbol-simbol dalam foto-foto tersebut. 

PEMBAHASAN 

 Identitas kota melalui place identity mengacu pada bagaimana 

lingkungan lokal kita (lokasi geografis, tradisi budaya, warisan budaya, dan 

kearifan lokal lainnya) mempengaruhi hidup kita (Fisher, 2006). Sehingga dalam 

dalam memaknai identitas kota, kita perlu memahami aspek fisik dan sosial dari 

suatu kota. Dari pemahaman atas aspek fisik dan sosial dari suatu kota, kita dapat 

mengaitkan dengan image apa yang ditampilkan oleh kota tersebut. Karena pada 

dasarnya, dalam jurnal „City Branding and Identity’ (Riza, Doratli, dan Fasli, 

2011), identitas kota adalah sebuah image atau citra yang membedakan kota 

tersebut dengan kota lainnya. Dengan mengamati aspek fisik dan sosial dari kota, 

kita akan mengetahui apa yang unik dari tempat tersebut yang kemudian akan 

mengacu pada identitas kota tersebut. 

Identitas kota dapat dilihat menurut aspek pembangunan kota (Soetomo, 

2009) yaitu aspek fisik dan aspek sosial. Aspek fisik dapat dilihat dari ikon-ikon 

yang membentuk identitas dari satu tempat seperti bangunan, jalan, dan aspek 



fisik lainnya. Aspek sosial adalah kebudayaan yang melekat pada tempat atau kota 

tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

Pada penelitian ini, peneliti melakukan analisis dengan mengamati teks 

gambar dengan seksama dan mengidentifikasi sejumlah temuan – temuan data 

yang diperoleh untuk menjawab perumusan masalah. Selanjutnya, temuan data itu 

akan dianalisis menggunakan metode analisis semiotik Pierce sehingga dapat 

menjawab perumusan masalah dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, metode 

yang digunakan sebagai alat analisis adalah segitiga makna (triangle meaning) 

Pierce. Seperti yang dijelaskan pada sub bab tentang semiotika Pierce, dalam 

penggunaannya, untuk mencari tanda ada 66 jenis tanda yang diidentifikasi oleh 

Pierce, tetapi ada tiga yang lazim digunakan dalam karya semiotika. Ketiganya 

adalah icon, index, dan symbol (Damesi, M., 2004). Foto yang akan dianalisis 

berjumlah sebanyak tujuh foto yang telah dipilih oleh peneliti sesuai dengan 

kelengkapan data dan keterkaitan foto tersebut dengan identitas kota Surabaya. 

Peneliti memaknai bahwa foto Tunjungan 2 atau pasar Tunjungan pada 

masa 1920 merupakan potret dari suasana kota Surabaya yang merepresentasikan 

identitas kota Surabaya sebagai kota perdagangan. Representasi identitas kota 

Surabaya sebagai kota perdagangan ditandai dengan aspek fisik kota berupa 

gedung, papan iklan, pedestrian, dan jalan. Sesuai dengan teori Konsentris Kota, 

Foto Tunjungan 2 (Pasar Tunjungan) pada tahun 1920 

Sumber : dokumentasi pribadi 



bangunan gedung merupakan elemen yang menunjang terbentuknya Central 

Bussiness District, sehingga menyebabkan kota atau wilayah tersebut menjadi 

pusat kegiatan perdagangan. Jalan sebagai tempat bagi manusia dan barang 

memungkinkan untuk melakukan perpindahan secara cepat menjadi salah satu 

aspek pendukung dalam dunia perdagangan. Pedestrian dengan kanopi di atasnya 

menciptakan kesan nyaman bagi masyarakat untuk melaksanakan kegiatan di 

pasar Tunjungan. Kehadiran papan iklan menandakan adanya promosi terhadap 

barang dan jasa yang dapat menandakan adanya pertokoan di kawasan pasar 

Tunjungan. Dari papan iklan itu didapati bahwa tidak hanya barang yang dijual di 

pasar Tunjungan, tetapi juga produk jasa. Dan sosok pria dengan pakaian setelan 

jas dan celana putih menandakan seseorang dengan tingkat ekonomi menengah 

keatas. Keberadaannya dimaknai peneliti bahwa pasar Tunjungan merupakan 

tempat bagi masyarakat kelas menengah keatas, yang dimana pada masa itu 

(tahun 1920), terjadi pemisahan golongan dan tempatnya oleh pemerintah kolonial 

Belanda. Pada akhirnya, gambar jalan Tunjungan dimaknai sebagai sebuah foto 

tentang pasar Tunjungan yang merupakan tempat perdagangan bagi kelas 

ekonomi menengah ke atas, yang menjadikan perdagangan sebagai identitas kota 

Surabaya. 

 

 

 

 

 

 

 Foto pasar Pabean (1930) 

Sumber : dokumentasi pribadi 



Dari gambar foto pasar Pabean, peneliti melihat bahwa terdapat bangunan 

yang memiliki gaya arsitektur tradisional Jawa. Pada foto pasar Tunjungan pada 

gambar sebelumnya, gaya arsitektur yang terlihat adalah gaya arsitektur kolonial 

Belanda, hal itu menimbulkan sebuah anggapan bahwa pasar Tunjungan memiliki 

pasar dengan kelas ekonomi menengah ke atas, karena telah disentuh oleh 

modernitas yang di bawa pemerintah kolonial Belanda. Sedangkan dalam gambar 

pasar Pabean memiliki arsitektur tradisional Jawa yang kemudian dapat 

dipandang sebagai tempat bagi masyarakat pribumi untuk beraktivitas. 

Kehadiran gaya arsitektur tradisional Jawa ini memberi kesan bahwa pasar 

Pabean merupakan tempat untuk pribumi (orang Jawa) melaksanakan aktivitas. 

Hal itu dapat dilihat melalui atribut diri (pakaian) yang digunakan oleh orang-

orang yang terekam di gambar foto pasar Pabean. Berdasarkan temuan diatas, 

pakaian yang digunakan memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu dengan pakaian yang 

dipakai masyarakat dengan kelas ekonomi menengah ke bawah. Hadirnya 

Veldpolitie yang berfungsi sebagai polisi anti huru-hara memberikan pengertian 

bahwa di pasar Pabean sering atau pernah terjadi kerusuhan yang ditimbulkan 

oleh rakyat. Kehadiran kendaraan seperti delman dan mobil memberikan tanda 

bahwa adanya kegiatan perpindahan barang dan manusia di pasar Pabean. 

Perpindahan barang dan manusia ini dapat dikaitkan dengan kegiatan 

perdagangan.  

 

 

 

 

 

 

Gambar foto Ibu-ibu Pedagang di Pasar Wonokromo, Surabaya, 1930 

Sumber : dokumentasi pribadi 

 



Berdasar analisi yang dilakukan, peneliti menemukan adanya suasana 

perdagangan di Surabaya diwarnai dengan wanita-wanita Jawa yang memiliki 

kelas ekonomi bawah dan bekerja sebagai pedagang. Pertanda yang ditangkap 

peneliti adalah pakaian yang digunakan. Wanita yang bekerja sebagai pedagang, 

dalam kebudayaan Jawa dapat terjadi jika wanita tersebut perlu melakukan 

sesuatu untuk menyelamatkan keluarganya dari krisis ekonomi atau bencana 

lainnya. Masyarakat kelas bawah terlihat dari dampak penjajahan Belanda yang 

mengusir bangsa pribumi dari tanahnya sendiri dan membatasi segala 

pergerakannya. Sehingga, untuk dapat tetap bertahan hidup di lingkungan kota, 

mereka perlu untuk bekerja keras. Penggunaan keranjang rotan dan membawa 

barang dengan kepala menandakan adanya keterbatasan alat bantu dalam kegiatan 

wanita-wanita ini. Keterbatasan ini dapat dikarenakan kurangnya modal akibat 

kemiskinan.  

Surabaya merupakan kota distribusi yang memungkinkan banyak barang-

barang hasil perkebunan keluar dan masuk ke Surabaya. Pekerjaan pedagang 

dimaknai peneliti sebagai sebuah peluang besar yang ada di Surabaya dan 

dimanfaatkan oleh wanita-wanita tersebut. Maka, kegiatan perdagangan yang 

dilakukan wanita-wanita dalam foto Ibu-ibu Pedagang di Pasar Wonokromo 

merupakan sebuah dampak dari kolonial yang berpengaruh terhadap tatanan sosial 

dan ekonomi masyarakat pada kehidupan perkotaan. Foto ini juga mendukung 

adanya identitas perdagangan yang lekat dengan kegiatan masyarakat di Surabaya. 

 

 

 

 

 

 

Gambar Foto Sekolah untuk Karyawan Pabrik Gula di Surabaya 1930 

Sumber : dokumentasi pribadi 

 



Melalui foto Sekolah untuk karyawan pabrik gula di Surabaya, peneliti memaknai 

bahwa kota Surabaya memiliki sebuah identitas sebagai kota industri dilihat dari 

Suikerschool sebagai sekolah kejuruan yang bertujuan untuk meningkatkan 

keterampilan pekerja pabrik gula. Di Suikerschool ini mereka diajari untuk 

menjadi tenaga ahli yang memahami kimia dan hal lainnya yang berkaitan dengan 

indsutri gula. Tujuan dari Suikerschool merupakan hal yang diinginkan Gemeente 

Surabaya pada masa itu karena membutuhkan tenaga ahli yang dapat menunjang 

produksi pabrik gula. Pabrik gula di Jawa Timur memiliki pengaruh yang sangat 

besar terhadap perindustrian di Indonesia. Hal itu disebabkan tanah hinterland 

yang subur di daerah Jawa Timur dan Surabaya merupakan tempat distribusinya.  

Kehadiran pemodal karena UU Gula dan Agraria dan perubahan status 

kota Surabaya menjadi Gemeente juga telah memicu perkembangan industri di 

Surabaya. Meningkatnya penanam modal di Surabaya membuat banyak penanam 

modal melakukan investasi ke Surabaya. Pada akhirnya banyak industri yang 

muncul. Pabrik gula merupakan salah satu pabrik yang perkembangannya 

dipengaruhi oleh industri di Surabaya. Pabrik logam yang membuat mesin uap 

untuk industri gula telah membuat perkembangan pabrik gula meningkat. Selain 

industri mesin uap, Surabaya juga kedatangan industri lampu, perakitan mobil, 

dan berbagai industri konsumsi. Sehingga, Surabaya pada masa itu dikenal 

sebagai kota industri. 

 

 

 

 

 

 

 

Het Gemeentelijk Slachthuis van Soerabaia th. 1929-1932 (Rumah Pemotongan Hewan 

Kotapradja Surabaya tahun 1929-1932) 

Sumber : dokumentasi pribadi 

 



Dari pengamatan tentang rumah potong hewan tersebut, peneliti menarik 

kesimpulan bahwa Slachthuis atau rumah potong hewan merupakan salah satu 

aspek kegiatan industri di Surabaya yang mendapat perhatian dari Gemeente 

Surabaya karena mendatangkan keuntungan yang banyak bagi Gemeente 

Surabaya. Selain itu, kontrol kualitas dari Gemeente Surabaya yang dilakukan di 

rumah potong dimaknai sebagai langkah Gemeente Surabaya dalam menjaga citra 

baik industri Surabaya dan meningkatkan jumlah investor yang ingin menanam 

modal di Surabaya. 

 

 

 

 

 

 

Foto dari kawasan Kembang Jepun atau Handelstraat dapat dimaknai 

sebagai sebuah simbol dari perdagangan di Surabaya dan sebagai kawasan 

masyarakat etnis Cina atau Pecinan di Surabaya. Keberadaan masyarakat etnis 

Cina memiliki hubungan yang sangat erat dengan kegiatan perdagangan di 

Surabaya. Kawasan Kembang Jepun yang merupakan kawasan Pecinan 

merupakan daerah perdagangan yang ramai. Banyaknya kegiatan perdagangan di 

Kembang Jepun dipengaruhi oleh masyarakat etnis Cina yang handal dalam 

berbisnis perdagangan. Kawasan Kembang Jepun dapat dimaknai sebagai Pecinan 

melalui simbol gerbang dengan gaya arsitektur Cina. Selain gerbang tersebut, 

bangunan yang diindikasi sebagai ruko atau rumah toko juga menjadi bukti 

penguat adanya kelompok etnis Cina yang hidup diwilayah tersebut. Kembang 

Jepun sebagai elemen perdangangan kota yang penting dan berada di tengah kota, 

membuktikan bahwa terdapat kelompok etnis Cina yang hidup berdampingan 

Gambar Foto Gapura Kembang Jepun/Handelstraat (1931) 

(sumber : dokumentasi pribadi) 

 



dengan kelompok lainnya. Selain itu, kelompok etnis Cina ini juga menjadi 

penggerak dalam roda perdagangan di Surabaya. Sehingga identitas kota Surabaya 

sebagai kota multikultural dan kota perdagangan tergambar dalam foto Gerbang 

Kembang Jepun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari pengamatan dari gambar diatas, dapat disimpulkan bahwa Islam 

menjadi salah satu agama yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia melalui 

ajaran-ajarannya. Islam yang bukan agama asli dari Indonesia juga dapat menjadi 

tonggak dari perlawanan bangsa Indonesia terhadap pemerintah kolonial Belanda. 

Gambar foto Perayaan Tahun Baru Islam tersebut merupakan salah satu kegiatan 

yang menjadi bumerang bagi pemerintah Belanda. Dari gambar foto Perayaan 

Tahun Baru Islam peneliti mengamati bahwa kegiatan perayaan Tahun Baru Islam 

di Surabaya merupakan bentuk menjalankan kegiatan agama yang dalam 

penjelasan sebelumnya telah di izinkan oleh pemerintah Belanda. Peneliti 

mengamati adanya nilai-nilai ajaran agama Islam yang dipraktekkan melalui 

perayaan tersebut. Dari hal tersebut, peneliti menarik kesimpulan adanya nilai-

Gambar Foto Perayaan Tahun Baru Islam di Surabaya (1930) 

(sumber : dokumentasi pribadi) 

 



nilai Islam yang masuk bersama dengan kebudayaan bangsa yang membawanya 

seperti bangsa Arab dan Asia Timur lainnya. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu bagaimana 

identitas kota Surabaya direpresentasikan melalui simbol-simbol visual yang 

ditampilkan melalui foto-foto “Surabaya Tempo Dulu”, secara umum dapat 

disimpulkan bahwa identitas kota Surabaya yang hadir melalui foto-foto tersebut 

adalah identitas kota Surabaya sebagai kota perdagangan, kota industri, dan kota 

dengan masyarakat multikultural atau kota multikultural.  

Dalam tujuh foto yang dianalisis, peneliti menemukan adanya identitas 

kota Surabaya sebagai kota perdagangan melalui foto “Tunjungan 2 (Pasar 

Tunjungan)” , foto “Pasar Pabean 1930”, dan foto “Profil Ibu-ibu Pedagang di 

Pasar Wonokromo”. Ketiga foto itu memberikan sebuah representasi atas kegiatan 

perdagangan beserta seluruh elemen-elemennya yang terjadi di Surabaya.  

Pada foto pasar Tunjungan, peneliti mendapati bahwa kota Surabaya 

memiliki pasar yang menjadi Central Bussiness District yang ditandai dengan 

hadirnya elemen penunjang CBD diantaranya bangunan gedung. Foto pasar 

Tunjungan menunjukkan berbagai simbol yang dapat dikaitkan dengan kegiatan 

perdagangan. Simbol-simbol itu diantaranya; jalan dan kendaraan sebagai elemen 

perpindahan barang dan manusia, papan iklan sebagai adanya toko yang menjual 

barang atau jasa, kanopi dan pedestrian yang menjadi simbol kenyamanan dalam 

ruang publik, dan sosok pria dengan pakaian setelan jas putih dan celana putih 

menandakan adanya kelas ekonomi menengah ke atas.  

Kondisi pada foto pasar Pabean memiliki kondisi serupa tapi tak sama 

dengan foto Pasar Tunjungan. Peneliti menilai bahwa pasar Pabean memiliki 

simbol-simbol yang hampir sama dengan pasar Tunjungan, yaitu keberadaan 



bangunan, kendaraan, dan masyarakat. Tetapi, simbol-simbol pada Pabean labih 

menggambarkan suasana perdagangan dari masyarakat dengan kelas ekonomi 

menengah ke bawah. Penilaian ini berdasarkan pada bentuk bangunan, ragam 

pakaian dari masyarakat yang ada disana, dan ragam kendaraan. Selain itu, 

kehadiran seorang Veldpolitie atau polisi lapangan pada foto pasar Pabean 

memberi makna bahwa pasar Pabean adalah tempat dimana kerusuhan akibat 

masyarakat pribumi sering terjadi. Tentu pemaknaan tersebut dilihat dari fungsi 

Veldpolitie sendiri, yaitu polisi anti huru-hara. 

Aspek-aspek pada perdagangan diperjelas melalui foto dari Ibu-ibu 

pedagang di pasar Wonokromo. Ibu-ibu pedagang di Wonokromo adalah bentuk 

dari sebuah dampak dari penjajahan Belanda terhadap tatanan sosial dan ekonomi 

masyarakat pribumi. Ibu-ibu sebagai wanita dalam kebudayaan Jawa tidak 

diharuskan untuk bekerja. Pekerjaan yang dilakukan ibu-ibu ini, dalam budaya 

Jawa, adalah sebuah bentuk dari usaha seorang wanita atau ibu untuk 

menyelamatkan keluarganya dari bencana. Bencana yang dimaksud adalah 

penjajahan Belanda yang menyebabkan kondisi keluarganya menjadi miskin atau 

terpuruk. Pemilihan pekerjaan sebagai pedagang dimaknai oleh peneliti karena 

adanya sebuah peluang untuk mendapatkan keuntungan dari arus lalu lintas 

perdagangan di Surabaya. Foto dari ibu-ibu pedagang ini merupakan sebuah 

potret masyarakat Surabaya yang telah merubah cara hidupnya mengikuti pola 

perkembangan kota. 

Selanjutnya, identitas kota Surabaya sebagai kota industri 

direpresentasikan melalui foto “Sekolah untuk Karyawan Pabrik Gula (1930)” dan 

foto “Rumah Pemotongan Hewan Kotapradja Surabaya tahun 1929-1932”. 

Melalui foto “Sekolah untuk Karyawan Pabrik Gula (1930)”, peneliti menilai 

adanya keseriusan dari pemerintah kolonial Belanda untuk meningkatkan kualitas 

industri yang ada di Surabaya. Bentuk dari keseriusan itu adalah dengan memberi 

pendidikan. Selanjutnya dalam foto “Rumah Pemotongan Hewan Kotapradja 

Surabaya tahun 1929-1932”, peneliti menilai bahwa industri Pemotongan Hewan 

menjadi salah satu industri yang didukung oleh pemerintah kolonial Belanda 



karena mendatangkan keuntungan yang besar bagi Belanda. Selain itu, rumah 

potong hewan pada foto tersebut adalah tempat yang dianggap Belanda lebih baik 

dan lebih bersih. Sehingga, mereka bisa menjaga kualitasnya. Keinginan untuk 

menjaga kualitas ini dimaknai peneliti sebagai upaya pemerintah kolonial Belanda 

untuk menjaga citra dari industri di Surabaya yang berdampak pada 

perkembangan industri di Surabaya.  

Identitas terakhir yang didapat oleh peneliti adalah identitas kota Surabaya 

sebagai kota dengan masyarakat multikultural. Temuan-temuan peneliti dalam 

foto “Gapura Kembang Jepun / Handelstraat (1931)” dan foto “Perayaan Tahun 

Baru Islam di Surabaya (1930)” memberi pemaknaan bahwa tatanan masyarakat 

di Surabaya terbagi dalam beberapa lapis yaitu masyarakat Eropa, Timur Asing, 

dan bumiputra atau pribumi. Status masyarakat Eropa sebagai penjajah membuat 

peraturan di Surabaya menguntungkan bagi masyarakat Eropa saja. Namun, 

tatanan dan peraturan dari pemerintah kolonial Belanda tidak menghentikan 

masyarakat Surabaya untuk menunjukkan kebudayaan mereka. Seperti 

masyarakat Cina yang membangun gerbang sebagai penanda teritorinya dan 

masyarakat pribumi Islam yang tetap melaksanakan perayaan Tahun Baru Islam. 

Melalui dua hal itu, identitas kota Surabaya sebagai kota multikultural dapat 

diwakilkan. 
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