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Abstract. 

This paper  intends to explore the theoretical nuances which may be applied in the Indonesian 
culinary through the ‘lense’  of  postcolonial theory, especially Homi Bhabha’s concept of  
mimicry. Bhabha (1994) said, that mimicry is a strategy to confront the colonializer’s 
hegemony. This strategy is constructed around an ambivalence, ‘almost the same, but not  
quite’. Mimicry is like a coin that has two sides. At  one  side preserving the cultural heritage of 
colonial dominance, and at  the other side  negating  colonization. It   is in line with Edward 
Said’s  concept (1978) about new consiousness against colonizer’s hegemony, which has  
related  to  the process that turns the culinary mimicry in Indonesia. Dutch  food  becomes a role 
model in Indonesian culinary, because Dutch colonialization not only physically, but also in the 
life style and in the way of discourse. The problems  in this paper are  why and how the process 
of mimicry in the Indonesian culinary relates  to the  former colonial hegemony?  Why and how  
do  this processing  continues progressing  and  changing the  culture in globalization?. The 
purpose of this paper is to creat   awareness  facing  relentless process of mimicry in Indonesian 
culinary to preserve indegenious culinary wisdom.  

Keywords : postcolonial, mimicry, hegemoni, culinary,  conciousness 
 
 
 
 
A.  PENDAHULUAN 

Penjajahan Belanda di Indonesia berlangsung selama tiga setengah abad dengan 
meninggalkan jejak dampak yang hingga kini  masih terasa. Hubungan antara Belanda 
sebagai bangsa penjajah dan bangsa pribumi (Inlander) sebagai bangsa terjajah 
berlangsung tidak setara. Belanda menempatkan dirinya sebagai penjajah dengan pola 
yang tidak hanya menjajah secara fisik, namun juga menjajah pemikiran secara politis, 
sosial, dan kultural dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Masyarakat terjajah tidak 
pasrah atas semua perlakuan penjajah itu.. Mereka mulai memberikan perlawanan. 
Bersamaan dengan perlawanan bersenjata, juga timbul usaha-usaha besar dalam 
pertahanan budaya hampir di semua tempat, penegasan akan identitas nasional, dan 
dalam bidang politik2. Poskolonialisme senantiasa menunjukkan adanya perbedaan dan 
pembedaan, yang memberi kesadaran pada subyektivitas dari kaum yang mengalami 
kolonialisme.  

                                                 
1 Sri Utami, S.Sos, M.Hum,  saat ini sedang menyelesaikan Program Doktor Filsafat pada Fakultas Ilmu 

Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. 
2 Edward Said,  Culture and Imperialism. Vintage.  1996.  halaman 12 
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Dalam ‘Orientalism’, Edward Said mengacu pada wacana-wacana khusus dalam 
mengkonseptualisasikan Timur sehingga menyebabkan Timur mudah untuk dikendali-
kan. Dalam uraian tersebut, menunjukkan cara Barat untuk mendominasi, 
merestrukturasi, dan menguasai Timur.3  

Pemikiran Edward Said telah membuka cakrawala pemikiran yang sangat luas, 
terutama dengan pandangan kritis teori poskolonial yang membawa implikasi 
perlawanan atas wacana-wacana yang dikembangkan Barat. Dengan adanya wacana 
poskolonial, muncul suatu kesadaran yang dipicu oleh berlangsungnya kolonialisme 
pada suatu kawasan tertentu, walaupun penaklukan secara fisik telah berakhir. 
Penjajahan terhadap pikiran, jiwa, dan budaya masih terus berlangsung. Penjajahan 
pikiran (colonizing mind) merupakan senjata utama kalangan bekas penjajah (Barat) 
untuk membuat bangsa terjajah tetap tunduk pada dalam kekuasaan, yang menjelma 
dalam bentuk lain 

Untuk itu Edward Said mengemukakan perlunya suatu kesadaran untuk 
‘membaca’ keadaan tersebut. Masalah utama dari masyarakat terjajah dalam 
menghadapi wacana penjajah adalah problem emansipasi dan  peningkatan martabat diri 
agar setara dengan kaum penjajah. Antara lain ditempuh melalui mimikri atau cara 
peniruan.  

Sejalan dengan pemikiran Said tersebut, Homi Bhabha mengemukakan konsep 
‘mimikri’ dengan pandangan bahwa yang terjajah memiliki kekuatan untuk melawan 
dengan upaya meminjam berbagai  elemen budaya untuk peniruan.  Fenomena mimikri 
tidaklah menunjukkan ketergantungan yang terjajah kepada yang menjajah, tetapi 
peniru menikmati dan bermain dengan ambivalensi yang terjadi dalam proses imitasi 
tersebut. Dengan demikian mimikri merupakan suatu strategi untuk menghadapi 
dominasi penjajah. Strategi ini bersifat ambivalen, melestarikan warisan budaya 
kolonial sekaligus menegasikan dominasi penjajahan. Ambivalen ini dinyatakan Bhabha 
dengan  “almost the same, but not quite”4. Mimikri berproses  karena adanya perbedaan 
identitas dari penjajah dan terjajah. Kolonial Belanda melakukan penaklukan yang 
mempengaruhi kebudayaan kaum pribum, terutama kelompok masyarakat yang 
mengalami pendidikan gaya Belanda. Dengan sendirinya akan berupaya mendapatkan 
identitas diri dari penjajahnya. 

Dalam makalah ini, saya menyingkap pengaruh penjajahan tersebut pada budaya 
bangsa yang terjajah, dengan kajian poskolonial yang berkaitan dengan  hegemoni yang 
mendominasi kehidupan masyarakat terjajah, dan bagaimana masyarakat terjajah 
merespon pengaruh itu. Aspek yang menjadi sorotan penelitian adalah   kuliner 
Indonesia. Secara etimologis, kata ”kuliner’ merupakan terjemahan dari kata dalam 
bahasa Inggris ’culinary’ yang berasal dari bahasa Latin ’culinarius’ yang didapat dari 
kata ’culina’ yang berarti dapur. Memasak  memiliki makna universal yaitu 
transformasi dari alam menuju ke budaya. Selain itu memasak juga merupakan ’bahasa’ 
yang kita gunakan untuk berbicara tentang diri kita dan tempat kita berada di dunia. 
Mungkin kita bisa memetik ungkapan Descartes dan mengubahnya menjadi ”Saya 

                                                 
3 Dinyatakan Edward Said dalam “Orientalism” hal 204 : "My contention is that Orientalism is 

fundamentally a political doctrine willed over the Orient because the Orient was weaker than the West, 
which elided the Orient’s difference with its weakness. . . . As a cultural apparatus Orientalism is all 
aggression, activity, judgment, will-to-truth, and knowledge"  

4  Homi  K. Bhabha, The Location of Culture, Routledge  London and New York, 1994. halaman 86. 
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makan, maka saya ada”5 Apa yang kita makan menunjukkan banyak hal tentang siapa 
diri kita, serta tentang budaya dari keberadan kita. Makanan adalah medium dari 
masyarakat untuk menyatakan tentang dirinya. Ungkapan ” we are what we eat” dan 
”we are what we don’t eat” menunjukkan suatu identitas dalam budaya dari satu 
komunitas, bahkan lebih luas dapat menunjukkan identitas suatu  bangsa.  

Dari uraian diatas, dalam kaitan dengan penjajahan di Indonesia, dapat dipahami 
mengapa makanan Barat menjadi panutan dalam kuliner di Indonesia. Hal ini 
disebabkan karena dampak hegemoni dalam  penjajahan masa silam yang mewariskan 
representasi ke arah  dunia yang lebih bergengsi. Sebagai bagian dari kebudayaan,  
kuliner Indonesia juga  tidak luput dari proses mimikri yang  berlangsung sejak masa 
kolonialisme Belanda  sampai hari ini, dan kemungkinan akan berlangsung terus pada 
hari esok. Ternyata walau Indonesia telah mencapai kemerdekaaan bangsanya, tetapi 
masyarakat Indonesia tak serta merta bisa menghapus gaya hidup yang diwariskan oleh 
bekas penjajahnya.  

Dari tinjauan pustaka tentang kuliner Indonesia terdapat bukti adanya mimikri 
dalam  sebagian besar kuliner Indonesia. Mimikri tersebut tidak berhenti sampai pada 
mimikri dari budaya Belanda, akan tetapi mengikuti pergeseran  imperialis global, dari 
Eurosentris ke Amerikasentris. Proses mimikri senantiasa terjadi dalam proses 
ambivalensi terhadap kekuatan hegemoni dalam globalisasi. Menyeruak adanya mimikri 
dalam kuliner di Indonesia, penulis mengulas kaitan  identitas dan mimikri secara lebih 
mendalam dalam makalah ini.  

Dari uraian tersebut, penulis ingin mengemukakan permasalahan yaitu  mengapa 
dan bagaimana proses mimikri dalam kuliner Indonesia yang berkait dengan hegemoni 
kolonial pada masa lalu? Mengapa dan bagaimana proses tersebut berlanjut dan 
perubahan budayanya dalam globalisasi. Apakah mimikri dalam kuliner  di Indonesia 
hanya merupakan  bentuk penyejajaran identitas dengan   kaum penjajah Belanda,  yang 
berlanjut dengan penyejajaran dengan martabat imperalis baru pada globalisasi? 
Bagaimana pengaruh mimikri yang terus berproses  ’menjadi’ dalam wacana perbedaan 
dalam kesatuan dalam khasanah kearifan lokal kuliner di Indonesia?  

Adapun tujuan penulisan makalah ini untuk  memberi pemahaman yang tepat 
untuk menganalisis kuliner di Indonesia sehingga menimbulkan  kesadaran dalam  
menghadapi proses mimikri tanpa henti dengan melestarikan kearifan lokal 
(indegenious wisdom). Pernyataan penelitian dalam makalah ini adalah kesadaran kritis 
dapat menjadi strategi untuk menghadapi hegemoni dalam bentuk proses mimikri 
dalama kuliner Indonesia, sehingga memperkaya dan memperkukuh nilai-nilai masa 
depan budaya bangsa  

B.  METODOLOGI 

Dalam penulisan makalah ini, saya  menggunakan metode  analisis kritis melalui 
studi pustaka. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan  
obyek material adalah kuliner di Indonesa. Sementara itu, objek formalnya adalah 
mimikri dalam kuliner Indonesia. Prosedur penelitian pengumpulan data yang dilakukan 
dengan studi pustaka dan pengamatan langsung tentang perkembangan  kuliner di 
Indonesia saat ini. 

                                                 
5 Kathryn Woodward (Ed.), Identity and Difference, Sage Publication London, 1999, halaman  31,32 
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Teori yang digunakan yaitu pemikiran Edward Said dalam “Orientalism” yang 
mengulas  adanya diri ( self) dan liyan 6(other) yang menjadi pijakan mendasar dari 
teori poskolonial. Dalam “Culture and Imperialism”, Said menyatakan bahwa 
kolonialisme tidak bisa dipisahkan dari imperialisme, yakni ambisi atau hasrat untuk 
memperluas kekuasaan secara politis dan memperluas batas-batas negara. Imperialisme 
adalah proses atau kebijaksanaan untuk menegakkan atau mempertahankan imperium. 
Imperium adalah hubungan formal maupun informal, bahwa suatu negara  menguasai 
kedaulatan politik secara efektif dari suatu masyarakat politik lainnya. Hal ini bisa 
dicapai dengan paksaan  melalui kolaborasi politik, melalui ketergantungan ekonomi, 
dan sosial, atau budaya. Pemikiran Edward Said dalam Orientalism, merupakan dasar 
bagi pengembangan teori poskolonial yang banyak dilakukan para pemikir poskolonial. 
Teori postkolonial dapat didefinisikan sebagai teori kritis yang mencoba 
mengungkapkan akibat-akibat yang ditimbulkan oleh kolonialisme. Edward Said 
menegaskan bahwa perlu adanya kesadaran baru. Kesadaran ini merupakan kesadaran 
kritis yang diperlukan  untuk menelusuri aspek-aspek tersembunyi atau dengan sengaja 
disembunyikan. Dengan demikian dapat diketahui bagaimana kekuasaan itu bekerja, 
dipihak lain membongkar apakah ada  ideologi yang mendasarinya. 

Dalam menelusuri lebih dalam wacana poskolonial, perlu mengulas lebih jauh 
tentang identitas. Pokok persoalan utama dalam dalam teori poskolonial adalah adanya 
perbedaan dan pembedaan identitas, antara ’diri’ dan ’liyan’ Saya menggunakan 
pemikiran Eduardo Mendieta untuk membahas identitas, dan mengulas tentang 
konstruksi sosial pada identitas. Pemikiran  Homi Bhabha dalam “Location of Culture” 
menjadi kerangka teori untuk membahas lebih dalam tentang mimikri yang dikaitkan  
dengan kuliner di Indonesia.  

C.  ANALISIS 

Makalah ini menganalisis mimikri dalam kuliner Indonesia, menggunakan tiga  
tataran pemikiran poskolonial yaitu wacana kolonial dari pemikiran Edward Said, 
identitas, dan konsep mimikri dari Homi Bhabha. Ketiga tataran pemikiran tersebut 
saling  berkelindan dengan globalisasi dan multikulturalisme 

1.  Wacana kolonial 

Edward Said dalam ‘Orientalism’, mengemukakan konsep wacana kolonial, 
dalam bentuk pengetahuan yang telah terjadi sepanjang sejarah imperialisme dan 
kolonialisme. Said berkeyakinan bahwa konsep-konsep dan representasi dapat dianalisis 
untuk memahami ideologi kolonialisme yang berbeda-beda. Orientalisme dapat 
dipahami sebagai wacana kolonial yang memperlihatkan perbedaan yang fundamental 
antara “kami orang Barat” dan “mereka orang Timur”.  Dengan kata, lain Orientalisme 
adalah gaya Barat untuk mendominasi, menata kembali, dan menguasai Timur. Wacana 
dalam tingkatan yang paling praktis mewujud lewat operasi diskursif pada hubungan 
langsung di antara bentuk-bentuk pengetahuan yang telah terjadi sepanjang sejarah 
imperialisme dan kolonialisme. Edward Said telah berhasil mengemukakan konsep 
penting yang menunjukkan bagaimana wacana, nilai-nilai, dan pola-pola pengetahuan 
secara jelas mengkonstruksi fakta-fakta. Salah satu implikasi teoritis yang dapat dipakai 

                                                 
6 Liyan dipetik dari bahasa Jawa ‘liyo’ yang artinya ‘lain’. Konotasi ‘liyan’ dianggap lebih tepat daripada 

‘lainan’, bahkan ‘keliyanan’  lebih tepat daripada ‘ kelainan’ yang mempunyai arti yang berbeda 
dengan yang dimaksud dengan “otherness” 
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untuk menganalisis kuliner di Indonesia yaitu lewat konstruksi diskursif, ideologi 
beroperasi tidak saja lewat bentuk kesadaran tapi juga lewat praktis material yang 
bersifat "self-generating" atau dikembangbiakkan oleh dirinya sendiri.  

Menurut Said, tanpa memeriksa Orientalisme sebagai suatu wacana,  kita tidak 
akan mungkin bisa memahami disiplin yang sangat  sistematis ini, dengan mana budaya 
Barat mampu mengatur, bahkan menciptakan dunia Timur secara politis, sosiologis, 
militer, ideologis, dan imajinatif. Wacana kolonial merupakan gagasan yang berbentuk 
sistim jaringan yang berpengaruh pada kepentingan dan makna yang diimplikasikan 
dalam bentuk hegemoni kolonial pada konteks sosial, budaya, ekonomi, dan politik. 
Barat terus mengkonstruksi wacana dengan  menempatkan Timur sebagai inferior dan 
Barat sebagai superior. Dengan cara ini, Barat tidak hanya ingin mendominasi dunia 
non-Barat melalui imperialisme secara politik dan militer, tetapi juga tetap menjajah 
non-Barat melalui konstruksi wacana setelah setelah bangsa-bangsa terjajah non-Barat 
memperoleh kemerdekaannya. Oleh karenanya, teori poskolonial mengeksplorasi 
pelbagai pengalaman tentang penindasan, resistensi, ras, gender, representasi, 
perbedaan, pengusiran, dan migrasi dalam hubungannya dengan wacana dominan Barat 
antara lain dalam budaya. 

Dengan demikian, budaya Eropa memperoleh kekuatan identitasnya dengan cara 
menyandarkan dirinya kepada dunia Timur 7. Persoalan  utama dalam makalah ini 
adalah masalah  emansipasi, peningkatan martabat diri agar setara dengan kaum 
penjajah yang ditempuh melalui mimikri atau cara peniruan. Dalam praktis teoretisnya, 
pemikiran poskolonial bekerja dalam tataran membongkar setiap jejak kekuasaan kaum 
kolonial.8 Dalam kaitannya dengan kuliner di Indonesia, wacana kolonialisme 
menunjukkan kenyataan yang menonjol bahwa kuliner dari Barat tampil lebih bergengsi 
dari pada kuliner tradisional Indonesia. Kuliner dari Barat menjadi andalan penyajian 
hidangan di hotel mewah dan resto yang khusus untuk kalangan asing. Pergeseran 
Eurosentrisme ke  Amerikanisme, juga ditandai maraknya McDonald, KFC, Pizza HUT 
dan sejenisnya dalam deretan kuliner di Indonesia, bahkan sudah merambah sampai di 
kota kabupaten. 

2.  Identitas 

“Our identities are never discovered. They are always constituted, constructed, 
invented, imagined, imposed, projected, suffered, and celebrated. Identities are 
never univocal, stable, or innocence. They are always an accomplished and 
ceaseless project. For this reason, in the process of constituting them and 
negotiating them, we discover that we were like we never imagined to have been”9 

 

Ungkapan Eduardo Mendieta di atas menjadi awalan untuk mengulas masalah 
identitas, yang dalam dua dasawarsa akhir-akhir ini marak menjadi topik mengemuka 
berkaitan dengan perdebatan berbagai kajian, terutama yang berkaitan dengan 
poskolonialisme, multikulturalisme, dan globalisasi. Menurut Mendeita poskolonialisme 
secara kontemporer, berkelindan dengan multikuturalisme dan globalisasi dalam suatu 
wacana yang teramat kompleks.  

                                                 
7 Ibid,  halaman 4 
8 Richard King,  Postcolonialand Religion.Routledge 2001. Halaman  v-vi 
9 Eduardo Mendieta - Identities: Poscolonial and Global.in Identities  Edited by Linda Martin Alcoff. 

Blackwell Publishing. Halaman  414 
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Pengertian tentang identitas merupakan suatu kombinasi paradoksial antara yang 
sama dan yang lain (sameness and difference). Merunut dari asal kata identitas dari 
bahasa Latin ”idem’ yang mempunyai arti ’sama’. Dari arti etimologis ini, kita 
mendapat term ’identical’, yang memiliki arti penting bahwa kita tidak hanya identik 
dengan diri sendiri (the same being from birth to death), tetapi kita juga identik dengan 
yang lain. Dengan demikian kita secara umum memiliki identitas sebagai manusia, 
tetapi juga sebagai perempuan atau laki-laki, orang Indonesia, ras berkulit coklat, dan 
sebagainya. Pada saat yang bersamaan, terdapat aspek identitas yang lain, yang 
menunjukkan keunikan, perbedaan dengan yang lain. Singkat kata, tak seorangpun 
hanya memiliki satu identitas. Hal ini berarti terdapat kombinasi dari kegandaan ini, 
tidak sekedar penambahan jumlah identitas. Berbagai bentuk  identitas dipandang 
sebagai interaktif dan saling konstitutif, juga bersifat dinamis. Beberapa bentuk identitas 
dipahami sebagai mutually exclusive, sehingga tidak mudah untuk 
mengkombinasikannya.10 

Semua identitas merupakan suatu bentuk konstruksi sosial, sehingga menjadi 
sumber makna dan pengalaman manusia. Hal ini dinyatakan oleh Calhoun, bahwa  

”tiada orang tanpa nama, serta tanpa bahasa dan tanpa budaya yang menjadi 
pembeda antara diri dan liyan. Pengetahuan tentang diri senantiasa merupakan 
hasil konstruksi dan tidak pernah sama sekali terpisah dari klaim bagi cara khas 
untuk diketahui yang lain” 11 

Identitas menjadi suatu sumber  yang lebih kuat bagi pemaknaan diri manusia 
daripada perannya, yang disebabkan proses konstruksi diri dan individulisasi yang 
melibat. Dalam pengertian sederhana, identitas membentuk  makna dan semua identitas 
adalah dikonstruksi.  Yang menjadi pertanyaan penting, yaitu bagaimana, dari apa, oleh 
siapa, dan untuk apa. Konstruksi identitas menggunakan materi pembentuk yang dipetik 
dari sejarah, dari geografi, dari biologi, dari institusi produktif dan reproduktif, dari 
memori kolektif, dari khayalan pribadi, dari perangkat kekuasaan, dan revelasi religi. 
Perorangan, kelompok sosial, dan masyarakat memproses keseluruhan materi 
pembentuk, dan menata ulang sesuai dalam struktur sosial. Konstruksi sosial atas 
identitas selalu berkaitan dengan kekuasaan. Tak mudah untuk menentukan siapa yang 
membentuk adanya jenis identitas yang beragam. Ini merupakan term abstrak, dan 
berhubungan dengan konteks sosial. 

Pemikiran tentang konstruksi identitas juga dikemukakan Edward Said dalam 
Afterword dalam ”Orientalism” dengan mengawali istilah Vico bahwa ’sejarah 
manusia diciptakan oleh manusia sendiri’. Ketika orang Eropa menganggap bahwa 
upaya untuk menguasai daerah jajahan Timur merupakan bagian sejarah yang 
diciptakan Barat dengan melampaui makna historis dan sosial Timur. Edward Said 
mengemukakan bahwa setiap kebudayaan membutuhkan eksistensi budaya lain untuk 
berkembang. Ini merupakan alter ego yang berbeda dan saling bersaing. Dalam hal 
penguasaan Barat atas Timur, pengembangan ini tidak disertai dengan semangat 
menghargai identitas kebudayaan yang berbeda.  

                                                 
10 Steph Lawler, Identity: Sosiological Perspectives, Polity Press, Maiden. USA. 2008. hal.3. 
11 Manuel Castel. The Power of Identity. Blackwell Publishing. 1997. Halamn . 172 terdapat ungkapan  

Calhoun : “We know of no people without name, no language or cultures in which some manner of 
distinction between self and other, we and they, are made …Self knowledge- always a construction no 
matter how much it feels like a discovery- is never altogether separable from claims to be knownin 
specific ways by others” 
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Konstruksi identitas, sepanjang menyangkut pengalaman kolektif yang berbeda, 
- seperti identitas Timur atau Barat- hampir selalu melibatkan konstruksi antitesis dari 
liyan yang aktualitasnya selalu menjadi obyek interpretasi dan reinterpretasi yang 
berlangsung tanpa henti. Kita tidak bisa menghilangkan rasa permusuhan terhadap 
identitas liyan   ini, karena setiap zaman dan setiap masyarakat selalu menciptakan 
kembali liyan dalam wujud dan bentuk yang beraneka ragam. Identitas diri atau liyan 
tidak berada dalam proses statis, melainkan berlangsung secara historis, sosial, 
intelektual, dan politis. Proses ini kemudian mewujud menjadi persaingan tanpa henti. 
Dari persaingan identitas ini,  lahir semacam proses interpretatif yang berujung pada 
legitimasi identitas-identitas liyan, yang berbeda dengan identitas diri . Konstruksi 
identitas hampir selalu diiringi dengan upaya untuk mendisposisi kekuatan dan 
ketidakberdayaan pada kelompok masyarakat tertentu. Identitas manusia tidak dapat 
hanya dilihat sebagai identitas alamiah dan stabil, melainkan juga dikonstruksi,  bahkan 
tak jarang diciptakan secara langsung. Suatu proses penciptaan identitas berlangsung 
tanpa henti.  12 

Keniscayaan dari proses ini, tak satupun yang bisa bebas dari oposisi antara 
’kami’ dan ’mereka’ , yang justru menyebabkan keberadaan  identitas semakin kukuh, 
kuat, dan tak dapat terelakkan. Lebih jauh dari uraian yang  mendasari pemikiran 
Edward Said tersebut, akan menjadi fokus pada penelitian ini. Kritik terhadap identitas 
yang mengemuka adalah adanya perbedaan identitas yang dibentuk dalam konteks 
sejarah yang berbeda. Sebagai contoh, seseorang yang mengalami masa kolonial 
Belanda memiliki  identitas yang dikonstruksi oleh kondisi sosial politik pada masa itu, 
tentu akan sangat berbeda dengan identitas seseorang pada masa kini. Masalah ini 
menimbulkan kesulitan epistemologis, yang disebabkan adanya perbedaan pengalaman 
seseorang dalam pembentukan identitasnya.  

Mengurai masalah identitas, dengan mendapatkan suatu proses ‘menjadi’ dan 
memiliki suatu kemiripan dengan apa yang kita pikirkan. Dalam hal ini antara ‘what we 
are’ dan ’what we have become’ menjadi faktor lain, yaitu bagaimana kita melihat 
identitas dan bagaimana kita  akan ’menjadi’  Identitas memiliki banyak hubungannya 
dengan kesan (images), khayalan (imaginaries), dan imajinasi (imagination). Dari 
uraian tersebut diatas, identitas merupakan sesuatu yang secara aktual terbentuk melalui 
proses tidak sadar yang melampaui waktu, bukan kondisi yang terberi begitu saja dalam 
kesadaran semenjak lahir. Dalam identitas itu, terdapat sesuatu yang bersifat ’imajiner” 
atau difantasikan mengenai keutuhannya. Identitas menyisakan ketidaklengkapan, selalu 
’dalam proses sedang dibentuk’.13  

Saya setuju dengan pendapat bahwa identitas selalu dalam proses ’menjadi’ dan 
tidak akan pernah selesai secara tuntas. Ini berarti bahwa identitas merujuk pada suatu 
titik temu antara wacana dan praksis yang berupaya pada satu sisi untuk memperjelas 
kedudukan sebagai subyek dari wacana tertentu, dan pada sisi lain sebagai proses yang 
menentukan subyektivitas. Identitas adalah suatu imajinasi yang lahir ketika kita 
dipandang berbeda oleh pihak lainnya. Artinya, identitas hadir ketika diri berhadapan 
dengan sosok liyan.  Sebagai sebuah proyek, identitas bermakna apa yang kita pikirkan 
sekarang dipandang dari keadaan masa lampau dan masa kini, sejalan dengan pikiran, 
hendak menjadi apa, yang merupakan lintasan antara harapan bagi masa depan. Inilah 

                                                 
 12Opcit, Edward Said 1996  hal. 519 
13 Stuart Hall, The Question of Cultural Identity, 1994. hal 32 
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yang menjadi dasar pokok untuk mengkaitkan dengan proses mimikri dalam kuliner 
Indonesia. Kuliner sebagai identitas, mempunyai semua faktor yang diuraikan diatas 

3.  Mimikri 

Kaum terjajah ingin mengidentifikasikan dirinya dengan kaum penjajah, dengan 
membangun identitas atau persamaan untuk menaikkan martabatnya agar sederajat 
dengan kaum penjajah. Di sisi lain mereka tetap mempertahankan perbedaannya. Uraian  
tentang identitas tersebut menjadi pijakan Homi Bhabaha dalam mengemukan konsep 
mimikri.  

Mimikri memiliki dua pengertian. Pertama, mimikri dalam arti bahasa adalah 
kemampuan beberapa jenis binatang terutama serangga, seperti kupu-kupu, untuk 
menyerupai jenis lain yang lebih kuat atau yang mempunyai daya pertahanan lebih 
besar. Kemampuan ini dapat pula berarti kemampuan mengubah warna diri menjadi 
seperti warna daun dan bagian tanaman lain suatu tumbuhan. Dengan demikian sulitlah 
membedakan binatang itu dari lingkungannya. Kemampuan mimikri dapat pula  berupa 
perubahan pigmen jenis lain, yang tidak ada kekerabatannya sama sekali. Binatang yang 
ditiru pigmennya biasanya lebih besar atau lebih kuat. Dengan melakukan mimikri, si 
binatang itu  bermaksud menakuti pemangsanya, sehingga akan terhindar dari bahaya 
Kedua, mimikri dalam arti istilah, yaitu imitasi dari satu organisme oleh organisme yang 
lain. 

Konsep mimikri atau peniruan yang dipakai Bhabha lebih mengacu pada 
mimikri menurut bahasa. Menurut Bhabha, mimikri kolonial adalah suatu hasrat dari 
subjek yang berbeda menjadi subjek sang lain yang hampir sama, tetapi tidak 
sepenuhnya sama (as subject of a difference, that is almost the same, but not quite)14. 
Konsep mimikri Bhabha ini mengandung ambivalensi karena di satu sisi kaum pribumi 
ingin membangun identitas persamaan dengan kaum penjajah, sedangkan mereka juga 
mempertahankan perbedaannya. Mimikri muncul sebagai representasi dari perbedaan, 
yakni perbedaan tersebut merupakan proses pengingkaran. Ambivalensi mimikri terlihat 
dalam tataran berikut ini, pertama, mimikri adalah suatu strategi yang rumit untuk 
menata kembali, mengatur, mendisiplinkan, dan mencocokkan ‘sang lain’ sebagai 
visualisasi kekuatannya. Kedua, mimikri juga merupakan ketidakcocokan, sebuah 
perbedaan atau perlawanan yang melekat pada fungsi strategis kekuatan dominasi 
kolonial.15 

Peniruan yang dilakukan pribumi atas penjajah Belanda lebih banyak melalui 
melalui gaya hidup, yang menurut Bhabha sebagai hasrat masyarakat terjajah untuk 
menyesuaikan diri dengan tuntutan keadaan untuk mencapai kemajuan, dan menempat-
kan diri setara dengan bangsa penjajah. Hasrat dari terjajah untuk mendapat kesejajaran 
dengan penjajah, menjadi dasar konsep mimikri. Perlawanan dalam mimikri atau 
peniruan ini merupakan strategi untuk menghadapi penjajah agar mendapatkan pening-
katan martabat. Untuk mencapainya memerlukan representasi subjek16  

Dalam konsep mimikri, selintas seakan meniru penjajah (colonizer), padahal 
sebenarnya merupakan sikap perlawanan terjajah (colonized) untuk mendapatkan 
kesejajaran dengan penjajah. Bhabha menyatakan bahwa mimikri merupakan upaya 

                                                 
14 Opcit, Homi Bhabha,. 1994 halaman 86 
15 Ibid, halaman 86 
16 Ibid, halaman 44  
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mengukuhkan dan sekaligus mendistorsi  otoritas penjajah. Mimikri menunjukkan 
ketidaktergantungan terjajah terhadap yang penjajah. Terjajah  menikmati adanya 
ambivalensi yang terjadi pada proses mimikri, sebagai strategi menghadapi dominasi 
penjajah. Dalam makalah ini, saya menggunakan konsep mimikri dari Homi Bhabha 
untuk mengulas mimikri dalam kuliner Indonesia, yang merupakan suatu perpaduan 
yang nyata dalam  gaya hidup dan dalam cara  bepikir. 

4.  Kuliner Indonesia 

Kuliner merupakan elemen budaya dari suatu bangsa yang sangat mudah 
dikenali sebagai identitas suatu masyarakat. Kuliner merupakan salah satu unsur dari 
budaya dan menunjukkan adanya hubungan sosial.  Apa yang kita makan, dengan siapa 
kita makan, dan bagaimana penyajian makanan menunjukkan peranan yang penting 
dalam memaknai relasi sosial. Makan adalah bentuk dasar dari semua transaksi dengan 
pihak  lain dan setiap pertukaran obyek.17 Dalam hal ini saya sependapat pada ungkapan 
bahwa setiap negara, bahkan setiap kelompok masyarakat memiliki kuliner sesuai 
dengan seleranya masing-masing dan sesuai dengan kondisi alamnya. Secara spontan 
pikiran kita akan mengarah pada suatu makanan spesifik bila menyebut selera makan 
tertentu.  

Makalah ini mengulas konsep mimikri dalam kuliner dari ‘lensa’ kajian 
poskolonial, yang dikemukakan Homi Bhabha. Konsep dasarnya adalah strategi untuk  
menunjukkan adanya kesejajaran dengan pihak yang pernah menjajahnya. Kemudian 
dalam globalisasi bergeser menjadi hasrat untuk meniru pada pihak yang dianggap lebih 
bergengsi, biasanya pada bangsa yang memilik kekuatan politik dan ekonomi. Keadaan 
ini terjadi karena telah terjadi penjajahan pemikiran yang sulit dihapus, walau 
penjajahan fisik telah berlalu. Selain bentuk mimikri dalam konsep Homi Bhabaha, bisa 
juga terjadi peniruan yang merupakan hasil silang budaya dalam ‘dialog’ antar kuliner 
dari bangsa-bangsa yang saling bertemu. Agen dari ‘dialog’ yang dominan adalah media 
komunikasi yang saat ini makin terbuka dan  merasuk dalam kehidupan manusia di  
seluruh pelosok dunia. 

Secara garis besar jenis kuliner di Indonesia dapat dipilah seperti berikut: 

 Jenis Contoh 

 
Makanan yang menggunakan bahan 
pangan dari alam sekitar dan cara 
memasak masih secara tradisional 
 

Makanan dari 
masyarakat yang tinggal 
dipelosok pedesaan dan 
makanan yang 
digunakan dalam ritual 
adapt 
 

 
Kuliner  
tradisional 

 
Makanan yang menggunakan  bahan 
pangan dari alam sekitar dan cara 
memasak  menggunakan peralatan 
masak modern 

 
Soto, rendang, gudeg -
yogya, lontong, ketupat’ 
srabi, lemper, bubur 
sunsum 
 

                                                 
17 Opcit, Kathryn Woodward, halaman 136 
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 Jenis Contoh 

 
Makanan hasil proses mimikri  
 

 
Selat solo, klappertaart, 
manuk enom 
 

 
Makanan hasil silang budaya 
 

 
sate, nasi goreng, gulai, 
nasi kuning 
 

 
Kuliner non-
tradisional 

 
Makanan asing yang telah disesuaikan 
dengan selera Indonesia 
 

 
KFC dihidangkn dengan 
nasi dan chili sauce , 
Pizza dengan topping 
rendang daging sapi 

 

Dari tabel diatas, terlihat kuliner di Indonesia memiliki spektrum yang sangat 
luas, dengan bentangan pulau nusantara dan memiliki lokasi strategis untuk 
terwujudnya dialog antar bangsa, dan yang terpenting memiliki kekayaan hayati yang 
dapat ditrasformasi menjadi bahan makanan. Kuliner Indonesia perlahan mulai 
mendunia karena cita rasa yang beragam dan unik. Penyajian secara tradisional dengan 
menggunakan daun pisang, janur18, dan daun pandan menarik perhatian kalangan dari 
mancanegara. Dengan melakukan studi pustaka, saya menemukan bahwa mimikri 
dalam kuliner Indonesia terdapat pada hidangan kalangan bangsawan yang memiliki 
kedekatan dengan  kalangan pejabat  kolonial Belanda. Sebagai contoh, resep masakan 
Kartini yang telah dibuat buku, ,misalnya  terdapat hidangan ‘bestik’ yang merupakan 
mimikri dari ‘steak’. Selintas hampir sama, perbedan ada pada Madeira Sauce,  yang 
diubah menjadi  saus berbumbu bawang merah dengan tambahan kecap manis. Contoh 
lain, yang dikenal sebagai sebagai sop sayur sebenarnya adalah groenten soep dalam 
masakan Belanda. Saya memaknai  keputusan Kartini membuat buku resep adalah 
upaya mengkonstruksikan adat atau kebiasaan bersantap orang Jawa dengan paradigma 
Eropa. Ini sebagai bentuk upaya penyejajaran martabat dengan budaya kolonial 
Belanda. 

Di kalangan Mangkunegaran dan  Kraton Kasunanan Solo, mimikri dari steak 
menjadi selat solo, berupa irisan daging dengan kuah yang encer  dan dengan rasa 
manis dilengkapi dengan rebusan buncis dan wortel, kentang goreng, acar ketimun, dan 
mayones dengan bahan dasar kuning telur rebus yang berbeda dengan  mayonaise19 
yang digunakan dalam masakan Belanda.  

Contoh yang menarik untuk ditampilkan adalah custard pudding yang 
bermimikri menjadi klappertart di Menado, Sulawesi Utara. Juru masak Kraton Yogya 

                                                 
18 Janur  adalah daun kelapa yang masih kucup, berwarna kuning muda kehijauan 
19 Mayonnaise dibuat dari campuran kuning telor yang dikocok kemudian dicampur dengan  butter atau 

minyak  zaitun hingga mengental, kemudian diberi mosterd. Sedangkan mayones dalam selat solo 
menggunakan kuning telur yang telah dimasak, kemudian dihaluskan dan diberi perasan air jeruk nipis 
dan irisan bawang merah. 
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melakukan mimikri menjadi manuk enom20. Ketiga  hidangan penutup ini menggunakan 
bahan dasar sama yaitu paduan susu, telur, dan gula. Di Menado mendapat tambahan 
kelapa muda dan kenari. Sedang di Yogya menjadi hidangan penutup yang unik dengan 
tambahan tape ketan hijau dan santan kelapa.  

Gado-gado yang terkenal sebagai hidangan khas Indonesia, ternyata merupakan 
mimikri dari Huzarensla, hidangan dari Belanda. Huzarensla adalah campuran kentang 
dan sayuran yang dicampur dengan mayonaise dan krim yang berbahan dasar susu. 
Hidangan ini dibawa Belanda ke Indonesia dalam masa penjajahan Belanda. 
Masyarakat di Batavia me-mimikri-kan menjadi gado-gado yang juga menggunakan 
bahan kentang dan sayuran, diberi kekhasan ditambah lontong dan  krupuk atau  emping 
goreng. Mayonaise dan krim diubah menjadi saus kacang yang berbumbu pedas. 
Beberapa contoh yang saya kemukakan ini adalah sebagian dari banyak lagi bentuk 
mimikri dalam kuliner Indonesia. Untuk lebih jelas mengenali contoh   mimikri dalam 
kuliner Indonesia terdapat dalam gambar terlampir.  

Makanan- makanan tersebut adalah bentuk mimikri yang ambivalen dari Homi 
Bhabha Para bangsawan Inlander tentu merasakan adanya hegemoni secara langsung 
dari kolonial Belanda, dan untuk itu berupaya melakuan strategi untuk mendapat 
kejejajaran melalui hidangan. Walau tetap “almost the same, but not quite”. Ini 
merupakan upaya agar tidak berbeda dengan Belanda, seraya menunjukkan bahwa 
bahan makanan dari alam pribumi bisa tampil setara dengan bahan olahan yang 
digunakan Belanda. Proses mimikri tidak hanya berhenti pada peniruan hidangan 
kolonial Belanda saja, namun juga bergeser dengan mimikri pada makanan Barat 
lainnya, termasuk dari Amerika. Sebagai contoh yaitu maraknya hidangan kaki lima 
yang menjual ayam goreng dengan istilah “Fried Chicken” dengan harga yang lebih 
murah. Tampilan mirip dengan yang didapat di gerai resto KFC (Kentucky Fried 
Chicken) Hal ini menunjukkan bahwa penjajahan pemikiran yang terjadi pada masa 
kolonial tetap secara tanpa sadar ‘terwariskan’ pada generasi yang justru tak pernah 
merasakan secara langsung hegemoni dari kolonial Belanda. Mengapa hal ini bisa 
terjadi? Jawabannya adalah adanya terpaan media yang tiada henti yang secara tak 
langsung menyajikan kekuatan budaya dari negara yang memiliki hegemoni kuat dalam  
poltik dan ekonomi. Terpaan itu melanggengkan penjahan pemikiran yang dialami 
bangsa Indonesia, dalam bentuk yang mengalami perubahan. 

Dampak hegemoni yang memunculkan mimikri dalam kuliner Indonesia perlu 
disikapi dengan kesadaran kritis, karena peran kuliner sangat kuat dalam membentuk 
identitas. Kita hidup dalam dunia yang disesaki dengan masalah identitas, yang meliputi  
konsep dan  teoritis. Juga identitas merupakan keniscayaan dalam kehidupan politik 
kontemporer.21 

Hasil mimikri dapat menjadi postif untuk memperkaya khasanah budaya kuliner, 
asalkan tidak menenggelamkan kearifan lokal  dalam kuliner tradisional Indonesia.  
Saya berpendapat bahwa perlu meningkatkan kesadaran kritis, karena perubahan kuliner 

                                                 
20 Manuk Enom ( artinya burung muda), nama hidangan penutup dalam jamuan makan di Kraton 

Yogyakarta, dicetak dalam ukuran bulat diameter 5 cm dan diberi hiasan emping goreng sehingga 
menyerupai burung. Bahan pembuatnya: telur, susu, santan kelapa, dan tape ketan hijau, sehingga 
menghasilkan semacam puding lembut berwarna kuning muda kehijauan. Resep saya dapat dari buku “ 
Kekayaan Kuliner Yogyakarta, Kersanan Dalem” ( 2010) 

21 Opcit, Kathryn Woodward, halaman  301 
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sangat berpengaruh pada perubahan budaya bangsa. Perkembangan kuliner mengalami 
percepatan perubahan. Misalnya, gado-gado diberi penambahan sayuran seperti 
romaine lettuce dan daun basil agar lebih wangi dan bergaya Barat. Hidangan 
tradisional Indonesia disajikan dalam sederet hidangan yang dikenal sebagai Rijstafel. 
Hal ini merupakan ‘fusion’, sehingga makanan tradisional Indonesia akan semakin kaya 
variasi, dan mengarah pada modernisasi. Kuliner di Indonesia mulai bergeser mengikuti 
perkembangan budaya dalam globalisasi. 

Makanan memiliki banyak arti dan bahwa "persiapan, ritual, bau, kondisi sosial, 
perubahan iklim, serta di mana makanan itu ditabur, dikumpulkan, disusun, dan 
dimakan adalah bentuk ekspresi budaya dan identitas"22. Sedangkan menurut Brian 
Street, budaya merupakan proses aktif dalam pembentukan makna, dengan 
mengemukakan  pemikiran bahwa budaya adalah kata kerja bukan kata benda (culture 
is a verb, not a noun)23 Bila budaya adalah hasil konstruksi berarti bisa di-dekonstruksi. 
Berarti budaya bukan sesuatu benda riil, tetapi sesuatu imaginasi yang kita bentuk agar 
dapat diterima dalam dunia di sekitar kita. Dari  pengertian ini, budaya bukan sesuatu 
yang statis, melainkan sesuatu yang aktif. Terbukti bisa di-dekonstruksi, yang berarti 
bisa berkembang dan berubah. Demikian juga halnya dengan kuliner Indonesia, terus 
berkembang dan berubah. 

D.  KESIMPULAN 

Dalam masyarakat poskolonial, mimikri muncul sebagai akibat  momen 
kesadaran atas penindasan kultural. Persoalan identitas memang menjadi persoalan yang 
pelik bagi negara-negara yang pernah mengalami penjajahan Kuatnya cengkaraman 
budaya penjajah, mau tidak mau mempengaruhi budaya lokal yang selalu dianggap 
lebih rendah dari budaya penjajah. Walaupun begitu mimikri selalu menghasilkan 
salinan yang kabur dari apa yang ditiru, dengan . menciptakan identitas budaya sendiri. 

Hal inilah yang terjadi pada mimikri dalam kuliner Indonesia, yang 
menunjukkan adanya lompatan orientasi masyarakat dari orientasi harmoni ke orientasi 
materi. Lompatan yang tidak dipersiapkan, serta dalam waktu yang relatif singkat dapat 
menimbulkan akibat yang nyata. Tiada yang dapat dianggap sepele tentang kuliner yang 
ada pada saat ini. Kuliner  memberi wawasan dalam cakupan perubahan pada konteks 
sosial, budaya, politik, dan ekonomi dalam masyarakat dunia. Kuliner merupakan salah 
satu cara paling mudah dan langsung untuk mempromosikan pemahaman multikultural  

Dikaitkan dengan multikulturalisme, Indonesia dapat digambarkan sebagai 
sebuah mozaik yang amat luas yang terdiri atas semua peradaban dari semua komponen 
bangsa ini. Dalam hal ini saya sepakat dengan yang dinyatakan oleh Edward Said dalam 
Orientalism, bahwa perlu adanya kesadaran baru dalam ‘membaca’ wacana poskolonial 
yang terus menerus mengalami proses ‘menjadi’ dalam ruang dan waktu. Kita memang 
harus terus membangun kesadaran kritis ini terhadap multikultural yang berdimensi etis, 
yang menuntut tanggung jawab moral berupa pengakuan, rasa hormat, dan empati atas 
kehadiran orang lain. Hal ini bukan paksaan, karena yang ditekankan adalah suatu 
kesadaran.  

                                                 
22 Amy Bentley,  Culinary Other. Po;ity Press 2007, halamn 215 
23 Street, B. Culture is a verb. In D. Graddol, L. Thompson anM. Byram (eds) Language and Culture. 

Clevedon: BAAL and Multilingual Matters, 1993. Halaman 23-43. 
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Dengan latar keadaan seperti itu, dapat dipahami bahwa Indonesia tak dapat 
menghindar dari pengaruh peradaban dunia. Peradaban Indonesia saat ini menjadi 
peradaban yang banyak terwarnai dan mewarnai peradaban dunia. ‘Kekinian dan 
kesinian’ terus dengan cepat bergulir dalam semua aspek kehidupan. Termasuk pada 
konstruksi sosial  terhadap kuliner Indonesia sebagai elemen budaya bangsa. Hal ini 
semakin jelas percepatan prosesnya dengan adanya keterbukaan  media yang dipacu 
kemajuan teknologi informasi.  

Dari tiga aspek tersebut diatas, mimikri dalam  kuliner Indonesia tetap akan 
bergulir tanpa henti, bersanding dengan mencuatkan kuliner tradisional Indonesia. 
Keduanya seharusnya dapat diupayakan agar tidak saling menegasi, justru saling 
menguatkan sehingga memperkaya khasanah kuliner Indonesia. 

Saya sependapat dengan ungkapan Homi Bhabha dalam “Boundaries, 
Difference, Passages“ bahwa adanya pertentangan disebabkan adanya perbedaan 
identitas. Bhabha mengemukakan penyelesaiannya dengan konsep mimikri. Sedangkan 
Edward Said menyatakan dalam  Prolog untuk edisi Ulang Tahun ke duapuluhlima 
“Orientalism” bahwa menyelesaikan pertentangan tersebut dengan kemanusiaan yang 
mendunia (worldliness humanism), walau harus ditempuh melalui jalan terjal nan jauh 
untuk mencapai kebebasan umat manusia. Sebagai penutup makalah ini, saya memetik 
sebuah metafor yang dikemukakan Bhabha yang sangat tepat untuk 
mengharmonisasikan pertentangan akibat perbedaan identitas dalam berbagai aspek, 
termasuk dalam konteks kuliner di  Indonesia, yaitu:  

‘Differences’  must never become ‘island of identity”; they are most useful and 
beautiful when the metaphoric and conceptual imagination conveives of them as 
archipelagos  of identification – related systems of land and sea, islands and water 
flowing each other, coastline and cresting wave in profound conversation. Islands, 
nations, communities, groups, individuals:  lifewords of diverse ecologies and 
ethicalities, different cultures and customs, washed by the same sheet of water, but  
deeply, if fluidy, connected by the shared sea of history. Island is an archipelago 
are apart of signifying system, every identity at once secondary and supplementary 
to the other chain of dependence and dissemination. Each coat line has its 
characteristic markings, each eco-system its singular character, each culture its 
individuating qualities, each song its own burden and rhythm. However, here there 
is no single senses of wholeness; here there is no primordial form of totalisation or 
‘truthfulness’ 
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LAMPIRAN: 

Contoh Mimikri dalam Kuliner Indonesia. 

 

 
 

 

 

 

 

     Dutch Biefstuk             Racikan Selat (Solo) 

 

 

 

 

 

 

        Dutch Huzarensla    Gado-Gado 
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Manuk Enom Klappertaart 




