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Abstract 
 
At the beginning of  the twentieth century the picture postcards were used as one of the medium 
of tourism promotions in the Netherlands Indies. The market of picture postcards had grown 
tremendously at those time. The various objects of the picture postcards were selected by the 
government to promote the tourism in the Netherlands Indies. By using the historical and 
cultural approach, this article is trying to trace and analyze of which objects of the picture 
postcards were used and the reason they selected them. The objects of the picture postcards are 
found not only at the beginning of twentieth century but also today. The collection of picture 
postcards books and postcards from 1900 – 2000s which were published and distributed in the 
Netherlands-Indies and later Indonesia are used as source of this article. The result is there were 
particular objects which are used as the object of picture postcards, such as natural landscapes, 
people, traditional costumes, custom, transportation, modern buildings and modern facilities in 
Indonesia. There are also same objects that used both in the Netherlands-Indies and also in 
Indonesia period. We can see here the continuity in the tourism promotion by using the exotic 
objects in Indonesia as the representation of Indonesia. 
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Keberlanjutan Objek-objek Eksotis Kartu Pos di Indonesia  

A.  Pendahuluan 

Perkembangan teknologi, khususnya kamera digital, telepon cerdas 
(smartphone), iPad serta media sosial seperti jejaring sosial Facebook, Twitter dalam 
kurun waktu sepuluh tahun terakhir menggantikan peran kartu pos sebagai alat 
komunikasi. Orang-orang yang bepergian ke luar kota dan luar negeri dengan bantuan 
peranti-peranti tersebut tidak banyak yang mengirimkan kartu pos. Padahal sebelumnya 
kartu pos merupakan bentuk komunikasi paling populer bagi mereka yang sedang 
bepergian. 

Hasil survey situs pencarian perjalanan global Skyscanner memperlihatkan 
bahwa hanya 16% orang yang berlibur masih mengirim kartu pos. Sebanyak 91% 
responden mengaku lebih memilih berkomunikasi melalui internet. Khusus Indonesia 
sebagai negara keempat terbesar pengguna Facebook dan negara kelima untuk 
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pengguna Twitter terbesar di dunia hanya 3% dari mereka yang masih mengirimkan 
kartu pos saat liburan. Hasil ini menempatkan Indonesia sebagai pengirim kartu pos 
terendah di seluruh kawasan Asia Pasific (www.skyscanner.co.id, diakses 24 April 
2013). 

Berkurangnya peran kartu pos sebagai alat komunikasi tidak berarti membuat 
kartu pos, khususnya keberadaan kartu pos bergambar lenyap. Kita masih dapat 
menemukan kartu pos bergambar di objek-objek wisata di luar negeri.1 Ironisnya, kita 
agak sulit menemukan kartu pos bergambar di objek-objek wisata di Indonesia. Kalau 
pun ditemukan di beberapa toko buku, posisinya menyempil jauh dari pandangan mata.2 
Kartu pos bergambar tidak lagi menjadi satu-satunya alat komunikasi dan memiliki 
fungsi sebagai suvenir atau jika sebagai alat komunikasi, lebih untuk komunikasi yang 
terbatas, misalnya postcrossing.3 

Namun, pergeseran fungsi kartu pos bergambar tidak menjadi objek penelitian 
artikel ini. Dalam artikel ini dibahas objek yang digunakan dalam kartu pos bergambar 
di Indonesia. Objek kartu pos bergambar yang dianalisa adalah kartu pos bergambar 
yang diterbitkan dan didistribusikan di Indonesia dalam kurun waktu lebih dari seratus 
tahun (tahun 1900-2000-an). 

Kajian mengenai kartu pos bergambar di Indonesia, khususnya pada masa 
kolonial pernah dilakukan oleh Bonnef dan Grant (1994), Grant (1995), Haks dan 
Wachlin (2004). Tiga kajian tersebut menitikberatkan pada periode kolonial. Sementara 
itu belum ada kajian yang membahas kartu pos bergambar untuk periode setelahnya. 

Bonnef dan Grant (1994) menganalisis 1000 kartu pos bergambar di Indonesia 
periode 1899-1935 dan membagi kartu pos tersebut dalam kategori geografis yaitu 
Jawa, Sumatra, pulau-pulau lainnya, serta lain-lain (Paris Expo 1900). Kategori lainnya 
adalah berdasarkan tema alam, masyarakat pribumi, budaya setempat, dunia kolonial. 
Sedangkan Grant (1995) yang menggunakan 97 kartu pos bergambar membagi kartu 
pos tersebut dalam kategori alam, kehidupan kolonial, kehidupan masyarakat pribumi 
periode 1875 hingga 1935. Grant juga menggunakan kutipan-kutipan dari 30 buku dan 
terbitan berkala. Buku-buku dan terbitan berkala tersebut antara lain berupa catatan 
perjalanan, catatan ilmiah, novel, hasil survey etnografi, laporan jurnalistik.  

Haks dan Wachlin (2004) seperti Bonnef dan Grant (1994) juga membagi 500 
kartu pos ke dalam kategori tujuh wilayah geografis yaitu Sumatra, Batavia (Jakarta), 
Bali dan kepulauan Sunda Kecil, Borneo (Kalimantan), Celebes (Sulawesi), New 
Guinea (Irian Jaya-Papua) dan Kepulauan Maluku. Dari ketujuh kategori itu dibagi lagi 
menjadi pemandangan kota, pemandangan alam, arsitektur, aspek-aspek yang 

                                                 
1 Di beberapa negara di Eropa, khususnya di kota-kota kecil kita masih dapat menemukan kartu pos di 

toko-toko suvenir (informasi dari A. Fachrurozi, Asep Parantika). Demikian pula kartu pos di Afrika 
(informasi dari Nungki Kusumastuti) 

2 Terima kasih kepada dr. Windu Nugrahanto dan Yuli Widyawati atas pengalamannya mengenai kartu 
pos serta oleh-oleh kartu pos dari Bali, Banjarmasin (Kalimantan Selatan). Beberapa blog menginfor-
masikan tempat-tempat penjualan kartu pos di Indonesia serta penerbitnya, seperti <http:// 
kotaksuratriza.wordpress.com/how-to/buy-a-postcard-in-indonesia/> dan <http://nanien.wordpress.com 
/dimana-beli-kartu-pos/> 

3 Postcrossing merupakan sebuah proyek yang tujuannya adalah memungkinkan orang untuk menerima 
kartu pos dari seluruh dunia. Gagasan utamanya adalah jika kita mengirim kartu pos, kita akan 
menerima satu kartu pos dari Postcrosser acak dari suatu tempat di dunia. Proyek ini dimulai pada 14 
Juli 2005 dengan pemrakarsa Paulo Magalhães (www.postcrossing.com, diakses 20 April 2013) 
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berhubungan dengan wilayah serta potret. Ketiga kajian tersebut membantu meng-
gambarkan obyek kartu pos bergambar pada periode kolonial serta dalam hal peng-
kategorian pada masa itu.  

Dengan menitikberatkan pada objek-objek eksotis kartu pos bergambar 
permasalahan yang akan dibahas adalah objek-objek eksotis apa saja dan mengapa 
objek tersebut yang digunakan dalam kartu pos bergambar pada periode 1900-2000?  

Untuk membantu memperoleh jawaban atas pertanyaan tersebut digunakan 
berbagai sumber, baik sumber visual maupun tulisan, khususnya koleksi kartu pos 
bergambar yang telah dibukukan, serta kartu pos bergambar yang belum dibukukan 
periode 1900 hingga 2000-an.  

Koleksi kartu pos periode kolonial dan pascakolonial dibagi dalam kategori 
tertentu yang kemudian diseleksi dan dibandingkan. Sebagai bahan perbandingan 
digunakan juga artikel serta buku-buku panduan wisata sezaman.  

Dalam penelitian ini tidak semua objek kartu pos periode pascakolonial dibahas. 
Kartu pos yang diteliti adalah kartu pos yang banyak beredar. Objek kartupos periode 
pascakolonial diseleksi sesuai kategori yang digunakan pada periode kolonial. Namun, 
tidak menutup kemungkinan untuk kartu pos periode pascakolonial digunakan kategori 
yang berbeda dengan kategori pada periode kolonial. 

B.  Sejarah Singkat Kartu Pos Bergambar di Indonesia 

Kartu pos bergambar pertama di Hindia-Belanda menurut catatan diperkenalkan 
pada akhir tahun 1890-an.4 Kartu pos itu diterbitkan oleh swasta (pribadi), bukan oleh 
pos negara. Ukurannya 9 x 14 centimeter, mengikuti peraturan baru dari organisasi pos 
dunia Union Postale Universele (UPU) (Bonneff  & Grant 1994:54) Kartu pos pertama 
diproduksi di Austria pada 1869 dan kartu pos bergambar diproduksi pada 1880 (Grant 
1995: xi). Kartu pos yang diperkenalkan di Austria pada 1869 bertujuan untuk 
memfasilitasi komunikasi di antara masyarakat kelas bawah (Winiwarter, 2003:198). 

Sebelumnya, menurut Geuzendam (1997) kartu pos yang diperkenalkan di 
Indonesia (Hindia) terbit tahun 1874 dan dikeluarkan oleh pos negara. Kartu pos itu 
berukuran 9 x 12 sentimeter dan belum bergambar. Kartu pos itu terdiri dari bagian 
bersisi kosong untuk menulis berita atau pesan, dan sisi lainnya untuk alamat dan 
perangko yang sudah tercetak (Raap, 2013: xiii). 

Di Hindia-Belanda, perkenalan dengan kartu pos bergambar bermula dari sebuah 
artikel di Bataviaasch Nieuwsblad, 6 Januari 1905. Sebuah artikel berjudul ‘De Triumf 
der Briefkaarten’ (Kemenangan kartu pos) menceritakan sejarah singkat perkembangan 
kartu pos yang merupakan ide Dr. Heinrich von Stephan di Jerman pada 1865. Namun, 
Dr. Emmanuel Hermann dari Akademi Militer Wiener-Neustadt Austria lah yang diakui 
sebagai pencetusnya. Kartu pos tersebut dibuat kosong tanpa gambar. Hanya ada tempat 
untuk menempelkan perangko di sudut kanan atas serta alamat. Kartu-kartu pos tersebut 
disambut positif oleh masyarakat. Belanda lalu ‘mengadopsi’ briefkaart (kartu pos) 

                                                 
4 Dalam De locomotief; Samarangsch handels-en advertentie blad (25 Oktober 1899) terdapat iklan 

briefkaarten met gezichten Soerabaja en Java stuk 10 c, dozijn fl.1 netto (kartu pos bergambar 
Surabaya dan Jawa, 1 lembar 10 sen, 1 lusin 1 gulden) 
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pada 1871 yang segera disusul oleh negeri jajahannya, Hindia-Belanda (Haks & 
Wachlin 2004:15; Moeljoto 2012:23-24)5 

Sebenarnya sulit untuk menentukan kapan sebuah kartu pos bergambar 
diproduksi (Haks & Wachlin, 2004: 12). Winiwarter (2003) mengutip Marie-Monique 
Huss (1988) menunjukkan bahwa tidak ada cara untuk dapat menentukan kapan dan di 
mana sebuah kartu pos diproduksi (Winiwarter, 2003: 197). Cap pada perangko di kartu 
pos pun tidak dapat menunjukkan kapan kartu pos tersebut diproduksi. Kemungkinan 
besar kartu pos tersebut dicetak pada tahun-tahun sebelumnya.  

Hal yang membantu kita mengetahui periode kartu pos dibuat adalah tata letak 
dari kartu pos tersebut.  Meskipun batasan waktu yang dapat diketahui hanya ‘sebelum 
atau sesudah’ kartu tersebut diproduksi. Khusus untuk kartu pos bergambar yang ada di 
Indonesia, kita dapat menggunakan patokan ada atau tidaknya garis pemisah di balik 
bagian yang bergambar (bagian menulis berita dan alamat yang dituju). Apabila ada 
garis pemisah kemungkinan kartu pos tersebut diproduksi tahun 1906 atau sesudahnya. 
Sebaliknya jika tidak ada garis tersebut, maka kartu pos tersebut diproduksi tahun 1906 
atau sebelumnya (Haks & Wachlin, 2004:13). 

Kita pun biasanya tidak mungkin dapat menentukan kapan objek/gambar kartu 
pos tersebut dibuat dengan tepat. Obyek yang populer biasanya digunakan berulang 
kali. Bahkan ada gambar/objek yang dibuat kartu posnya lima puluh tahun setelah 
fotonya dibuat (Haks & Wachlin, 2004: 13). Oleh karena itu periode 1900 dalam kajian 
ini juga termasuk periode sebelumnya yaitu tahun 1800-an. Alasannya kartu pos ber-
gambar yang dicetak dan didistribusikan pada tahun 1900-an kemungkinan besar dibuat 
pada tahun 1800-an. 

Kartu pos bergambar tidak hanya digunakan sebagai sarana berkomunikasi. Ada 
juga perusahaan-perusahaan yang menggunakan kartu pos bergambar sebagai sarana 
mempromosikan produk mereka seperti produk minuman, makanan, jasa (hotel, 
pelayaran). Misalnya kartu pos yang dikeluarkan oleh Appollonaris, perusahaan air 
mineral lalu kartu pos yang mempromosikan Susu Cap Nona (Haks dan Wachlin, 2004: 
11,12). 

Perusahaan pelayaran KPM dan perhimpunan turisme Vereeniging 
Toeristenverkeer (VTV) Batavia menjual sekaligus mendistribusikan kartu pos secara 
gratis sebagai cindera mata serta sarana untuk mempromosikan turisme di Hindia-
Belanda (Haks dan Grant, 2004: 26; Sunjayadi, 2007). Sebagai sarana promosi, VTV 
menerbitkan antara lain 1000 eksemplar gambaran tentang pulau Jawa, serta 1000 
eksemplar kartu pos (Algemeen Handelsblad 27-02-1910). Bahkan, Pemerintah Hindia-
Belanda, melalui VTV, pada tahun 1930-an menyeleksi 12.000 lembar foto yang 
dijadikan objek ilustrasi untuk buku panduan turisme dan kartu pos bergambar (Tourism 
in Netherlands Indies 1934). 

Gambar pada kartu pos pada periode awal menggunakan teknik litografi yaitu 
teknik cetak lama yang mendasari teknik cetak offset. Gambar yang diambil dari lukisan 
dan ada pula dari foto. Kebanyakan foto-foto tersebut masih hitam-putih. Namun, ada 

                                                 
5 Dalam surat kabar Bataviaasch Nieuwsblad (7 September 1901) dan De locomotief; Samarangsch 

handels-en advertentie blad  (9 September 1901) terdapat iklan kartu pos bergambar peta Jawa dan 
Madura dengan skala 1:2.000.000 seharga 0,50 gulden yang dicetak oleh Het Topografisch Buerau te 
Batavia. 
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pula yang berwarna. Warna tersebut berasal dari teknik perwarnaan manual mengguna-
kan kuas halus dengan cat air atau cat minyak. Selain itu teknik cetak lain yang 
digunakan adalah teknik cetak kromolitografi.  

Teknik cetak ini adalah teknik dengan melakukan pewarnaan terhadap gambar 
aslinya yang dilakukan secara manual dengan jumlah warna dasar terbatas. Biasanya 
tiga atau empat warna yang dicetak dengan cara mengeblok. Teknik cetak yang lebih 
modern adalah raster yang menggunakan garisan titik kecil. Pada 1920-an, kartu pos 
hitam-putih dapat dicetak langsung dari klise foto. Namun, biaya produksinya lebih 
mahal daripada cara cetak yang lama (Raap, 2013: xiv). 

Para fotografer yang karyanya dijadikan objek kartu pos bergambar pada periode 
kolonial ini hampir semua adalah fotografer profesional. Mereka adalah Kassian Cephas 
(1844-1912), Sem Cephas (1870-1918), Ali S. Cohan (?), Ohannes Kurkdjian (1851-
1903), Jean Demmeni (1866-1939), Christiaan Benjamin Nieuwenhuis (1863-1922), 
William Notman (1826-1891), Herman Slazwedel (1834-1915), Thilly Weissenborn 
(1883-1964), Walter Bentley Woodbury (1834 -  1885), Henry James Woodbury (1836-
1873), Albert Woodbury (1840-1900). C.J. Kleingrothe (1855-1925). Semua nama ini, 
kecuali Jean Demmeni dan C.B. Nieuwenhuis adalah memang yang mengawali karir 
sebagai fotografer. Demmeni dan Nieuwenhuis mengawali karirnya sebagai tentara di 
Hindia-Belanda. Demmeni bertugas di Dinas Topografi dan Nieuwenhuis sebagai 
anggota korps musik tentara. Keduanya menekuni fotografi secara profesional (Grant, 
1995; Haks, 2004; Sunjayadi, 2008; Raap, 2013). 

Sedangkan penerbit kartu pos pada masa ini hampir tersebar di seluruh Hindia-
Belanda. Para penerbit itu antara lain di Jawa: Van Dorp & Co (Batavia, Semarang, 
Surabaya, Bandung), Van Ingen (Surabaya), Kolff & Co (Batavia), L.A Lezer 
(Bandung), Nijland (Surabaya), Tio Tek Hong (Batavia), Visser & Co (Batavia, Bogor, 
Bandung), Vorkink (Bandung), Masman & Sroink (Semarang), G.J. de Kruijff & Co 
(Bogor, Cianjur), Loa Pong Seng & Co (Weltevreden & Meester Cornelis). Di 
Sumatera: Toko “Agam” Liem Sioe Yaam (Bukit Tinggi), Jean Alberti (Sabang), Y. 
Asada (Brastagi), Asahi & Co (Medan), Atjeh drukkerij en boekhandel (Kotaraja), R. 
Dittman (Asahan), J. Hallerman (Medan), C.J. Kleingrothe (Medan), Tjan Djoe Sien 
(Padang), A.H. Tuinenberg (Padang), H. Ernst & Co (Binjai Langkat), di Bali: EFA 
studio (Bali), di Sulawesi: B. Dittrich (Makassar), R. Brings (Makassar), Brugman & 
Kösterich (Makassar), Liem Ka Soet (Gorontalo), Gebroeders ‘Que’ (Menado), Celebes 
Drukkerij (Makassar), di Kalimantan: Verlag v.Rob Hennemann & Co (Banjarmasin, 
Balikpapan, Samarinda), di Maluku: Gebroeders Que (Ambon). Beberapa perusahaan 
pelayaran dan perhotelan serta zending seperti Koninklijke Pakketvaart Maatschappij 
(KPM), Rotterdamsche Lloyd, Grand Hotel Java, Hotel Sindanglaja, Victoria hotel 
Sukabumi, Hotel Centrum Bukit Tinggi, Tosari Studio, Samosirzending, Rhein Mission 
auf Sumatra, Utrechtse Zendingvereeniging, Vrijzinnig Protestansche Stichting voor 
Medische Hulp in Nederlandsch Indië juga menerbitkan kartu pos bergambar (Grant, 
1995; Haks, 2004; Raap, 2013, Samudera, 2013). 

Selain surat kabar, kartu pos pada masa kolonial menjadi barang yang biasa 
dijumpai sehari-hari dan makin mudah dibeli di Stations-Boekhandel (toko-toko buku 
stasiun) yang ada di banyak stasiun (kereta) seperti di Bogor, Cianjur, Cibatu, Garut, 
Maos, Gombong, Kutoarjo, Purworejo, dan Yogyakarta. Kantor pos, toko-toko dan 
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restoran pun mulai menjual komoditi baru ini dengan komisi dari penerbit atau 
percetakan tertentu (Haks, 2004: 27). 

C.  Objek Eksotis Kartu Pos Bergambar Masa Kolonial 

Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya bahwa tidak mudah menentukan 
kapan sebuah gambar dijadikan objek kartu pos. Oleh karena itu dalam menentukan 
periode kartu pos yang digunakan dalam penelitian ini digunakan periode masa kolonial 
dan pascakolonial.  

Kategori objek kartu pos bergambar yang digunakan oleh Bonnef dan Grant 
(1994), Grant (1995), Haks dan Wachlin (2004) memudahkan kita dalam menentukan 
objek, khususnya objek eksotis yang sering atau banyak digunakan dalam kartu pos 
bergambar pada masa kolonial.  

Menurut Spillane (1994) istilah eksotis digunakan untuk sesuatu yang asing, 
yang belum diketahui. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1993) eksotis memiliki 
arti bergaya asing; luar biasa; istimewa; aneh; ganjil. Dalam kajian budaya, seperti yang 
dikemukakan oleh Edward Said dalam Orientalism (1991), eksotis dipergunakan untuk 
Timur dalam dikotomi antara Barat (penjajah) dan Timur (yang dijajah). Dunia Timur 
yang diciptakan oleh Barat seperti yang dikemukakan oleh Said (1991) digambarkan 
begitu romantik. Dalam kajian ini, bila mengacu pada konsep Edward Said, objek 
eksotis kartu pos bergambar yang dimaksud adalah objek yang dianggap asing, belum 
diketahui oleh orang Eropa.  

Untuk periode masa kolonial digunakan kombinasi kategori yang digunakan 
oleh Bonnef dan Grant (1994) dan Grant (1995), seperti alam termasuk pemandangan, 
gunung berapi, flora dan fauna, kategori lain adalah kehidupan masyarakat pribumi, 
kehidupan kolonial dan kebudayaan lokal. Kategori-kategori tersebut untuk memudah-
kan karena tidak jarang  ada objek-objek yang berada dalam satu kategori dapat 
dimasukkan ke dalam kategori yang lain. 

Kategori kehidupan kolonial berupa kantor pemerintah, vila, club, hotel, 
pelabuhan, sekolah, militer, perkebunan, monumen peninggalan pemerintah Hindia-
Belanda (Gerbang Amsterdam Batavia, upacara, masyarakat, jalan raya, jalan kereta, 
kapal), kategori alam berupa pemandangan alam (lembah Anai), gunung berapi 
(Gunung Bromo), danau (Klakah, Cisarua), sungai, flora, fauna (kerbau, buaya). 
Kategori berikutnya adalah kategori kehidupan masyarakat pribumi, misalnya 
kehidupan di pedesaan, penjual keliling, pedagang, pengrajin, seniman, penari, musisi, 
pemain kartu, pengisap madat, orang menanam padi, kaum perempuan, anak-anak. 
Kategori lainnya adalah kebudayaan lokal. Di sini termasuk candi, tarian, upacara adat, 
sesajen, mesjid, istana, rumah tradisional.  

Khusus untuk kategori kehidupan kolonial, unsur eksotisme lebih diperlihatkan 
oleh kehadiran para penduduk pribumi di tempat-tempat tertentu. Misalnya di hotel, 
pelabuhan, perkebunan, jalur kereta.  

Dilihat dari segi jumlah kartu pos, mengacu pada penelitian Bonnef dan Grant 
(1994) jumlah kartu pos bergambar dengan objek kehidupan kolonial, khususnya objek 
berupa situasi di jalan, vila (131 kartu), gedung pemerintahan, klub (89 kartu) dan hotel 
(64), jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan objek pemandangan alam (66 kartu) 
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dan kehidupan masyarakat pribumi di pedesaan (68 kartu) serta tipe penduduk pribumi 
(56 kartu) (Bonnef & Grant 1994:59). 

Banyaknya jumlah kartu pos seperti ini tidak mencerminkan situasi sesungguh-
nya. Kenyataannya adalah kartu pos bergambar penduduk pribumi yang sering disebut 
‘native types’ (tipe pribumi) yang eksotis, pemandangan alam serta fenomena alam yang 
tidak biasa merupakan obyek yang sangat populer. 

Haks dan Wachlin (2004) memperlihatkan bahwa begitu larisnya obyek-obyek 
eksotis pada periode ini, khususnya setelah digunakannya foto-foto semakin memper-
tegas bagaimana para fotografer merepresentasikan berbagai obyek yang memperlihat-
kan adanya perbedaan antara kehidupan obyek foto mereka dengan masyarakat yang 
melihatnya (masyarakat Eropa).  

Objek-objek eksotis yang belum pernah dilihat dan tidak ditemukan di Eropa 
oleh masyarakat Eropa menjadi sumber khayalan dan fantasi mereka (Haks & Wachlin, 
2004: 22). 

Objek-objek yang digunakan dalam kartu pos bergambar tersebut, mengacu pada 
Stuart Hall dalam ‘The Question of Cultural Identity’, berupaya memuaskan ‘fantasi 
kolonial’ yang sebenarnya merupakan fantasi Barat tentang liyan (otherness), tentang 
dunia pinggiran yang dipelihara oleh Barat. Selain itu juga memberikan gambaran 
bahwa semua itu adalah tempat-tempat ‘tertutup’, masih murni, masih tradisional secara 
budaya, yang diharapkan tak terusik oleh modernitas (Hall, 1992: 305). 

D.  Objek Eksotis Kartu Pos Bergambar Pasca-Kolonial 

Meskipun ada perbedaan dari teknik cetak kartu pos bergambar pada periode ini 
dengan periode masa kolonial (dicetak di atas kertas mengkilap), seperti halnya objek-
objek eksotis kartu pos bergambar pada masa kolonial, obyek-obyek kartu pos pada 
periode ini memperlihatkan objek yang sama. Apabila kita menggunakan kategori yang 
digunakan pada periode masa kolonial akan terlihat kategori yang kerap muncul.  

Kategori tersebut adalah kategori alam, kategori kehidupan masyarakat, kategori 
kebudayaan lokal. Sedangkan untuk kategori kehidupan kolonial, meskipun mengguna-
kan objek yang serupa, misalnya hotel, kantor pemerintah, monumen serta perkebunan, 
kategori yang dapat digunakan tidak lagi adalah kategori kehidupan kolonial. 
Bangunan-bangunan yang dijadikan objek merupakan bangunan yang dibangun pasca-
kolonial. Meskipun ada juga bangunan yang dibangun pada masa kolonial. Kategori ini 
dapat dimasukkan dalam kategori arsitektur (bangunan, monumen, hotel, kantor), 
kategori perkebunan.  

Para fotografer yang hasil karyanya digunakan sebagai objek kartu pos ber-
gambar pada periode ini ada yang berasal dari luar negeri dan ada pula yang dari 
Indonesia. Latar belakang mereka pun beragam. Ada yang berlatar belakang fotografi 
seperti Alain Compost (Prancis), Martin Westlake (Inggris), Jill Gocher, Rio Helmi 
(Indonesia), Gerald Cubitt, Ed Robinson, Deborah Hill, Luca Invernizzi Tettoni (Italia), 
Pamela Robeson, Tony Martobano, Gottfied Roelcke, Debra Ploechman, Ian Lloyd, 
Willy Priatmanto. Ada pula berlatar belakang antropologi, misalnya Karl Muller 
(Hongaria) dan Reimar Schefold (Jerman), berlatar belakang kuliner Heinz V. Holzen 
(Swiss), berlatar belakang sastra dan bahasa Indonesia Eric M. Oey (pendiri Periplus), 
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serta berlatar belakang arsitektur Yori Antar (Indonesia).6 Karya-karya mereka juga 
dimuat dalam buku panduan wisata (guide), seperti buku seri yang diterbitkan oleh 
Periplus, Singapura.7  

Kartu pos periode pascakolonial, dengan adanya kemudahan dan semakin 
berkembangnya teknologi, dicetak oleh berbagai penerbit, baik dari dalam maupun luar 
negeri. Misalnya Impact yang dicetak Periplus (Singapura), Locust (Singapura), Keris 
(Indonesia), Barong (Bali, Indonesia), Ulundanu (Bali, Indonesia), Baguscard (Bali, 
Indonesia), Besakihcard (Bali, Indonesia), MC Production (Yogyakarta, Indonesia) dan 
Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kalimantan Selatan bekerjasama 
dengan Pos Indonesia.  

Objek yang digunakan dalam kartu pos pada periode pascakolonial ternyata 
masih menggunakan objek yang juga digunakan dalam kartu pos masa kolonial. 
Kategori alam, kehidupan masyarakat, dan kategori kebudayaan lokal, mengacu pada 
objek-objek eksotis pada periode sebelumnya. Misalnya untuk kategori pemandangan 
alam ada kartu pos bergambar gunung Bromo pada masa colonial (Gbr.1) (Haks, 2004: 
149) yang muncul pada periode pascakolonial terbitan Locust (Gbr.2), dan MC 
Production (Gbr. 3). Demikian halnya kartu pos bergambar gunung Semeru (Grant, 
1995: 3) kembali muncul pada kartu pos yang diterbitkan MC Production. 

Untuk kategori kebudayaan lokal terdapat objek bergambar perempuan di Batak 
yang sedang menari (Haks, 2004: 66). Objek yang serupa digunakan pula dalam kartu 
pos terbitan Keris postcards. Demikian pula dengan kartu pos berobjek bergambar sesaji 
di Bali (Haks, 2004: 217) juga digunakan dalam kartu pos terbitan Locust. Objek kartu 
pos dengan gambar upacara ngaben di Bali (Haks, 2004: 222-223) juga muncul yang 
diterbitkan oleh Keris Postcards. Objek lainnya adalah candi, rumah tradisional yang 
sebenarnya dapat dimasukkan dalam kategori arsitektur/bangunan. Kita akan melihat 
hal yang serupa, misalnya kartu pos bergambar candi Borobudur (Gbr. 4, Gbr. 5 dan 
Gbr.6). Di sini tampak candi Borobudur diambil dari beberapa sudut pemotretan. 

Berikutnya adalah rumah tradisional Batak. Kita melihat berbagai variasi objek 
yang ditampilkan. Pada periode kolonial, kita melihat objek rumah dan penari yang 
terpisah (Haks, 2004: 49, 66) (Gbr. 7 dan 8). Pada periode pascakolonial ada yang 
hanya berobjek rumah, ada pula yang perpaduan antara rumah tradisional dan penari 
(Gbr. 8 dan 9). 

Untuk kategori kehidupan masyarakat terdapat objek perempuan pemetik teh 
(Gbr.10 dan 11) (Haks, 2004: 159; Raap, 2013: 154). Objek tersebut digunakan juga 
dalam kartu pos yang diterbitkan Locust (Gbr.12) dan Impact (Gbr.13). Demikian 
halnya dengan objek pembatik (Raap 2013:70) yang kembali muncul dalam kartu pos 
Impact.  

Objek lain yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat adalah penanam 
padi di sawah (Raap, 2013: 146) (Gbr.14) kembali muncul dalam objek kartu pos yang 
diterbitkan MC. Production (Gbr.15). Lalu kartu pos bergambar para prajurit/penjaga di 
keraton Yogyakarta (Gbr.16) (Raap, 2013: 132), muncul dalam kartu pos yang 

                                                 
6 Lihat koleksi kartu pos Postcard book yang diterbitkan oleh Periplus (Satu buku berisi 20 lembar kartu 
pos). Foto-foto yang digunakan untuk kartu pos merupakan hasil karya mereka. 
7 Seri berbahasa Inggris yang diterbitkan Periplus, antara lain Sumatra, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Bali, 
Maluku, Irian Jaya dan diterjemahkan ke berbagai bahasa 
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diterbitkan MC. Production (Gbr.17). Menurut Raap (2013) kartu pos bergambar para 
prajurit keraton masa kolonial (Gbr. 15) diidentifikasi olehnya sebagai prajurit 
Ketanggung yang mengenakan seragam lurik abu-abu. Kartu pos itu berasal dari foto 
hitam-putih yang diberi warna merah (Raap, 2013: 132). 

Masih dalam kategori yang sama meskipun ada unsur fauna di dalamnya, kartu 
pos bergambar orang dan kerbau (Haks, 2004: 187; Raap, 2013: 145) kembali diguna-
kan dalam kartu pos yang diterbitkan MC Production. Lalu kartu pos bergambar adalah 
penduduk setempat seperti kartu pos bergambar orang Papua (Haks, 2004: 275, 278) 
(Gbr. 18,19 dan 20) yang muncul pada kartu pos terbitan Periplus (Gbr. 21) dan Keris 
postcards (Gbr. 22). 

Untuk kategori kehidupan kolonial, pada periode pascakolonial ini kita meng-
gunakan kategori arsitektur (bangunan) terdapat objek bangunan stadhuis/museum 
Fatahillah (Gbr.23) (Haks, 2004: 92), objek itu muncul kembali dalam kartu pos terbitan 
Keris Postcards (Gbr.24).  

Objek yang pada masa kolonial dapat dikategorikan dalam kategori kehidupan 
kolonial, misalnya bangunan hotel, monumen, pada periode pascakolonial objek yang 
disajikan serupa. Namun, pada periode pascakolonial objek yang digunakan bukan 
bangunan atau monumen yang sama. Misalnya bangunan Hotel des Indes (Haks, 2004: 
91) pada masa kolonial (Gbr.25), lalu pada periode pascakolonial terdapat bangunan 
hotel Borobudur Jakarta (Suvenir Hotel Borobudur) (Gbr.26). Lalu Patung J.P.Coen 
(Haks, 2004: 85) (Gbr.27), Pintu Gerbang Penang (Haks, 2004: 93) (Gbr.28). Pada 
periode pascakolonial kita menemukan kartu pos bergambar Bundaran Hotel Indonesia 
(Gbr.29), Monumen Nasional di Jakarta (Gbr.30) dan Monumen Tugu di Yogyakarta 
(Gbr.31). 

Objek berupa bangunan dan monumen merupakan penanda (landmark) yang 
dibangun oleh penguasa pada masanya. Ada bangunan dan monumen yang sudah tidak 
ada lagi pada masa kini, misalnya Hotel des Indes, Gerbang Penang, dan patung J.P 
Coen tetapi ada pula bangunan atau monumen yang masih berdiri, seperti Tugu di 
Yogyakarta yang diresmikan tahun 1889.  

Hal menarik lainnya adalah objek-objek eksotis seperti yang terdapat dalam 
kategori kehidupan kolonial ini muncul kembali pada tahun 2000-an dalam bentuk 
reproduksi dari kartu pos bergambar masa kolonial. Bahkan objek-objek yang dipilih 
untuk kategori lain, seperti kategori alam, kategori kehidupan masyarakat, dan kategori 
kebudayaan lokal, mengacu pada objek-objek eksotis pada periode sebelumnya. Salah 
satu contohnya adalah Agus Leonardus dengan koleksi Indonesia Postcard Tempo 
Doeloe (seri The Olden Days Indonesia) yang mereproduksi foto-foto dari masa lalu, 
misalnya suasana di sebuah sekolah dasar di Yogyakarta, Kantor Pos di Yogya, 
pembatik, pemijit tradisional Jawa, sekolah Suster di Yogyakarta. 

Apabila kita memperhatikan objek kartu pos yang digunakan pada periode 
pascakolonial, terdapat pula objek yang sepertinya tidak akan digunakan sebagai objek. 
Padahal objek itu muncul dalam kartu pos yang terbit pada masa kolonial. Objek-objek 
itu antara lain orang-orang hukuman (Raap, 2013: 136-137), situasi di pengadilan 
pribumi (Raap, 2013: 133), bangunan penjara (Grant, 1995: 69), orang yang sedang 
mengisap madat (Grant, 1995: 129; Haks, 2004: 112; Raap, 2013: 52), orang yang 
sedang bermain kartu/judi (Haks, 2004: 201), pengemis (Raap, 2013: 174). 
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Aspek bermuatan ‘moral rendah’ yang terdapat dalam objek kartu pos seperti 
orang-orang yang berjudi, mengisap opium tersebut menarik perhatian orang Eropa dan 
justru itu yang dianggap menarik dan unik. Objek tersebut seolah semakin memper-
kokoh panggilan tugas Barat untuk lebih ‘memperadabkan’ Timur (Nugraha, 2006). 

Terlepas dari semakin menurunnya minat dan tidak digunakannya lagi kartu pos 
sebagai alat komunikasi, menurut fotografer senior harian Kompas Arbain Rambey, 
bagi penggemar fotografi, selembar kartu pos adalah panduan wisata yang baik. 
Selembar kartu pos bergambar tempat-tempat wisata dapat menjadi penunjuk sudut 
pemotretan yang dapat diambil oleh para wisatawan (www.citizenimages.kompas.com, 
diakses 17 Mei 2013). 

E.  Kesimpulan  

Berdasarkan pengamatan terhadap objek kartu pos bergambar dari dua periode 
yang berbeda kita menemukan hal menarik. Hal menarik tersebut adalah bagaimana 
objek-objek eksotis yang pada periode kolonial hanya dikonsumsi oleh masyarakat 
Eropa, pada periode sesudahnya tidak hanya dikonsumsi oleh masyarakat Eropa tetapi 
juga oleh masyarakat yang pada periode kolonial menjadi objek (masyarakat pribumi). 
Masyarakat Indonesia pribumi pada masa kini juga ‘menikmati’ keeksotisan obyek-
obyek kartu pos seperti pada masa kolonial, misalnya pemandangan alam, candi-candi, 
kehidupan masyarakat setempat. Kesinambungan objek-objek eksotis kartu pos ber-
gambar pada periode ini memperlihatkan objek-objek eksotis tersebut tidak mengalami 
perubahan.  

Apabila para fotografer yang hasil karyanya dijadikan objek dalam kartu pos 
berasal dari luar Indonesia (Eropa), kesinambungan objek yang mereka pilih hal 
tersebut bukanlah hal yang mengherankan. Namun, apabila fotografer tersebut berasal 
dari Indonesia, kita akan melihat proses keberlanjutan dari pola pikir dan cara pandang. 
Pola pikir masyarakat Barat yang membedakan serta  mempertentangkan antara Timur 
dan Barat, eksotis dan modern berpindah ke masyarakat Timur.  

Pola pikir masyarakat Barat tersebut direproduksi oleh masyarakat Timur dalam 
memandang dirinya. Dalam masyarakat Timur sendiri muncul keberlanjutan pola pikir 
tersebut. Secara sederhana bisa dikatakan perbedaan yang muncul dalam masyarakat 
Timur, misalnya antara masyarakat tradisional dan modern, antara masyarakat kota dan 
desa, antara masyarakat beradab dan terasing.  

Sehingga tidak mengherankan objek-objek eksotis yang kerap muncul dan 
digunakan dalam kartu pos bergambar pada masa kini di Indonesia adalah objek-objek 
yang juga digunakan pada masa kolonial. Citra Indonesia yang dibentuk dan –mengacu 
istilah Onghokham (1994) – ‘dibekukan’ oleh orang Eropa, kembali kita reproduksi 
dalam menikmati ‘keeksotisan’ negeri kita.  
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F.  Lampiran 

 

       
Gbr. 1  Bromo masa kolonial (Masman & Stroink)          Gbr. 2  Bromo masa Pascakolonial A (Locust) 

 
 

 
Gbr. 3 Bromo masa Pascakolonial B (MC Production) 

 
 

       
       Gbr. 4  Borobudur masa kolonial (Olbertz)              Gbr. 5 Borobudur masa pascakolonial  (Periplus) 
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Gbr. 6. Borobudur masa pascakolonial (MC Production) 

 
 

      
                 Gbr. 7 Rumah tradisional Batak                           Gbr. 8. Para penari (Henneman & Co) 
                  (des Missionshauses, Barmen) 
 
 

     
                 Gbr. 8. Rumah Batak (Locust)        Gbr. 9 Penari di depan rumah Batak (Keris)  
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Gbr. 10  Pemetik teh masa kolonial A (tanpa penerbit)            Gbr. 11.  Pemetik teh masa kolonial B  
                                                                                                                        (Atelier Lux) 
 
 

      
Gbr.12  Pemetik teh masa pascakolonial A  (Locust)        Gbr. 13.  Pemetik teh masa pascakolonial B 

    (Periplus) 
 
 

      
        Gbr. 14. Penanam  padi (tanpa penerbit)        Gbr. 15. Penanam padi (MC. Production) 
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  Gbr 16. Prajurit keraton masa kolonial (J. Sigrist)            Gbr 17. Prajurit keraton masa pascakolonial 

(MC.Production) 
 
 

                                                     
Gbr. 18. Orang Papua (G.Kolff & Co)                                    Gbr. 19. Pemenggal kepala (H.M Van Dorp) 
 
 

 
Gbr. 20. Para penari Hongi-Sorong (KPM) 
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     Gbr. 21. Suku Dani Lembah Baliem (Periplus)        Gbr.22. Pejuang suku Yali, Papua (Keris) 
 
 
 

      
        Gbr 23. Stadhuis, Batavia masa kolonial       Gbr 24. Stadhuis masa pascakolonial (Keris) 
                         (tanpa penerbit) 
 
 
 

      
         Gbr. 25. Hotel des Indes (Visser & Co)            Gbr. 26. Hotel Borobudur (Suvenir Hotel Borobudur) 
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            Gbr. 27. Gerbang Penang (VTV)  Gbr. 28. Patung J.P Coen, Batavia ( F.B.Smith)   
 

 
Gbr. 29. Tugu, Yogyakarta (M.C. Production) 

 
 

                                                   
Gbr. 30. Monumen Nasional (Periplus)                                  Gbr. 31. Bundaran Hotel Indonesia  
                                                                                       (tanpa keterangan) dengan patung Selamat Datang 
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          Gbr. 32. Bermain kartu (K. Cephas)                                       Gbr. 33. Pemadat  (tanpa penerbit) 
 

  

Gbr. 34. Pengemis (tanpa penerbit) 
 
 
 

Tabel 1. Perbandingan Objek Kartu Pos Masa Kolonial dengan Masa Pascakolonial 

Kategori Objek Masa kolonial Kategori  Objek Masa Pascakolonial 
alam pemandangan, gunung 

berapi, pantai, air terjun, 
flora, fauna 

alam  pemandangan, gunung 
berapi, pantai, air terjun, 
flora, fauna 

kehidupan 
kolonial 

hotel, pelabuhan, sekolah, 
villa, rumah residen, markas 
militer, monumen, infra 
struktur, transportasi, pabrik, 
perkebunan, seremoni 

bangunan/arsitektu
r 

mesjid, rumah tradisional, 
istana, monumen 

kehidupan 
masyarakat 
pribumi 

kehidupan di 
pedesaan/perkotaan, ragam 
etnis, pasar, pedagang, 
pengrajin, penari, pemusik, 
artis, penjudi, pemadat, 
situasi di pengadilan, 
pengemis 

Kehidupan 
masyarakat 

kehidupan di pedesaan, 
ragam etnis, pasar, pengrajin, 
penari 

kebudayaan 
lokal 

candi, tarian, wayang, 
upacara adat, mesjid, istana 

Kebudayaan  candi, tarian, wayang, 
upacara adat 
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