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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai makna yang terdapat pada 

bangunan Pagoda Tian Ti di Kenpark Surabaya. Objek penelitian ini adalah simbol atau 

ornamen dari Pagoda Tian Ti  yang terdapat di Kenpark Surabaya. Hasil penelitian terkait 

dengan pengkategorian simbol atau ornamen yang identik dengan simbol dari etnis Cina. 

Simbol merupakan ciri yang umum dari semua kebudayaan. Setiap budaya yang berjalan 

dalam masyarakat pasti memiliki simbol-simbol yang merupakan ciri khas dari kebudayaan 

itu sendiri.  

 

Kata Kunci : Makna, Simbol Cina, Pagoda Tian Ti, Kenpark Surabaya. 

 

Abstract 

This research have purpose to describe the meaning on buildings Pagoda Tian Ti at Kenpark 

Surabaya. The object of this research is a symbol or ornament of Pagoda Tian Ti contained at 

Kenpark Surabaya. May the documentation of photographs and associated with the PT. 

Granting Jaya (Kenpark). The results of research related to the categorization symbol or 

ornament that is identical to the symbol of the ethnic Chinese. The symbol is a universal 

characteristic of all cultures. Each of the culture in the community certainly has symbols that 

are characteristic of the culture itself. 

 

Key words: The Meaning, Symbols of Chinese, Pagoda Tian Ti, Kenpark Surabaya. 

 

 

 

Pendahuluan 

Kota Surabaya mempunyai 

beranekaragam kebudayaan yang 

masih terjaga dengan baik dilihat dari 

tempat wisata, bangunan-bangunan 

bersejarah, dan segala hasil karya 

tangan para warganya yang bisa 

dikatakan kreatif dan unik. Selain 

menjadi pusat bisnis, perdagangan, 

industri, dan pendidikan, kota 

Surabaya juga kaya akan tempat 

wisata baik indoor maupun outdoor 

yang diperuntukkan anak kecil, 

mailto:enggritarosa@yahoo.com


AntroUnairdotNet, Vol.V/No.3/Oktober 2016, hal 551 
 
 

remaja, dewasa maupun sampai orang 

tua. Salah satunya yang terdapat di 

Kenjeran Panorama Ria Keluarga atau 

biasa disebut Kenpark Surabaya. 

Kenpark beralamatkan di jalan 

Sukolilo 100 Surabaya, Jawa Timur. 

Dalam kajian ini peneliti akan 

membahas mengenai salah satu 

fasilitas yang ada di Kenpark, yaitu 

Pagoda Tian Ti.  

Simbol merupakan suatu batu 

loncatan bagi diri manusia untuk 

mengerti terhadap segala sesuatu yang 

dihadapi dalam hidupnya. Simbol 

memiliki unsur dari pembebasan, 

penglihatan dan pemaknaan secara 

tersendiri. Definisi simbolik dari 

kebudayaan adalah bagian dari suatu 

tren yang memandang kebudayaan 

sebagi ilmu mengenai makna-makna 

(Saifuddin, 2005: 291). 

Masalah yang dikaji yaitu 

mengenai Makna Bangunan Pagoda 

Tian Ti Kenpark, Surabaya, meliputi 

klasifikasi bangunan Pagoda Tian Ti 

dan juga makna yang terdapat pada 

ornamen-ornamen bangunan Pagoda 

Tian Ti. Kajian yang akan dianalisis 

memiliki tujuan untuk mencari dan 

mengetahui mengenai  pemaknaan dari 

motif atau ornamen yang terdapat pada 

bangunan Pagoda Tian Ti Kenjeran, 

Surabaya.  

Metode  

Dalam kajian tentang makna 

pada bangunan Pagoda Tian Ti ini, 

peneliti menggunakan metode 

penelitian kualitatif. Metode kualitatif 

merupakan prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang dan perilaku yang diamati. 

Sehingga dalam penelitian ini dapat 

diperoleh data-data dengan membuat 

deskripsi, gambaran atau lukisan 

secara sistematis, faktual dan akurat 

mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta 

hubungan antar fenomena yang 

diselidiki (Nazir, 1999: 63).  

Dalam kajian ini agar 

mendapatkan data-data yang sesuai 

dengan pokok pembahasan maka 

peneliti menggunakan metode 

penelitian yang mencangkup 

diantaranya: 1) lokasi penelitian: 

dimana lokasi penelitian yang dituju 

yaitu di jalan Sukolilo 100, tepatnya di 
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Kenpark Surabaya. 2) Teknik 

penentuan informan: dalam melakukan 

penelitian ini maka yang dilakukan 

oleh peneliti yaitu mencari subyek 

yang dapat di wawancara untuk 

mendapatkan data-data yang sesuai 

dengan pembahasan. Didapat subyek 

informan tersebut yaitu, Jing-Jing yang 

menjabat sebagai Staff Finance and 

Accounting, Heri Sunaryadi dan 

Agung Priyono sebagai Pengelola 

Patung Budha, Patung Dewi Kwan Im, 

Vihara   Sanggar Agung, dan Pagoda 

Tian Ti. Ketiga informan tersebut 

merupakan subyek terpenting untuk 

mendapatkan data yang pada akhirnya 

dapat dianalisis dalam penelitian ini. 3) 

Teknik pengumpulan data berupa a. 

wawancara, b. observasi/ pengamatan, 

dan c. alat bantu pengumpulan data, 

dan 4) Teknik analisa data: penelitian 

ini menggunakan analisis deskriptif 

yang dilakukan peneliti secara 

kualitatif. Data yang telah diperoleh 

tersebut kemudian dianalisa 

menggunakan analisis interpretatif-

simbolik. Menggunakan analisis 

interpretatif-simbolik bertujuan agar 

mendapatkan sebuah tafsir dari sebuah 

interpretasi atas suatu fenomena yang 

menjadi fokus penelitian dalam 

kehidupan masyarakat etnis Cina, 

khususnya melalui simbol-simbol yang 

memiliki ciri khas dari etnis Cina. 

 

Hasil Dan Pembahasan 

Awal Mula Masuknya Etnis Cina ke 

Kota Surabaya 

 

Indonesia merupakan suatu 

bangsa dengan memiliki berbagai 

macam etnis, ras, dan budaya yang 

telah tersebar di berbagai pulau 

seluruh Nusantara. Keberagaman dari 

etnis, ras, dan budaya tersebut 

membuat bangsa Indonesia kaya akan 

kebudayaan. Latar belakang dari 

keberagaman yang bermacam-macam 

tersebut menjadikan Indonesia 

cenderung sebagai bangsa yang 

menerima dan terbuka terhadap para 

pendatang dengan membawa suatu 

perubahan yang baru.  

Pada umumnya sejak awal 

Masehi sudah ada orang etnis Cina 

yang datang ke berbagai wilayah yang 

tersebar di Indonesia. Akan tetapi 

kedatangan mereka secara individu 

perindividu atau satu persatu dan tidak 
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secara organisir. Namun setelah 

adanya hubungan diplomasi dengan 

pemerintahan yang ada di Nusantara, 

maka dari itu etnis Cina seketika 

banyak yang berdatangan untuk 

melakukan interaksi dengan 

masyarakat Indonesia. Di samping itu 

sebagian dari mereka juga menjadi 

pedagang eceran atau pedagang 

kelontong kelas menengah (Zein, 

2000: 121). 

Pada saat itu kebanyakan dari 

masyarakat etnis Cina sangat 

menguasai perdagangan terutama di 

area pedesaan. Akibat dari pembedaan 

atau diksriminasi tersebut orang yang 

beretnis Cina menganggap diri mereka 

lebih tinggi statusnya dibandingkan 

dengan status orang Indonesia atau 

pribumi lainnya. Maka pada saat itu 

keturunan dari Etnis Cina dibatasi 

geraknya dalam bidang dagang saja 

namun tidak diberi hak yang sama 

dalam bidang pendidikan dan politik. 

(Usman, 2009: 5). 

Surabaya merupakan kota yang 

terletak di tepi pantai utara provinsi 

Jawa Timur. Kota Surabaya sebagai 

tempat untuk melakukan persebaran 

yaitu karena mereka menganggap kota 

Surabaya merupakan kota yang efektif 

dan terjangkau dengan terletak di 

pesisiran pantai utara Jawa. 

Laksamana Cheng Hoo sengaja untuk 

melakukan keliling dunia dengan 

memiliki misi utama yaitu untuk 

membuka jalur perdagangan sutera dan 

keramik. Dengan adanya hal tersebut 

dapat disimpulkan bahwa etnis Cina 

memiliki jiwa bisnis sejak dahulu, 

karena memang mereka memiliki 

prinsip untuk hidup makmur (Yuanzhi, 

2007: 57).  

Kota Surabaya menjadi sasaran 

gerakan untuk bangkitnya etnis Cina 

karena adanya jalur laut (air) yang 

berada di kali Brantas, dan juga 

Kalimas, kali tersebut merupakan 

pusat transportasi untuk melakukan 

segala bentuk aktivitas di kota 

Surabaya. Dengan adanya interaksi 

secara terus menerus yang terjadi oleh 

etnis Cina dengan masyarakat kota 

Surabaya menyebabkan etnis Cina 

untuk menetap bahkan mereka 

melakukan perkawinan dengan 

masyarakat pribumi.  

Arsitektur Cina 
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 Pada awalnya arsitektur 

merupakan hasil karya yang dibuat 

oleh manusia dalam bentuk bangunan 

yang memiliki tujuan awal sebagai 

tempat untuk berlindung dari cuaca 

atau ancaman lainnya bagi manusia. 

Namun lambat laun pemikiran tersebut 

bergeser sehingga arsitektur memiliki 

tujuan secara umum yaitu membangun 

sesuatu yang berada di atas tanah 

sebagai tanda untuk menjadi sebuah 

kesatuan dari satu komunitas tertentu 

dalam kehidupannya.  

Selain itu masyarakat etnis 

Cina juga sangat detail pada masalah 

tata letak, Feng Shui, Yin Yang, Chi’i, 

atau hal-hal yang menurut mereka 

membawa pengaruh yang positif bagi 

pemilik bangunan tersebut. Pada setiap 

bangunan yang dimiliki oleh 

masyarakat etnis Cina pasti akan 

memperhitungkan Feng Shui disetiap 

strukturnya. Semua proporsi dan 

aturan yang dimiliki hanya tergantung 

pada sistem standart dari dimensi kayu 

dan standard dari pembagiannya.  

Arsitektur Tionghoa yang 

tradisional sangat dipengaruhi oleh 

keyakinan dan juga kepercayaan 

mereka, seperti dari patung dewa-

dewa, dan simbol hewan berupa naga. 

Ciri arsitektur lainnya dapat berupa 

seperti penggunaan dari Feng Shui 

untuk arsitektur yang cukup 

memberikan banyak sekali batasan 

sekaligus juga kreativitas dari manusia 

dalam hal penataan ruang. 

Pagoda Tian Ti 

Pagoda Tian Ti merupakan 

salah satu pagoda replika dari Pagoda 

yang berada di Beijing Cina yaitu 

Pagoda Temple of Heaven. Pagoda 

Tian Ti memiliki arti dilihat dari kata 

Tian yaitu Langit dan Ti yaitu Bumi. 

Secara keseluruhan Pagoda Tian Ti ini 

dapat diartikan Pagoda Langit-Bumi. 

Ukuran dari pagoda ini secara 

keseluruhan yaitu tinggi 58 meter 

dengan diameter sekitar 60 meter. 

Pagoda memiliki atap yang unik, 

dengan memiliki tiga tingkat yang 

menarik. Dengan memiliki tiga tingkat 

tersebut dimaksudkan agar sesuai 

dengan makna Feng-Shui yang 

dpercaya oleh etnis Cina. Warna yang 

ditampilkan oleh Pagoda Tian Ti juga 

cenderung warna cerah dan khas yang 
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dimiliki oleh etnis Cina, yaitu merah, 

kuning, hijau, biru, hitam.  

 

Makna Bangunan Pagoda Tian Ti 

a) Arah / Tata Letak Pagoda  

Bagi masyarakat etnis Cina 

letak dan struktur dari bangunan 

berperan sangat penting karena hal 

tersebut menurut kepercayaan mereka 

dan juga menurut feng shui arah dan 

tata letak dari bangunan akan 

mempunyai makna yang baik atau 

buruk. Feng Shui dalam bahasa 

Mandari berarti Feng (Angin) dan Shui 

yang berarti (Air), maka pengertian 

Feng Shui yaitu simbol atau ungkapan 

dari tanda kehidupan yang memiliki 

pedoman sebagai kekuatan yang 

berasal dari Yin dan Yang. 

Arah mata angin menunjukan 

berada di arah Barat dengan berfokus 

pada titik pusat bagian pintu gerbang 

yang terdapat di bangunan Pagoda 

Tian Ti. Maka dapat disimpulkan 

bahwa pagoda Tian Ti  menghadap 

kearah Barat memiliki makna bahwa 

pagoda tersebut akan membawa 

keberuntungan selain itu juga akan 

menimbulkan perasaan nyaman bagi 

yang berada di pagoda Tian Ti 

tersebut.  

b) Makna Kepala (Atap) Pagoda 

 

 

Gambar 1 Atap Pagoda Tian Ti 

Atap merupakan komponen 

bangunan yang memiliki peran yang 

utama. Jika diibaratkan maka dapat 

berupa seperti payung yang memiliki 

manfaat sebagai pelindung bagi 

manusia dari teriknya panas matahari 

dan curah hujan. Atap memusat 

terkadang berbentuk bujursangkar, 

atau lingkaran, yang mempunyai arti 

sebaliknya dengan atap memanjang 

yaitu tidak berarah atau tidak tegas 

menunjukkan arah horizontal, tetapi 

kuat menuju ke atas. Pola memusat 

adalah suatu penataan ruang yang 

mengarah pada satu titik temu yang 

berada di tengah-tengah (Setiawan 

1999: 54).  
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Secara keseluruhan atap dari 

bangunan Pagoda Tian Ti ini termasuk 

kedalam golongan bentuk Logam. 

Bangunan dengan bentuk Logam 

dilambangkan dengan atap yang 

memiliki bentuk kubah atau setengah 

lingkaran, dan juga dengan 

pengambaran tiang-tiang yang 

berbentu bulat. Bentuk seperti tersebut 

dalam Feng Shui memiliki dua makna, 

yang pertama yaitu dikaitkan dengan 

keuangan atau suatu perjuangan, dan 

yang kedua memiliki sifat kepekaan 

dalam perasaan. Atap Pagoda Tian Ti 

ini lebih mengarah ke kategori yang 

kedua yaitu sifat kepekaan dalam 

perasaan, karena dalam bangunan ini 

sering digunakan sebagai acara-acara 

keagamaan etnis Cina atau hari besar 

etnis Cina yang merupakan suatu 

pemujaan terhadap para leluhur 

mereka.  

Dapat dilihat dari gambar yang 

terdapat diatas, bahwa pagoda Tian Ti 

tersebut memiliki jumlah 3 atap atau 

tingkat, yang diyakini oleh 

masyararakt etnis Cina bahwa jumlah 

ganjil seperti tiga, lima, tujuh, 

Sembilan dan seterusnya, merupakan 

jumlah atau angka yang memiliki 

makna baik atau positif bagi setiap 

bangunan yang berdampak pada 

manusia. Jumlah ganjil juga 

merupakan ajaran yang ada didalam 

feng shui.  

c) Makna Badan Pagoda  

 

Gambar 2 Badan Pagoda Tian Ti 

Nampak dari Luar (Eksterior) 

Motif simbol atau ornamen 

pada eksterior dari pagoda Tian Ti 

menujukkan ciri khas yang dimiliki 

oleh masyarakat etnis Cina. Ciri khas 

bangunan tersebut lebih dominan 

menggunakan warna-warna cerah 

seperti contoh warna merah, kuning, 

biru dan hijau. Namun yang lebih 

dominan dapat terlihat yaitu warna 

merah karena warna tersebut memang 

warna khas mereka. Bangunan tersebut 

dibuat secara megah dengan desain 

eksterior yang menarik bagi para 

pengunjung yang berada di Kenpark.  
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Gambar 3 Simbol Eksterior dari 

Pagoda 

Simbol atau Ornamen dengan 

motif seperti pada gambar diatas 

memang menunjukkan nilai seni dari 

motif ukiran yang memiliki makna 

untuk menghias bangunan tersebut. 

Simbol diatas berada disetiap 

perputaran bagian pagoda Tian Ti. 

Seni ukir di Cina juga merupakan seni 

yang telah diajarkan dan diwariskan 

secara turun-temurun dan memiliki 

cerita dan makna didalam setiap 

ukiran. Makna tersebut yaitu sebagai 

hiasan yang memiliki tujuan untuk 

memperindah bangunan pagoda.  

      

Gambar 4 Simbol Eksterior 

Berbentuk Geometris pada Pagoda 

Tian Ti 

  

 Dalam ornamen atau simbol 

masyarakat Cina terkadang juga 

menggunakan ornamen berbentuk 

geometris yang makna dan kegunaan 

sama dengan ornamen yang lainnya. 

Pada gambar 4. menunjukkan sisi 

geometris yang dibuat secara berulang-

ulang dan hal tersebut menimbulkan 

kesan hiasan yang menarik dan unik. 

Simbol yang ditunjukkan (pada 

gambar kiri) berada di setiap 

perputaran pada bagian pagoda Tian 

Ti. Jika simbol (gambar kanan) 

tersebut terletak atau berada di setiap 

jendela dari pagoda Tian Ti. Simbol 

tersebut dibuat untuk dijadikan figura 

yang membalut dan mengelilingi 

adanya jendela disetiap perputaran dari 

pagoda Tian Ti. Dengan berbekal garis 
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abstrak yang berulang-ulang tersebut 

memiliki nilai seni bagi yang 

melihatnya. Fungsi lain dari ornamen 

tersebut yaitu untuk menyatukan 

segala bentuk komponen ukiran yang 

berlainan dari segi hiasan. 

 

Gambar 5 Eksterior Motif Flora 

pada Pagoda Tian Ti 

Dalam simbol yang 

ditunjukkan di atas  memiliki motif 

berbentuk flora. Dimana motif tersebut 

terdapat di bagian eksterior samping 

pintu masuk pagoda dan ada disetiap 

perputaran pagoda Tian Ti. 

Penggunaan motif tersebut memiliki 

tujuan memperhias bentuk dari pagoda 

tersebut, karena memang ditempatkan 

disetiap sisi dalam pagoda. Motif flora 

banyak digunakan pada masyarakat 

etnis Cina pada umumnya.  

 

Gambar 6 Badan Pagoda Tian Ti 

Nampak dari dalam Kenpark 

(Interior) 

Bagian dalam dari pagoda ini 

memiliki fungsi sebagai tempat 

berbagai acara besar terutama acara 

perayaan hari besar yang diadakan 

oleh masyarakat Cina. Dilihat secara 

keseluruhan simbol atau ornamen yang 

dipakai di dalam pagoda ini memang 

identik dengan ciri khas dari 

masyarakat etnis Cina. Di dalam 

pagoda tersebut juga ada tiang-tiang 

yang berdiri kokoh disetiap perputaran 

bangunan tersebut. Tiang yang 

memiliki makna atau sebagai tanda 

yang baik menurut etnis Cina yaitu 

dengan bentuk bulat. 

d) Makna Kaki Pagoda 

Tangga merupakan sarana 

penghubung yang ada dalam sebuah 

bangunan. Lewat sarana tersebut 
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tangga memiliki manfaat sebagai 

jembatan atau penghubung antara 

posisi atas dengan bawah. Konsep dari 

anak tangga sebenarnya sangat 

sederhana. Ada pakar yang 

mengatakan, rumus menghitung anak 

tangga yang baik yaitu: “Jumlah anak 

tangga bila dibagi lima harus sisa satu 

atau dua”, hal tersebut yang disebut 

“Konsep Lima”. Dengan rincian 

seperti tabel di bawah: 

Posisi Anak          Arti             Makna 

   Tangga 

Anak Tangga 1   Lahir / Shen       Baik 

Anak Tangga 2  Hidup / Huok      Baik 

Anak Tangga 3  Sakit / Bing        Jelek 

Anak Tangga 4   Mati / Se           Jelek 

Anak Tangga 5  Sengsara / Ku    Jelek 

Hitungan keenam kembali ke hitungan 

pertama, dan seterusnya. 

 

Tabel 1. Perhitungan trap tangga 

“Konsep Lima” 
      (Sumber : Setiawan, 1998: 99) 

 

 
Gambar 7 Jumlah Anak Tangga di 

Pagoda 

 

Jika dihubungkan antara 

penjelasan diatas mengenai anak 

tangga dan juga makna yang terkait 

sekaligus artinya dengan data yang ada 

di lapangan bahwa anak tangga yang 

berada di pagoda tersebut memiliki 

jumlah 21 tingkat. Dengan jumlah 21 

tingkat tersebut maka dapat diartikan 

ke arti LAHIR / Shen. Jumlah 21 

tingkat tersebut memiliki makna yang 

baik. Maka dari itu dapat disimpulkan 

dari penjabaran diatas bahwa pagoda 

Tian Ti kenpark Surabaya secara 

keseluruhan mengenai anak tangga 

yang terdapat di pagoda tersebut 

memiliki makna yang baik.  

e) Ornamen pada Bangunan Pagoda 

Tian Ti 

Ornamen merupakan hiasan 

yang dibuat dengan bentuk digambar, 
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dipahat, maupun dicetak dengan tujuan 

untuk mendukung dan meningkatkan 

kualitas serta nilai pada suatu benda 

atau karya seni. Ornamen sering kali 

dihubungkan dengan berbagai corak 

dan ragam hias yang ada (Susanto, 

2011:284). Dalam seni bangunan 

unsur budaya mengandung nilai-nilai 

keindahan yang diakui keabsahannya 

secara obyektif maupun subyektif. 

Makna Warna 

 

Dari warna-warna yang dikenal 

oleh manusia, masyarakat etnis Cina 

memiliki warna yang baik atau 

favorite. Dari warna yang baik tersebut 

selalu digunakan dan dipahami akan 

membawa pengaruh yang baik bagi 

kehidupan mereka. Warna merah 

sangat identik dengan kebudayaan 

masyarakat etnis Cina. Makna warna 

merah tersebut menggambarkan 

keadaan yang ceria dan terkadang 

warna merah diyakini sebagai lambang 

pembawa kegembiraan.  

Warna hijau diyakini oleh etnis 

Cina sebagai warna kemakmuran. 

Pada umumnya hijau dikaitkan dengan 

pengaruh yang berhubungan dengan 

kesehatan. Selain itu warna hijau juga 

dianggap sebagai pembawa 

kesejahteraan bagi manusia. warna 

kuning menandakan netralitas dan 

mereka mempercayai bahwa warna 

kuning sebagai warna yang membawa 

keberuntungan. Warna kuning juga 

diyakini oleh masyrakat etnis Cina 

sebagai warna yang memiliki makna 

atau lambang kebebasan dari rasa 

kekhawatiran dalam masalah duniawi. 

Simbol dari warna biru 

menggambarkan ketenangan, 

kecerdasan, kesejukan, kebenaran, 

keteguhaan dan rasa kepercayaan yang 

besar. Warna hitam yang ditunjukkan 

oleh pagoda ini yaitu berada di pintu 

gerbang. Pintu gerbang tersebut 

memiliki warna hitam yang penuh dan 

hanya terdapat warna emas/ kuning 

berbentuk bulat kecil. Warna hitam 

dianggap pembawa rezeki bagi si 
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pemilik bangunan dalam hal ini 

pemilik pagoda Tian Ti.  

Selain dari simbol warna, 

pagoda Tian Ti juga memiliki simbol 

gambar berupa bentuk naga. Naga 

merupakan simbol yang sangat kental 

untuk etnis Cina. Naga merupakan 

simbol keperkasaan dan sebagai objek 

penyembahan bagi masyarakat etnis 

Cina. Selain itu mereka juga 

melambangkan naga sebagai hewan 

yang membawa kemuliaan, 

kebanggan, keperkasaan, kekuatan, 

dan kesucian, maka dari itu naga 

sangat dihargai sehingga selalu ada 

disetiap unsur dari etnis Cina. Ada 

pula simbol naga yang memiliki 

jumlah ganda.  

 

Gambar 8 Simbol Naga Ganda 

Dengan menempatkan naga 

ganda tersebut diibaratkan sebagai dua 

dewa pintu. Selain itu dijelaskan dalam 

simbol tersebut bahwa terdapat dua 

naga yang berada di atas awan dan 

sedang menyusuri ombak di laut. Hal 

tersebut bermakna bahwa naga 

tersebut merupakan hewan yang 

menguasai langit dan akan 

melimpahkan keberuntungan kepada 

manusia, karena naga diangggap 

sebagai hewan yang membawa 

keberuntungan. Selain dari gambar 

naga, pagoda Tian Ti juga terdapat 

simbol gambar berupa tanaman kaktus.  

 

 

Gambar 9 Simbol Kaktus 

Kaktus merupakan tanaman 

yang dipercaya oleh masyarakat Cina 

sebagai pembawa keceriaan. Dilihat 

dari simbol kaktus yang berada pada 

ornamen setiap perputaran dari pagoda 

merupakan makna sebagai unsur dari 

keceriaan bagi orang yang melihatnya.  

f) Makna Pohon 

Pohon merupakan tanaman 

yang termasuk dapat memberikan 

manfaat yang baik dan positif bagi 

kehidupan manusia atau makhluk 

hidup lainnya. Fungi dari pohon selain 
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sebagai penghantar adanya energi dari 

Ch’i yang paling ampuh, juga dapat 

sebagai pelindung bangunan dari 

berbagai pandangan yang menganggu. 

Lokasi yang berada di wilayah Pagoda 

memang ditumbuhi secara merata pada 

samping kanan maupun kiri. Hal 

tersebut memang memiliki makna 

sebagai pelindung bangunan pagoda 

Tian Ti dan juga sebagai penyeimbang 

lahan atau bangunan yang memang 

dari lahan kosong.  

Kesimpulan  

Berdasarkan uraian yang telah 

dijelaskan diatas dapat disimpulkan 

bahwa simbol merupakan sesuatu yang 

berkaitan erat dengan kebudayaan 

Cina. Hasil dari kebudayaan tersebut 

menghasilkan karya seni ditandai 

dengan adanya hiasan yang disebut 

dengan simbol atau ornamen. Etnis 

Cina kaya akan simbol yang mereka 

yakini dan percayai sebagai suatu hal 

yang penting untuk mendapatkan 

kebaikan atau energi-energi yang 

postif bagi kehidupan mereka maupun 

kehidupan makhluk yang lainnya.  

Dengan adanya keyakinan 

simbol tersebut merupakan salah satu 

bentuk penghormatan bagi para leluhur 

yang mengajarkan mengenai makna 

yang terdapat dalam etnis Cina. 

Manusia memiliki kemampuan untuk 

menciptakan, memahami dan 

menggunakan simbol-simbol. Simbol 

atau ornamen yang terdapat pada 

bangunan Pagoda Tian Ti Kenpark 

Surabaya tersebut diantaranya yaitu 

dilihat dari arah/tata letak pagoda, 

makna kepala (atap pagoda), makna 

badan pagoda, makna kaki pagoda, 

makna ornamen berupa makna warna 

dari warna merah, warna hijau, warna 

kuning, warna biru, dan warna hitam, 

makna dari simbol ornamen naga, 

makna dari simbol kaktus, dan juga 

makna adanya pohon disekeliling 

pagoda.  
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