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ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada representasi identitas Kabupaten Kediri pada
Monumen Simpang Lima Gumul, dengan mendeskripsikan identitas Kabupaten
Kediri melelui analisis semiotik. Sebagai identitas, Monumen Simpang Lima
Gumul menyajikan relief-relief yang bercerita mengenai kesenian, sejarah daerah,
religi, serta kehidupan sosial masyarakat. Kesimpulan tersebut diperoleh dari
analisis yang dilakukan terhadap masing-masing relief dan bagian-bagian dari
monumen. Berdasarkan hasil analisis, peneliti menemukan bahwa Kabupaten
Kediri direpresentasikan sebagai kota yang sangat mengapresiasi kesenian namun
tetap melestarikan sejarahnya. Hal ini diwujudkan dalam 9 dari 16 relief bercerita
tentang kesenian yang ada di Kabupaten Kediri, yakni kesenian jaranan (yang
didalamnya terdapat personel jaranan), wayang (baik wayang kulit maupun
wayang orang), campursari, ludruk, qosidah, serta kakawin atau kitab dari para
mpu pada jaman kerajaan. Serta 4 dari 16 relief bercerita tentang sejarah
Kabupaten Kediri yang dulunya merupakan Kerajaan Kadiri, yaitu kehidupan
pada jaman kerajaan Kadiri (yang merupakan cikal bakal dari Kabupaten Kediri),
dan pada jaman penjajahan Belanda.

Kata Kunci: representasi, identitas, Monumen Simpang Lima Gumul, Analisis
semiotik

PENDAHULUAN

Penelitian ini membahas mengenai identitas Kabupaten Kediri yang

direpresentasikan pada Monumen Simpang Lima Gumul. Penelitian ini

mendeskripsikan bagaimana identitas dari sebuah kota diwakili atau digambarkan

ke dalam sebuah Monumen yang dibangun oleh pemerintah daerah yang dalam

penelitian ini adalah Kabupaten Kediri. Pada Monumen Simpang Lima Gumul

terdapat tanda-tanda visual yang memiliki makna secara simbolis berkaitan

dengan Kabupaten Kediri.

Menurut Lynch 1975 (dalam Zahnd 1999) untuk membangun citra kota

diperlukan 3 hal, yakni:

- Identitas pada sebuah obyek atau sesuatu yang berbeda dengan yang lain.

- Struktur atau pola saling hubung antara obyek dan pengamat.



- Obyek tersebut mempunyai makna bagi pengamatnya.

Menurut Kevin Lynch (dalam Zahnd 1999) menjelaskan identitas suatu

kota dibentuk oleh 5 elemen, yakni:

1. Path (Jalur)

Path adalah elemen yang paling penting dalam citra kota. Kevin Lynch

menemukan dalam risetnya bahwa jika identitas elemen ini tidak jelas, maka

kebanyakan orang meragukan citra kota secara keseluruhan. Path merupakan

rute-rute sirkulasi yang biasanya digunakan orang untuk melakukan

pergerakan secara umum, yakni jalan, gang-gang utama, jalan transit, lintasan

kereta api, saluran, dan sebagainya. Path merupakan identitas yang lebih baik

kalau memiliki tujuan yang besar, serta ada penampakan yang kuat (misalnya

fasad, pohon, dan lain-lain), atau ada belokan yang jelas. (Markus Zahnd,

1999, p.158)

2. Node (Simpul)

Simpul merupakan pertemuan antara beberapa jalan atau lorong yang

ada di kota, sehingga membentuk suatu ruang tersendiri. Masing-masing

simpul memiliki ciri yang berbeda, baik bentukan ruangnya maupun pola

aktivitas umum yang terjadi.

Biasanya bangunan yang berada pada simpul tersebut sering dirancang

secara khusus untuk memberikan citra tertentu atau identitas ruang. Node

merupakan suatu pusat kegiatan fungsional dimana disini terjadi suatu pusat

inti region dimana penduduk dalam memenuhi kebutuhan hidup semuanya

bertumpu di sini. Node ini juga juga melayani penduduk di sekitar

wilayahnya.

3. District (kawasan)

District merupakan kawaan-kawasan kota dalam skala dua dimensi.

Sebuah kawasan district memiliki ciri khas yang mirip (bentuk, pola, dan

wujudnya) dan khas pula dalam batasnya, di mana orang merasa harus

mengakhiri atau memulainya. District dalam kota dapat dilihat sebagai

refrensi interior maupun eksterior. District mempunyai identitas yang lebih

baik jika batasnya dibentuk dengan jelas tampilannya dan dapat dilihat



homogeny, serta fungsi dan posisinya jelas (introver atau ekstrover atau

berdiri sendiri atau dikaitkan dengan yang lain).

4. Landmark (tengeran)

Landmarks merupakan ciri khas terhadap suatu wilayah sehingga

mudah dalam mengenal orientasi daerah tersebut oleh pengunjung. Landmarks

merupakan citra suatu kota dimana memberikan suatu kesan terhadap kota

tersebut.

Landmark merupakan titik refrensi seperti elemen node, tetapi orang

tidak masuk ke dalamnya karena bisa dilihat dari luar letaknya. Landmark

adalah elemen eksternal dan merupakan bentuk visual yang menonjol dari

kota, misalnya gunung atau bukit, gedung tinggi, menara, tanda tinggi, tempat

ibadah, pohon tinggi, dan sebagainya.

Landmark adalah elemen penting dari bentuk kota karena membantu

orang untuk mengorientasikan diri di dalam kota dan membantu orang

mengenali suatu daerah. Landmark mempunyai identitas yang lebih baik jika

bentuknya jelas dan unik dalam lingkungannya, dan ada sekuens dari

beberapa landmark serta ada perbedaan skala masing-masing.

5. Edge (tepian)

Edge adalah elemen linear yang tidak dipakai ataupun dilihat

sebagai path. Edge berada pada batas antara dua kawasan tertentu dan

berfungsi sebagai pemutus linear, misalnya pantai, tembok, batasan antara

lintasan kereta api, topografi, dan sebagainya.

Edge lebih bersifat sebagai refrensi daripada misalnya elemen sumbu

yang bersifat koordinasi (linkage). Edge merupakan pengakhiran dari

sebuah district atau batasan sebuah district dengan yang lainnya.

Edge memiliki identitas yang lebih baik jika tampak jelas batasnya. Demikian

pula fungsi batasnya harus jelas, membagi atau menyatukan.



Berdasarkan dasarnya (ground), Aart van Zoest (1978) membagi tanda-

tanda menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Qualisign

Kata quali berasal dari kata quality ( kualitas). Qualisign adalah tanda yang

menjadi tanda berdasarkan sifatnya.

2. Sinsign

Kata sin berasal dari kata singular (tunggal). Sinsign adalah tanda berdasarkan

kejadian, bentuk, atau rupa yang khas.

3. Legisign

Kata legi berasal dari kata lex (hokum). Legisign adalah tanda yang menjadi

tanda karena suatu keberaturan tertentu.

Suatu tanda menandakan sesuatu selain dirinya sendiri, dan makna ialah

hubungan antara suatu objek atau ide dan suatu tanda (Littlejohn, 1996:64).

Konsep dasar ini mengikat bersama seperangkat teori yang amat luas berurusan

dengan simbol, bahasa, wacana, dan bentuk-bentuk nonverbal, teori-teori yang

menjelaskan bagaimana tanda disusun.

Definisi komunikasi yang mengetengahkan bahwa komunikasi merupakan

proses transaksi, Dedy Mulyana (dalam Seto, p. 161) berpendapat bahwa

komunikasi sebagai proses transaksi, menganggap komunikator secara aktif

mengirim dan menafsirkan pesan. Judy Pearson dan Paul E. Nelson (dalam Seto,

p. 162) menambahkan, komunikasi adalah proses memahami dan berbagi macam

makna.

Sementara itu Wenburg dan Wilmot (dalam Seto, p. 162) mengemukakan

bahwa komunikasi adalah suatu usaha untuk memperoleh makna. Yang dalam

penelitian ini peneliti menggunakan bangunan Monumen Simpang Lima Gumul

sebagai objek penelitian. Untuk mengungkap berbagai makna yang ada dalam

gambar-gambar relief serta bangunan Monumen Simpang Lima Gumul, peneliti

menggunakan pendekatan Analisis Semiotik (Semiotic Analysis). Metode ini

dipilih karena peneliti bermaksud mendeskripsikan identitas Kab. Kediri dibalik

tanda visual berupa gambar-gambar relief serta bangunan Monumen Simpang

Lima Gumul.



Seto (2013, p. 162) mengutarakan “tanda” dan “makna” merupakan kata

kunci yang menghubungkan antara semiotika dan komunikasi. Di dalam

komunikasi terdapat unsur  pesan yang berbentuk tanda-tanda. Dan tanda-tanda

ini mempunyai struktur tertentu yang dilatarbelakangi oleh keadaan sosiologi

ataupun budaya di tempat komunikasi itu hidup, sehingga untuk mempelajari

bagaimana stryktur pesan atau konteks di balik pesan-pesan komunikasi

diperlukan studi semiotika terlebih dalam lapangan komunikasi.

Menurut Pierce, suatu tanda, atau representamen, merupakan sesuatu yang

menggantikan sesuatu bagi seseorang dalam beberapa hal atau kapasitas. Ia tertuju

kepada seseorang, artinya di dalam benak orang itu tercipta suatu tanda lain yang

ekuivalen, atau mungkin suatu tanda yang lebih terkembang. Tanda yang tercipta

itu saya sebut sebagai interpretan dari tanda yang pertama. Tanda yang

menggantikan sesuatu, yaitu objeknya, tidak dalam segala hal, melainkan dalam

rujukannya pada sejumput gagasan, yang kadang saya sebut sebagai latar dari

representamen (Budiman, 2005:49).

Sign

Interpretan Object Object

Gambar 1.1 Segitiga Elemen Makna Pierce

Menurut Pierce (dalam Seto 2013, p. 169) tanda dibentuk oleh hubungan

segitiga yaitu Representament yang oleh Pierce disebut juga tanda (sign)

berhubungan dengan object yang dirujuknya. Hubungan tersebut membuahkan

interpretant.

Tanda atau representament adalah bagian tanda yang merujuk pada

sesuatu menurut cara atau berdasarkan kapasitas tertentu. Pierce mengistilahkan

representament sebagai benda atau objek yang berfungsi sebagai tanda. Objek



adalah sesuatu yangdirujuk oleh tanda. Objek juga merupakan sesuatu yang lain

dari tanda itu sendiri atau objek dan tanda bisa jadi merupakan entitas yang sama.

Pierce (dalam Seto 2013, p. 169) juga menambahkan macam-macam objek

dalam teori semiotika, yaitu:

1. Objek Representasi

Merupakan objek yang direpresentasikan oleh tanda

2. Objek Dinamik

Objek yang tidak bergantung pada tanda, objek ini yang merangsang dalam

penciptaan tanda.

Penelitian ini menggunakan semiotika Charles Sanders Pierce, karena

peneliti akan menggunakan 3 jenis tanda (ikon, indeks dan simbol) dalam proses

melakukan interpretasi, pemaknaan, dan pemahaman terhadap objek visual yang

diamati. Peneliti membaca dan men-decode atau mengurai makna satu per satu

dari komposisi-komposisi yang membentuk dan dilekatkan kepada objek gambar

visual yang ada, yang dalam hal ini bangunan Monumen Simpang Lima Gumul.

PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan Analisis

Semiotik (Semiotic Analysis) karena peneliti bermaksud untuk mendeskripsikan

identitas Kab. Kediri dengan mengartikan makna tanda dan lambang dari

bangunan Monumen Simpang Lima Gumul.

Gambar 1.2 Monumen Simpang Lima Gumul

Gambar-gambar relief merupakan cerita mengenai suatu daerah yang

dalam hal ini daerah tersebut adalah Kabupaten Kediri. Relief ini tidak terdapat



pada candi atau bangunan peninggalan kerajaan Kediri, akan tetapi terdapat pada

sebuah Monumen yang bercerita mengenai gambaran Kabupaten Kediri.

Gambar-gambar relief di Monumen Simpang Lima Gumul merupakan

penggambaran Kabupaten Kediri secara lebih jelas. Hal ini terlihat pada gambar

relief di Monumen, yakni 9 gambar dari total 16 gambar memiliki unsur seni dan

budaya Kediri. Baik itu seni tari maupun seni musik, serta budaya yang

merupakan warisan dari nenek moyang. Untuk lebih mempertegas, setiap

tahunnya selalu diadakan parade seni budaya, yang puncak dari rangkaian acara

berada di Monumen Simpang Lima Gumul.

Salah satu kesenian yang asli dari Kabupaten Kediri adalah Jaranan.

Kesenian jaranan yang merupakan tarian khas Kabupaten Kediri selalu mendapat

tempat bagi masyarakat. Karena itu, setiap tahunnya pemerintah Kabupaten Kediri

selalu mengadakan Festival Pekan Budaya, yang menampilkan kesenian yang ada

di Kabupaten Kediri, yang salah satunya adalah jaranan.

Di Kabupaten Kediri terdapat beberapa kesenian Jaranan yang dapat

dinikmati diantaranya Jaranan Senterewe, Jaranan Pegon, Jaranan Dor, dan

Jaranan Jowo. Jaranan Jowo merupakan salah satu kesenian Jaranan yang

mengandung unsur magis dalam tariannya.

Karya sastra tulis yang berupa kakawin atau kitab pada saat zaman

Kerajaan Kediri, yaitu:

1. Kakawin Arjunawiwaha karya Mpu Kanwa

2. Kakawin Kresnayana karya Mpu Triguna

3. Kakawin Sumanasantaka karya Mpu Monaguna

4. Kakawin Smaradhana karya Mpu Dharmaja

5. Kakawin Baratayudha karya Mpu Sedah dan Mpu Panuluh

6. Kakawin Gatotkacasraya karya Mpu Panuluh

7. Kakawin Wertasancaya karya Mpu Tanakung

8. Kakawin Hariwangsa karya Mpu Panuluh

9. Kakawin Lubdhaka karya Mpu Tanakung



Gambar-gambar relief yang ada di Monumen Simpang Lima ini juga

menceritakan tentang Kediri, diawali dari cerita kerajaan Kediri yang pernah

dipimpin oleh Raja Kertajaya hingga kehidupan sosial masyarakat Kediri yang

ada sekarang. Selain itu ada pula gambar mengenai kerukunan umat beragama

yang ada di Kediri. Umat Islam di Kediri memiliki Pondok Pesantren Lirboyo dan

juga pusat dari LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia) seluruh Indonesia. Umat

beragama Katholik juga memiliki Gereja Puh Sarang, sedangkan umat Kristen

memiliki Gereja Merah yang sudah ada sejak jaman penjajahan. Bagi umat

beragama hindu terdapat Pura Penataran Agung Kilisuci.

Relief pada dinding monumen yang bercerita mengenai sejarah dan

kesenian, keagamaan hingga kehidupan sosial yang ada di Kabupaten Kediri.

yang diwujudkan dan divisualisasikan, agar masyarakat Kabupaten Kediri dan

sekitarnya bisa turut serta menikmati dan melakukan interpretasi terhadap

Kabupaten Kediri.

Gambar 1.3 Gambar Gerbang Simpang Lima Gumul

Berdasar bentuk monumennya menunjukkan kebesaran dan kemegahan

yang terinspirasi dari monument Prancis L’arch D’ Triomphe. Monumen simpang

lima gumul dibangun sebagai simbol kemakmuran Kabupaten Kediri sebagai

Landmark sebuah kota atau daerah.

Bundaran jalan raya yang mengelilingi bangunan Monumen, yang

merupakan pertemuan dari 5 jalan raya. Jalaur yang strategis membuat Monumen

Simpang Lima Gumul menjadi jujukan atau tempat persinggahan bagi msyarakat



yang melewatinya. Baik sekedar istirahat atau berfoto-foto sambil menikmati

keindahan Monumen.

Warna bangunan yang dominan coklat keemasan. Warna coklat sendiri

berarti persahabatan, bumi dan damai. Serta warna emas yang berarti prestis,

mewah, aman dan bahagia.

Pohon palem yang mengelilingi kawasan bangunan monumen. Pohon

palem itu sendiri memiliki filosofi yang kuat berasal dari akarnya. Efisien berasal

dari batangnya, serta teduh dari daunnya yang tinggi dan rimbun. Membuat

nyaman orang yang berada dibawahnya.

Patung ganesha, yang merupakan logo dari Kabupaten Kediri. Keberadaan

patung ganesha di sudut-sudut bangunan monumen memang untuk mempertegas

logo dari Kabupaten Kediri.

Desain bangunan Monumen Simpang Lima Gumul secara perlahan mulai

menginspirasi bangunan lain. Beberapa kantor desa, dan kecamatan di Kabupaten

Kediri juga menggunakan konsep desain dari Monumen. Bagian Monumen yang

paling terlihat dalam bangunan lain adalah bagian atap.

Gerbang masuk kantor desa Sumberejo dan atap gedung serba gunanya,

menggunakan desain atap Monumen Simpang Lima Gumul secara sederhana.

Lalu kantor kecamatan Gampengrejo yang atap gedung serba gunanya juga

terilhami dari atap Monumen. Juga beberapa rumah yang terinspirasi dari

ornamen pada atap monumen.

KESIMPULAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif tentang representasi

identitas Kabupaten Kediri pada Monumen Simpang Lima Gumul. Dari hasil

analisis peneliti, identitas Kabupaten Kediri pada Monumen Simpang Lima

Gumul direpresentasikan sebagai kota yang sangat mengapresiasi kesenian namun

tetap melestarikan sejarahnya. Representasi tersebut dapat dilihat pada relief-relief

yang ada pada dinding monumen.

Dari analisis yang dilakukan peneliti, pada 16 relief secara dominan

terdapat 9 gambar yang menunjukkan kesenian dan 4 gambar yang bercerita



tentang sejarah. Kesenian yang terdapat pada relief diantaranya, kesenian jaranan

(yang didalamnya terdapat personel jaranan), wayang (baik wayang kulit maupun

wayang orang), tokoh punakawan, campursari, qosidah, serta kakawin atau kitab

dari para mpu pada jaman kerajaan. Sedangkan untuk sejarah yang diceritakan

dalam relief, yakni pada jaman kerajaan Kadiri (yang merupakan cikal bakal dari

Kabupaten Kediri), dan pada jaman penjajahan Belanda.
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