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Abstract : 

This research is about Monumen Simpang Lima Gumul (SLG) as an icon 

of the city branding of Kediri Regency and the meaning of local communities 

towards it. This research is important to do because the building as one of the 

elements of city branding should be built as unique as possible and come from 

local culture. Statsbygg (2005) in Smith & Strand (2011)
 [10]

 said that to make an 

icon must be accompanied by efforts to make the appearance of a building very 

different from other buildings. But this is different from the Monument SLG 

which has a design similar to the Arc de Triomphe, France.  

This study uses the theory of instruments of place branding by Gregory J. 

Ashworth (2009) 
[1]

. This research uses descriptive method with a qualitative 

approach. The informant of this research is the Culture and Tourism Office of 

Kediri Regency as the creator and responsible for explaining the branding of 

Monument SLG. And four local residents as local community selected from 

various professional and educational backgrounds to see variations in answers 

regarding the meaning of the Monument SLG. This research was conducted 

because the researcher wanted to know about the reason of the similarity of 

Monument SLG with the Arc de Triomphe and how the local communities meant 

it. 

The results of this study are the adaptation of the Arc de Triomphe design 

to the SLG Monument as an attraction. But it is considered irrelevant because they 

do not have any context. The design adaptation aims to sell Kediri Regency. 

Especially with the CBD (Central Business District) program pinned to the area of 

Monument SLG. 

The conclusion of this study are that the non-reflection of the original 

culture and characteristics of the local community in an iconic building can affect 

the meaning and connectivity of the people of Kediri Regency with the Monument 

SLG. As well as other elements that do not reflect the identity of the community 

and Kediri Regency as a whole can lead to the absence of the sense of belonging 

and the sense of pride of the local community.   
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Pendahuluan :  

Penelitian ini mengenai Monumen Simpang Lima Gumul sebagai ikon city 

branding Kabupaten Kediri. Monumen Simpang Lima Gumul selanjutnya dalam 

penelitian ini akan disebut dengan Monumen SLG. Penelitian ini dilakukan 
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karena peneliti ingin mengetahui pemilihan Monumen SLG sebagai ikon city 

branding Kabupaten Kediri dan pemaknaan masyarakat lokal terhadap Monumen 

SLG. Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan karena monumen/ ikon 

sebagai salah satu atribut city branding seharusnya memiliki desain yang unik 

sehingga berfungsi untuk menciptakan identitas yang unik bagi sebuah tempat/ 

kota/ negara sesuai dengan ide pokok branding yang dijelaskan oleh Hankinson 

dan Cowking (1993) dalam Kavaratzis & Ashworth (2005) 
[6]

.  

Studi mengenai branding secara umum dijelaskan oleh Knox dan 

Bickerton (2003) dalam Kavaratzis & Ashworth (2005)
 [6]

 menjelaskan branding 

sebagai sebuah proses yang dipilih untuk menggabungkan atribut-atribut produk 

karena dianggap akan menambah nilai produk tersebut. Kapferer (2004) dalam 

Kavaratzis & Ashworth (2005)
 [6]

, branding adalah sebuah diferensiasi produk dan 

strategi segmentasi pasar. Ashworth (2009) 
[1]

 sebagai sebuah upaya untuk 

menciptakan asosiasi dibenak konsumen tentang karakteristik produk dan 

berbagai atribut/ nilai lain (tanpa merubah karakteristik fisik produk) yang 

ditambahkan sehingga konsumen tidak hanya membeli produk tersebut secara 

fisik namun juga membeli kelebihan simbolik tersebut. Selanjutnya branding 

diterapkan dalam city yang merujuk pada suatu tempat secara geografikal. 

Kavaratzis (2008) dalam Braun (2011)
 [3]

 menjelaskan city branding sebagai 

penerapan baru dari city marketing. Kavaratzis (2008) dalam Braun (2011)
[3]

, 

selanjutnya mengidentifikasikan sebuah perubahan fokus city branding dari 

sebuah karakter pemasaran menjadi hubungan yang melibatkan emosional, 

mental, psikologis publik dengan sebuah kota.  

Seperti yang banyak orang ketahui bahwa city branding selalu merujuk 

pada sebuah slogan/ tagline. Menurut Freeman (2005)
 [5]

, tagline adalah langkah 

pertama dalam membangun sebuah merek yang dapat menunjukan gaya dan 

personalitas sebuah merek. Kavaratzis (2008) dalam Braun (2011)
 [3]

, menjelaskan 

bahwa city branding tidak hanya sebuah slogan, namun juga sebuah gambaran 

dan ekspektasi yang muncul dari benak publik ketika mendengar nama, logo, dan 

hal-hal lain terkait sebuah kota tersebut. City branding yang merujuk pada tempat 

secara geografikal dapat menyusun atribut untuk menambah gambaran asosiasi 
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identitas suatu kota. Selain tagline, berbagai kota memiliki bangunan ikonik untuk 

menambah atribut city branding mereka. Sebuah bangunan ikonik tersebut dapat 

memiliki branding secara lebih spesifik yaitu disebut dengan place branding. 

Mayes (2008) dalam Kavaratzis & Hatch (2013)
 [7]

 mengatakan bahwa place 

branding adalah seni untuk menyaring esensi dari tempat tersebut yang berguna 

untuk menunjukan spesifikasi tempat tersebut dan identitas yang ingin 

diproyeksikan.  

Ashworth (2009)
 [1]

 memberikan contoh bangunan ikonik di dunia. Yang 

pertama berupa menara adalah Empire State di New York, CN Tower di Toronto, 

dan Menara Petronas Malaysia yang dibangun pada tahun 1998. Contoh kedua 

adalah jembatan yang disebut Koolhaas (1994) dalam Ashworth (2009)
 [1]

 sebagai 

“The Propagandistic Nature of Architecture” atau propaganda arsitektur. Yaitu 

jembatan tidak hanya dibangun untuk sebuah kepentingan infrastruktur, namun 

juga sebagai bangunan terfavorit untuk mengekspresikan seni, keindahan, dan 

enginering skills pemerintah pada era tersebut. Jembatan biasanya juga dijadikan 

sebagai ikon jangka panjang suatu kota/ negara. Seperti Chain Bridge di Budapest 

(1849), Tower Bridge di London (1894), Harbour Bridge di Sydney (1932), 

Golden Gate Bridge di San Francisco (1937), Erasmus Bridge di Rotterdam 

(1996) dan Millenium Bridge di London (2002). Sedangkan contoh bangunan 

ikonik di berbagai kota di Indonesia adalah Menara Nasional (Monas) di DKI 

Jakarta, Jembatan Ampera di Kota Palembang, Tugu Golong Gilig di Jogjakarta, 

dan Tugu Pahlawan di Kota Surabaya. 

Seperti yang peneliti sampaikan dalam bagian awal bahwa objek dalam 

penelitian ini adalah Monumen SLG. Smith & Strand (2011)
 [10]

 mengatakan 

bahwa monumen adalah bangunan simbolis berupa bangunan besar dan mewah 

yang dirancang untuk menginspirasi, menimbulkan rasa kagum, dan 

mengakomodasi indentitas masyarakat secara kolektif. Monumen SLG sebagai 

ikon city branding Kabupaten Kediri diresmikan pada tahun 2008 oleh Bupati 

yang menjabat saat itu, Ir. Sutrisno. Yang menarik dari Monumen SLG adalah 

bahwa desain bangunan tersebut menyerupai Arc de Triomphe, Paris, Perancis. 

Kemiripan kedua bangunan tersebut dapat kita lihat dari bentuk kubus yang 
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serupa, lengkung ditengah kubus, desain garis-garis secara horizontal, dan 

penempatan relief. Statsbygg (2005) dalam Smith & Strand (2011)
 [10]

, 

menjelaskan bahwa dalam menetapkan (to justify) sebuah ikon adalah disertai 

dengan upaya yang disengaja untuk membuat bangunan memiliki penampilan 

yang sangat berbeda dari yang lainnya. Kemunculan Monumen SLG dengan 

desain menyerupai Arc de Triomphe memunculkan berbagai insight dengan 

berbagai konotasi. Mengenai insight negatif, menurut peneliti beberapa insight 

tersebut langsung menggunakan kata berkonotasi negatif dan mengandung tujuan 

sindiran.  

Melalui kemiripan kedua bangunan tersebut jika ditelaah, sebelumnya 

Kabupaten Kediri tidak memiliki konsteks apapun dengan Paris maupun dengan 

Perancis. Konteks dapat berupa hubungan yang pernah terjalin sebelumnya, 

contohnya adalah Indonesia dengan Belanda yang mewariskan berbagai arsitektur 

bercorak kolonial pada bangunan-bangunan yang dibangun pada masa Belanda. 

Contoh lain adalah konteks kerajaan, seperti arsitektur bercorak keraton pada 

berbagai bangunan di Jogjakarta. Sedangkan Kediri sebelumnya tidak memiliki 

konteks dengan Perancis. Dengan kata lain peneliti mempertanyakan alasan lain 

mengapa kreator Monumen SLG memutuskan menggunakan desain Arc de 

Triomphe.  

Selain menuai insight yang negatif dari masyarakat sebagai pengunjung, 

kemiripan tersebut juga merupakan sebuah permasalahan bagi masyarakat lokal. 

Kavaratzis & Hatch (2013)
 [7]

, menjelaskan bahwa place identity tidak hanya soal 

“how others see us”, namun justru lebih menekankan pada “how we see 

ourselves”. Hal tersebut berkaitan dengan gagasan sebuah place branding sebagai 

refleksi identitas sebuah kota (Smith & Strand, 2011)
 [10]

. Selain itu, desain 

Monumen SLG yang meniru Arc de Triomphe dapat diindikasikan tidak berasal 

dari unsur sejarah budaya lokal Kabupaten Kediri. Hal tersebut dijelaskan Mayes 

(2008) dalam Kavaratzis & Hatch (2013)
 [7]

, bahwa identitas tempat berasal dari 

fitur intrinsik dan sejarah dari tempat tersebut. Govers & Go (2007) dalam 

Kavaratzis & Hatch (2013)
 [7]

, juga mengatakan bahwa identitas tempat dibangun 

melalui wacana sejarah, politik, agama dan budaya. Sehingga peneliti juga 

JURNAL

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

HAFIDA W. ARDHANIMONUMEN SIMPANG LIMA...



5 
 

mempertanyakan tentang unsur sejarah budaya sebagai identitas dalam Monumen 

SLG melalui sudut pandang masyarakat lokal. Muratovski (2012)
 [8]

 menjelaskan 

sebuah hubungan antara bangunan ikonik dengan masyarakat lokal pada tempat 

tersebut. Muratovski (2012)
 [8]

 menjelaskan bahwa bangunan yang merefleksikan 

budaya setempat dapat memunculkan sense of community oleh masyarakat 

setempat. Hal tersebut menjadi menarik bahwa apakah Monumen SLG juga dapat 

memunculkan sense of community dari masyarakat lokal karena desainnya tidak 

digali dari budaya lokal.  

Sehingga muncul dua Rumusan Masalah dalam penelitian ini.  

1) Bagaimana pemilihan Monumen SLG sebagai ikon city branding 

Kabupaten Kediri? 

2) Bagaimana pemaknaan masyarakat lokal terhadap Monumen SLG sebagai 

ikon city branding Kabupaten Kediri? 

Metode Penelitian :  

Pendekatan dan fokus penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. 

Peneliti memilih pendekatan kualitatif karena akan menghasilkan data yang lebih 

lengkap, mendalam, dan terpercaya. Lincoln dan Guba dalam Bachri (2010, hal. 

50) 
[2]

 memaparkan bahwa penelitian kualitatif memiliki beberapa paradigma, 

salah satunya adalah natural setting, yaitu latar tempat dan waktu penelitian 

terjadi secara alamiah. Penelitian kualitatif juga tidak merusak gejala-gejala yang 

terjadi secara alamiah/ membiarkan keadaan aslinya dan merupakan deskriptif 

naratif/ kata-kata, ungkapan atau pernyataan. Penelitian ini berfokus tentang 

pemilihan Monumen SLG sebagai ikon city branding Kabupaten Kediri, dan 

melihat pemaknaan masyarakat terhadap hal tersebut. Yin dalam (Bungin, 2005) 

[4]
 menjelaskan studi kasus sebagai enkuiri empiris yang menyelidiki fenomena 

dalam konteks kehidupan nyata, dan sekaligus menjadi batas-batas antar 

fenomena. 

Tipe penelitian ini merupakan penelitian dengan metode deskriptif. 

Rakhmat (2001) 
[9]

, mengatakan bahwa penelitian metode deskriptif tidak mencari 

atau menjelaskan hubungan dan tidak membuat hipotesis atau membuat prediksi. 

Wood dalam (Rakhmat, 2001)
[9]

 menyebut penelitian deskriptif sebagai penelitian 
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observasional. Rakhmat (2001)
 [9]

, menjelaskan metode deskriptif tidak hanya 

menjabarkan/ menganalisis, namun juga memadukan/ sintesis, bukan untuk 

menguji teori, namun untuk mencari teori. 

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah studi kasus. 

Creswell dalam Semiawan (2010) berpendapat bahwa studi kasus adalah sebuah 

metode untuk melakukan eksplorasi terhadap suatu sistem atau kasus yang dari 

waktu ke waktu melalui pengumpulan datayang mendalam serta melibatkan 

berbagai sumber informasi yang kaya dalam suatu konteks. Informasi pun dapat 

diperoleh melalui observasi, wawancara, materi audio-visual, dokumentasi dan 

laporan. Studi kasus yang diambil peeliti adalah fenomena Monumen Simpang 

Lima Gumul di Kabupaten Kediri yang mirip dengan Arc de Triomphe di 

Perancis. Kemudian informasi didapat melalui wawancara mendalam terhadap 7 

informan, 3 dari pihak Disbudpar Kabupaten Kediri sebagai pihak kreator, dan 4 

informan masyarakat lokal untuk melihat pemaknaan mereka. 

Informan yang akan dipilih untuk melengkapi data dalam penelitian ini 

antara lain yang pertama adalah Dinas Budaya dan Pariwisata Kabupaten Kediri 

selaku pihak yang ditunjuk sebagai koordinator pengelolaan kawasan Monumen 

SLG untuk menjawab rumusan masalah yang pertama. Terdapat tiga bagian yang 

terlibat yaitu Bagian Sejarah dan Purbakala, Bagian Pengembangan, dan Bagian 

Pemasaran. Untuk menjawab rumusan masalah yang kedua peneliti memilih 

informan masyarakat lokal Kabupaten Kediri dari beberapa latar belakang 

pendidikan, pekerjaan, usia, dan gender yang berbeda untuk mencari jawaban 

yang lebih kritis dan bervariasi terkait pemaknaan masyarakat terhadap Monumen 

SLG sebagai ikon city branding Kabupaten Kediri. Kriteria informan masyarakat 

lokal adalah masyarakat yang tinggal, menetap, dan berkegiatan di Kabupaten 

Kediri.  

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam (in 

depth inderview). Dalam hal ini metode wawancara mendalam yang dilakukan 

dengan adanya daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. 

Wawancara akan dilakukan terhadap semua informan yang telah disebutkan 
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sebelumnya, yaitu pihak Dinas Pariwisata Kabupaten Kediri, dan 4 narasumber 

dari masyarakat lokal Kabupaten Kediri. 

Dari data yang telah diperoleh melalui wawancara mendalam (indept 

interview) dari pihak Dinas Budaya dan Pariwisata Kabupaten Kediri, dan 

masyarakat, peneliti akan menformulasikan informasi-informasi tersebut kedalam 

bentuk transkrip wawancara dalam coding/ koding hasil wawancara. 

Hasil Penelitian :  

Berikut adalah hasil penelitian pemilihan Monumen SLG sebagai ikon city 

branding Kabupaten Kediri oleh pihak Disbudpar Kabupaten Kediri : 

 Tujuan pembangunan Monumen SLG adalah sebagai ikon Kabupaten 

Kediri, sebagai statement pemerintah dan simbol eksistensi Kabupaten Kediri 

yang sebelumnya dilihat sebagai daerah yang kurang menarik dan kurang dikenal. 

Sehingga Monumen SLG dapat dijadikan rujukan sebagai ikon Kabupaten Kediri 

yang megah sebagai bentuk prestige/ gengsi dengan daerah lain. Monumen SLG 

ditujukan memiliki fungsi yang luas, pihak Disbudpar menyebut sebagai 

multiplayer effect. Pemanfaatan/ fungsi kawasan sekitar Monumen SLG adalah 

sebagai wisata modern, open space untuk masyarakat, dan pusat MICE untuk 

mengadakan acara besar Pemkab Kediri. Sebelum dibangun kawasan Monumen 

SLG, acara besar yang mendatangkan kerumunan banyak selalu ditempatkan 

disalah satu jalan raya protokol Kabupaten Kediri sehingga mengganggu aktifitas 

jalan dan dirasa mengurangi nilai estetika acara tersebut. Selanjutnya kawasan 

Monumen SLG digunakan sebagai pusat perkantoran dan pusat CBD (Central 

Bussiness District) Kabupaten Kediri. Kawasan Monumen SLG telah 

direncanakan sedemikian rupa karena berada di kecamatan pusat Kabupaten 

Kediri, yaitu Kecamatan Ngasem. Kecamatan ini dinilai sebagai kawasan yang 

strategis untuk CBD dan pusat wisata Kabupaten Kediri. 

 Acara tahunan yang diselenggarakan di kawasan Monumen SLG adalah 

acara puncak Pekan Budaya dan Pariwisata Kabupaten Kediri, acara puncak HUT 

Kabupaten Kediri, dan Malam Tahun Baru. Konten budaya dalam setiap acara 

yang diselenggarakan pemerintah melalui Disbudpar bersumber dari satu budaya 

lokal Kediri, yatu Panji. Dari kisah Panji, diturunkan menjadi sub-acara, tagline, 
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dan tema acara menggunakan unsur dan Bahasa Jawa Kuno yang dekat dengan 

kisah Panji. Selain berfungsi sebagai hiburan bagi masyarakat, acara-acara 

tersebut menyuguhkan gambaran bahwa Kabupaten Kediri peduli dan ikut dalam 

melestarikan budaya lokal, image/ karakteristik masyarakat Kabupaten Kediri 

dapat dilihat sebagai masyarakat yang guyub, rukun, dan kooperatif. Acara 

tersebut juga sebagai ajang memamerkan prestasi Kabupaten Kediri dengan tujuan 

dapat menginspirasi masyarakat dan untuk mendapat pengakuan dari masyarakat 

bahwa Kabupaten Kediri terus berkembang. Selain itu kawasan Monumen SLG 

menyumbang pemasukan bagi PAD Kabupaten Kediri melalui event yang 

diselenggarakan swasta.  

 Pihak kreator tidak mempersoalkan pemilihan dan personalitas dari 

arsitek, arsitek hanya membantu pencetus, Ir. Sutrisno dalam menyempurnakan 

teknis desain bangunan. Sehingga dalam personalitas Monumen SLG tidak 

tertautkan personalitas arsitek maupun seniman lainnya. Pihak kreator 

menggunakan unsur mitologi sejarah dan budaya melalui relief dan Patung 

Standing Ganesh yang terdapat pada Monumen SLG yang memberikan pesan 

tentang pelajaran hidup agar menjadi orang yang giat, bijaksana, dan mewarisi 

sifat kebaikan dari tokoh-tokoh yang terdapat didalamnya. Terdapat 3 poin 

penting dari unsur sejarah budaya yang terkandung dalam relief Monumen SLG. 

Sejarah kekerajaan Kediri, Kisah Panji asli Kediri, dan keberagaman ras, agama, 

dan budaya di Kediri.  

 Monumen SLG dibangun bukan atas dasar monumentalitas, melainkan 

konsep dari pihak kreator. Pengadaptasian desain bangunan Monumen SLG 

dengan Arc de Triomphe sengaja dilakukan agar menjadi daya tarik. Pihak kreator 

mengambil spirit kemenangan Perancis dari kemiripan desain Monumen SLG 

dengan Arc de Triomphe. 

Berikut adalah hasil penelitian pemaknaan masyarakat lokal Kabupaten 

Kediri terhadap Monumen SLG : 

 Dalam hal tujuan pembangunan Monumen SLG, pemaknaan masyarakat 

lokal memiliki pendapat yang mirip satu dengan yang lain. Tujuan pembangunan 

Monumen SLG adalah sebagai statement pemerintah sebagai ikon, eksistensi 
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Kabupaten Kediri yang sengaja didesain sedemikian rupa menaikan popularitas 

dan menaikan kunjungan di Kabupaten Kediri. Perbedaannya bahwa informan 

dengan latarbelakang budayawan, pelaku bisnis, dan pendidik menyadari bahwa 

terdapat pengaruh kuat dari pemerintah desain dan konsep Monumen SLG. 

Peneliti berasumsi bahwa desain Monumen SLG dipengaruhi kuat oleh keinginan/ 

kehendak pencetusnya, Ir. Sutrisno. Terlebih mengingat terdapat unsur selling 

yang kuat dalam pembangunan Monumen SLG yang disertai dengan konsep CBD 

(Cetral Bussiness District). Sehingga kemiripan Monumen SLG dengan Arc de 

Triomphe dijadikan daya tarik untuk mendukung konsep CBD. Namun begitu 

masyarakat menyambut baik pembangunan kawasan Monumen SLG sebagai 

public space karena dapat secara langsung merasakan fasilitas tersebut. 

Masyarakat memperoleh rasa puas dan terakomodasi gaya hidup yang lebih baik. 

 Dalam hal kemiripan desain Monumen SLG dengan Arc de Triomphe, 

terdapat kemiripan pendapat informan satu dengan yang lain. Secara umum 

mereka menyayangkan kemiripan tersebut. Informan dengan latar belakang 

budayawan mengatakan bahwa hal tersebut sebuah kesalahan yang fatal karena 

menghilangkan filosofi dan jatidiri Kabupaten Kediri karena tidak berasal dari 

budaya lokal dan relief Monumen SLG tidak berisi kisah asli Kabupaten Kediri. 

Hal tersebut menghilangkan filosofi mendasar tentang nama “Ke-diri”, yang 

merujuk pada arti “menjadi diri sendiri”. Informan mengatakan bahwa Monumen 

SLG adalah salah satu contoh ketidakpedulian penguasa terhadap budaya. 

Informan mengatakan bahwa seharusnya pemerintah menggunakan unsur budaya 

lokal seperti bentuk candi Tegowangi, dan ornamen Panji seperti topi kuno khas 

jawa. Informan juga mengatakan bahwa bangunan Monumen SLG tidak ada 

artinya karena sama sekali tidak merefleksikan budaya lokal Kabupaten Kediri. 

Informan dengan latar belakang pelaku bisnis mengatakan bahwa Monumen SLG 

tidak merepresentasikan budaya Kabupaten Kediri dan membawa kesan yang 

buruk karena tidak menunjukan orisinalitas. Informan dengan latar belakang 

pendidik menekankan bahwa Monumen SLG tidak ada hubungannya dengan 

budaya asli Kabupaten Kediri sehingga informan tidak merasa terhubung dengan 
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bangunan tersebut. informan dengan latar belakang pegawai swasta mengatakan 

bahwa merasa malu karena desain Monumen SLG meniru desain bangunan lain.  

 Mengenai relief dalam Monumen SLG, secara umum keempat informan 

mengatakan bahwa kekurangan pada relief Monumen SLG adalah tidak disertai 

dengan keterangan cerita. Tujuan dari pembentukan identitas suatu tempat/ kota 

adalah sebagai gambaran masyarakat melihat dirinya/ kotanya sendiri. Menurut 

kondisi tersebut, peneliti berasumsi bahwa pemaknaan masyarakat terhadap cerita 

relief Monumen SLG terbatas oleh masyarakat yang hanya dapat mengerti cerita 

tanpa disertai keterangan. Sehingga kebanyakan dari masyarakat yang tidak 

memahami relief tersebut akan kesulitan untuk melihat karakter/ identitas 

Kabupaten Kediri. Informan dengan latarbelakang sebagai budayawan 

mengungkapkan bahwa relief Monumen SLG menceritakan tentang masuknya 

Panji ke Kediri dengan corak Hindu. Menurut penuturannya Hindu masuk pada 

era Majapahit, era setelah Kerajaan Kadiri. Sedangkan Panji lahir pada era Kediri 

yang dipopulerkan oleh Raja Kediri, Sri Aji Jayabaya. Hal tersebut dinilai kurang 

sesuai karena Kediri lebih tua dibandingkan Majapahit dan era Kediri belum 

mengenal agama Hindu. Sehingga cerita dalam relief Monumen SLG dianggap 

tidak sesuai dengan sejarah asli Kediri menurut pemahaman informan. Ketiga 

informan lainnya hanya dapat mengidentifikasi beberapa cerita seperti Tokoh 

Punokawan, Kesenian Jaranan/ Kuda Lumping, dan relief masyarakat yang 

sedang bertani. Sedangkan relief yang lain tidak dapat diidentifikasi ceritanya 

karena keterbatasan pengetahuan informan mengenai sejarah budaya. Perbedaan 

pengidentifikasian cerita pada relief berdasarkan pengetahuan masing-masing 

informan. 

 Mengenai acara yang diselenggarakan di kawasan Monumen SLG oleh 

Pemerintah Kabupaten Kediri, terdapat beberapa variasi jawaban dari informan 

masyarakat lokal. Informan budayawan mengatakan bahwa unsur sejarah dalam 

acara yang diselenggarakan pemerintah kurang konsisten, tidak fokus untuk 

memperlihatkan Kediri sebagai Bhumi Panji. Salah satu pagelaran wayang dalam 

acara di Monumen SLG menampilkan cerita tentang Panji Laras, yang mana 

merupakan kisah Panji dari Cirebon dan bukan kisah Panji asli yang berkembang 
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dilingkungan masyarakat Kabupaten Kediri. Informan pelaku bisnis mengatakan 

bahwa konten budaya dalam acara yang diselenggarakan pemerintah di kawasan 

Monumen SLG intensitasnya terlalu kecil. Informan yang berprofesi sebagai 

pendidik mengatakan bahwa konten acara hanya berfokus sebagai bisnis dan 

hiburan, dan konten acara tidak mengandung nilai budaya, pendidikan, dan moral. 

Informan yang berprofesi sebagai pegawai swasta mengatakan bahwa acara sudah 

melestarikan budaya namun terlalu berfokus pada basar. Secara keseluruhan, 

informan mengidamkan intensitas konten budaya yang lebih tinggi dalam sebuah 

acara. Informan budayawan mengatakan bahwa dampak pemasukan secara 

finansial berupa pemesanan alat-alat kesenian, dan informan pelaku bisnis 

mendapat pemasukan finansial sebagai pengisi basar. Informan budayawan 

mengatakan bahwa dampak dari acara tersebut memunculkan sanggar-sanggar 

kesenian yang baru. Pendapat lain dari informan pendidik dan pegawai swasta 

mengatakan bahwa dampak dari acara-acara tersebut membuat Kabupaten Kediri 

semakin ramai dari sebelumnya. 

Pembahasan : 

Monumen SLG memiliki relief disetiap sisi dindingnya yang menceritakan 

tentang sejarah dan budaya Kabupaten Kediri. Hal tersebut sesuai dengan 

penjelasan Smith & Strand (2011)
 [10]

 bahwa bangunan yang memuat tentang 

unsur sejarah budaya menandakan suatu dedikasi untuk sejarah budaya daerah 

tersebut. Bangunan tersebut dapat disebut sebagai cultural flagship. Dalam 

penelitian ini tentang kemiripan Monumen SLG dengan Arc de Triomphe menarik 

perhatian peneliti karena Monumen SLG sebagai bangunan ikonik/ flagship 

building harusnya terdiri dari atribut-atribut yang seunik mungkin untuk 

menghasilkan identitas yang seunik mungkin agar konsumen dengan mudah dapat 

membedakan satu tempat dengan tempat yang lain dengan membangun asosiasi 

identitas tentang suatu kota/ tempat tersebut. Melihat hal tersebut, peneliti akan 

membahas tentang Monumen SLG melalui data hasil wawancara dengan pihak 

Disbudpar Kabupaten Kediri dan teori instruments of place branding oleh 

Ashworth. Dalam membangun/ membuat sebuah bangunan ikonik diperlukan 

adanya perencanaan yang matang, Ashworth (2009)
 [1]

 menyampaikan terdapat 3 
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instrumen perencanaan place branding, antara lain: personality association, 

signature building and design, dan event hallmarking.  

Menurut pihak Disbudpar Monumen SLG mengambil spirit kemenangan 

dari Arc de Triomphe. Pengambilan spirit atau unsur monumentalitas dari Arc de 

Triomphe sebagai simbol kemenangan cenderung tidak masuk akal karena jika 

ditelaah Kabupaten Kediri tidak memiliki konteks yang jelas dengan Perancis. Hal 

tersebut mengindikasikan bahwa pihak Pemerintah Kabupaten Kediri memiliki 

pengertian yang kurang tepat tentang pengambilan spirit. Pemerintah sebagai 

kreator juga cenderung me-nomor dua-kan spirit sebagai dasar pembangunan 

monumen dan meniru Arc de Triomphe karena berada di simpang jalan sama 

seperti kondisi Monumen SLG di simpang lima, Kabupaten Kediri. Pihak 

Disbudpar juga menjawab bahwa Monumen SLG dibangun atas dasar konsep, 

bukan peristiwa. Hal tersebut tidak sesuai dengan penjelasan Smith & Strand 

(2011)
 [10]

 tentang pengertian sebuah monumen. Monumen adalah bangunan besar 

dan megah yang ditujukan untuk menciptakan perasaan kagum dan memuat 

identitas kolektif dari „mereka‟ yang mengalami kejadian tersebut secara 

langsung. Penjelasan tersebut menekankan selain untuk menciptakan rasa kagum, 

monumen juga harus dibangun berdasarkan peristiwa yang benar-benar terjadi. 

Serta mengindikasikan bahwa Monumen SLG memang tidak memiliki unsur 

monumentalitas/ peringatan atas suatu kejadian. Verschaffel (1999) dalam Smith 

& Strand (2011)
 [10]

, bahwa pengertian monumen adalah sebagai bangunan besar 

yang berfungsi sebagai simbol kekuatan dan peringatan (monumentalitas).  

Pengadaptasian desain Arc de Triomphe dijelaskan sebagai tujuan daya 

tarik. Pihak Disbudpar menekankan bahwa daya tarik dari masyarakat 

memungkinkan naiknya popularitas Monumen SLG. Daya tarik tersebut juga 

bertujuan untuk mendapat banyak pembicaraan dari masyarakat. Temelova (2004) 

dalam Ashworth (2009)
 [1]

, menyebutkan bahwa julukan untuk sebuah bangunan 

tidak ditujukan untuk menghina namun justru dapat dijadikan indikator bahwa 

bangunan tersebut secara pasti diterima dalam imajinasi publik. Ashworth (2009)
 

[1]
 memberikan beberapa contoh julukan bangunan yang muncul dari masyarakat 

seperti The London „Gherkin‟ untuk gedung pencakar langit di London yang 
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memiliki nama asli 30 St Mary Axe, Rotterdam „Paperclip‟ untuk sebuah 

apartemen di Rotterdam Belanda, Berlin „Toothpick‟ untuk menara stasiun 

televisi di Berlin memiliki nama asli Fernsehturm Berlin, Rome „Typewriter‟ 

untuk monumen peringatan yang memiliki nama asli Monumen Vittorio 

Emanuele II. Julukan-julukan tersebut ditujukan dari desain bangunan mereka 

yang menyerupai bentuk benda lain. Sedangkan julukan yang muncul untuk 

Monumen SLG terkesan sebagai julukan berkonotasi negatif. Sehingga peneliti 

berasumsi julukan tersebut tidak ditujukan bahwa Monumen SLG diterima dalam 

imajinasi publik, namun sebagai sindiran atas peniruan desain Arc de Triomphe. 

Sehingga peneliti berasumsi bahwa pemerintah/ kretor salah memaknai tentang 

julukan bagi bangunan seperti yang disampaikan oleh Temelova (2004) dalam 

Ashworth (2009)
 [1]

. Hal tersebut justru akan membawa pengaruh yang kurang 

baik bagi personalitas Monumen SLG dan Kabupaten Kediri khususnya. Hal ini 

terkesan pemerintah sebagai kreator mengesampingkan unsur budaya lokal untuk 

diangkat dalam desain bangunan ikonik bagi Kabupaten Kediri. Serta 

mengindikasikan bahwa orisinalitas desain bukanlah hal yang penting, namun 

justru  hasil modifikasi, ATM, adalah hal yang dapat dibanggakan karena 

Monumen SLG menjadi terkenal. Peneliti juga berasumsi bahwa hasil modifikasi 

yang diaplikasikan pada Monumen SLG terkesan sangat minim karena kedua 

bangunan tersebut sangat mirip. Hal tersebut tidak sesuai dengan pernyataan 

Smith & Strand (2011)
 [10]

 bahwa sebuah bangunan yang bertindak sebagai 

cultural flagship, yaitu bangunan yang memuat unsur sejarah budaya, harus 

digali/ bersumber dari budaya lokal. Serta hal tersebut juga bertentangan dengan 

ide pokok sebuah branding, yaitu untuk menciptakan identitas seunik mungkin 

untuk memudahkan publik mendeferensiasi identitas kota satu dengan yang lain 

(Ashworth, 2009)
 [1]

. 

Desain Monumen SLG memiliki pengaruh besar dari pencetusnya, Ir. 

Sutrisno. Ashworth (2009)
 [1]

 menjelaskan dalam flagship building kreatornya 

harus sama-sama menarik dan terkenal seperti karyanya. Bangunan akan lebih 

mudah memperoleh ketenaran jika kreatornya juga populer. Pihak Disbudpar 

menjelaskan bahwa Ir. Sutrisno selaku Bupati Kabupaten Kediri yang saat itu 
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menjabat memiliki peran yang banyak mulai dari ide hingga teknis pembangunan 

Monumen SLG. Peneliti berasumsi bahwa jabatan pencetus Monumen SLG 

sebagai Bupati Kabupaten Kediri saat itu mungkin dijadikan hal menarik tentang 

kreator. Serta, background pencetus sebagai seorang bussinessman membentuk 

asumsi peneliti bahwa terdapat unsur selling yang diterapkan kedalam 

perencanaan kawasan Monumen SLG. 

Monumen SLG dinilai lebih mengutamakan unsur selling. Ahsworth 

(2009)
 [2]

 menjelaskan bahwa flagship building harus dilengkapi dengan strategi 

yang lebih dalam dan luas. Maka dari itu Ashworth (2009)
 [1]

 menyebutkan istilah 

“Guggenheiming”, yaitu proses penggunaan flagship building untuk merangsang 

perkembangan budaya dan ekonomi yang lebih luas. Pihak Disbudpar 

menjelaskan bahwa Monumen SLG ditujukan memiliki fugsi yang luas, pihak 

Disbudpar menyebut sebagai multiplayer effect. Yaitu sebagai wisata modern, 

kawasan Monumen SLG sebagai open space untuk masyarakat, sebagai pusat 

MICE dan perkantoran Kabupaten Kediri, merangsang pertumbuhan ekonomi 

bisnis yaitu sebagai kawasan CBD (Central Bussiness District) bagi Kabupaten 

Kediri. Namun begitu peneliti berasumsi bahwa Monumen SLG lebih berhasil 

untuk merangsang perkembangan ekonomi daerah, dan kurang berhasil dalam 

perkembangan budaya. Hal tersebut terkesan menomor-duakan budaya lokal 

sebagai konsep utama pembangunan Monumen SLG, dan lebih mengutamakan 

kepopuleran bangunannya saja yang dianggap dapat memberikan dampak positif 

terkait konsep CBD dari pemerintah. Hal tersebut dapat dipahami dengan melihat 

latar belakang pencetus Monumen SLG dan CBD Kabupaten Kediri, Ir. Sutrisno 

sebagai bussinessman sukses. Sehingga menomor satukan unsur selling pada 

pembangunan Monumen SLG bagi Kabupaten Kediri. Namun mengenai relief 

dalam Monumen SLG, hal tersebut tidak sesuai dengan teori yang dikemukakan 

oleh Smith & Strand (2011)
 [10]

 tentang cultural flagship, adalah bangunan yang 

didedikasikan untuk budaya, sehingga akan memuat unsur-unsur budaya. Serta 

budaya yang diangkat haruslah digali/ berasal dari budaya lokal. Smith & Strand 

(2011)
 [10]

 juga menjelaskan kemungkinan/ prediksi bahwa new cultural artefact 
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seperti museum, hanya dibangun untuk merangsang pembangunan ekonomi 

daripada sebagai katalisator atau bukti dari sebuah kota budaya.  

Masuk kedalam pembahasan dari pemaknaan masyarakat lokal, yang 

pertama adalah bahwa sebagian besar masyarakat tidak dapat memahami relief 

Monumen SLG. Informan Ki Dalang Harjito mengungkapkan bahwa relief 

Monumen SLG menceritakan tentang masuknya Panji ke Kediri dengan corak 

Hindu. Menurut penuturannya Hindu masuk pada era Majapahit, era setelah 

Kerajaan Kadiri. Sedangkan Panji lahir pada era Kediri yang dipopulerkan oleh 

Raja Kediri, Sri Aji Jayabaya. Hal tersebut dinilai kurang sesuai karena Kediri 

lebih tua dibandingkan Majapahit dan era Kediri belum mengenal agama Hindu. 

Sehingga cerita dalam relief Monumen SLG dianggap tidak sesuai dengan sejarah 

Kediri menurut pemahaman Informan Ki Dalang Harjito. Sedangkan ketiga 

informan lain hanya dapat mengidentifikasi beberapa cerita seperti Tokoh 

Punokawan, Kesenian Jaranan/ Kuda Lumping, dan relief masyarakat yang 

sedang bertani. Sedangkan relief yang lain tidak dapat diidentifikasi ceritanya 

karena keterbatasan pengetahuan informan mengenai sejarah budaya. Perbedaan 

pengidentifikasian cerita pada relief berdasarkan pengetahuan masing-masing 

informan sesuai dengan pernyataan Proshanski et al. (1983) dalam Kavaratzis & 

Hatch (2013)
 [7]

, bahwa place identity adalah sebagai substruktur dari identitas diri 

dan terdiri dari kognisi tentang hal fisik. Kognisi tersebut berkembang melalui 

keterlibatan selektif seseorang dengan lingkungan.  

Keempat informan mengatakan bahwa mereka sadar jika pembangunan 

Monumen SLG adalah statement pemerintah sebagai simbol eksistensi dan ikon 

Kabupaten Kediri. Masyarakat menyadari bahwa ikon tersebut dibangun dengan 

tujuan untuk menaikan popularitas dan menaikan kunjungan di Kabupaten Kediri. 

Selain itu, masyarakat lokal juga menyadari bahwa terdapat pengaruh pemerintah 

yang besar terhadap pembangunan Monumen SLG. Govers & Go (2007) dalam 

Kavaratzis & Hatch (2013)
 [7]

, mengatakan bahwa identitas tempat dibangun 

melalui wacana sejarah, politik, agama dan budaya; melalui pengetahuan lokal, 

dan dipengaruhi oleh perebutan kekuasaan. Dalam kasus ini, masyarakat lokal 

memaknai bahwa terdapat wacana politik dalam pembangunan Monumen SLG 
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yang dipengaruhi oleh kekuasaan pemerintah sebagai pihak kreator Monumen 

SLG. Gobé (2001) dalam Muratovski (2012)
 [8]

, mengatakan bahwa arsitektur 

adalah sebuah pemenuhan keinginan atas tujuan politik tertentu. Dihubungkan 

dengan hal tersebut, peneliti berasumsi bahwa desain Monumen SLG dipengaruhi 

kuat oleh keinginan/ kehendak pencetusnya, Ir. Sutrisno. Terlebih mengingat 

terdapat unsur selling yang kuat dalam pembangunan Monumen SLG yang 

disertai dengan konsep CBD (Cetral Bussiness District). Sehingga kemiripan 

Monumen SLG dengan Arc de Triomphe dijadikan daya tarik untuk mendukung 

konsep CBD. 

Keempat informan menjawab bahwa Monumen SLG tidak merefleksikan 

budaya lokal. Hal tersebut bertentangan dengan teori yang dikemukakan oleh 

Smith & Strand (2011)
 [10]

 bahwa bangunan yang bertindak sebagai cultural 

flagship harus bersumber dari budaya lokal. Muratovski (2012)
 [8]

 juga 

menjelaskan, bahwa desain bangunan harus dapat merefleksikan budaya setempat 

untuk memunculkan sense of community dari masyarakat. Dengan kata lain, 

bahwa masyarakat dan budaya lokal harus terwakilkan dalam desain bangunan 

yang selanjutnya akan membentuk pula sense of pride, kebanggaan oleh 

masyarakat lokal. Hal tersebut juga bertentangan dengan teori yang dikemukakan 

oleh Kalandides (2011) dalam Kavaratzis & Hatch (2013)
 [7]

, bahwa place identity 

berisi gambaran tentang “how we see ourselves”. Sedangkan jika desain bangunan 

tidak bersumber dari budaya lokal maka dapat mengindikasikan bahwa 

masyarakat lokal tidak dapat melihat identitas mereka dalam bangunan tersebut. 

McNeill & Tewdwr-Jones (2003) dalam Muratovski (2012)
 [8]

, menjelaskan 

arsitektur dalam komunikasi dapat dimaknai sebagai simbol/ sign yang berisi 

pesan untuk dikomunikasikan kepada publik. Termasuk didalamnya tentang 

konstruksi makna budaya tempat tersebut sebagai bentuk ekspresi identitas tempat 

secara keseluruhan. Peneliti menyimpulkan, bahwa Monumen SLG sebenarnya 

tidak merefleksikan identitas budaya Kabupaten Kediri. Juga Monumen SLG 

tidak mengakomodasi identitas masyarakat secara kolektif sesuai dengan 

pernyataan Smith & Strand (2011)
 [10]

 bahwa monumen harus dapat 

mengakomodasi identitas masyarakat secara kolektif. 
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Fungsi Monumen SLG sebagai public space sesuai dengan penjelasan 

Gobé (2001) dalam Muratovski (2012)
 [8]

, bahwa membangun sebuah bangunan 

adalah kebutuhan. Kebutuhan Kabupaten Kediri untuk membangun kawasan 

sebagai pusat event.  Masyarakat menyambut baik pembangunan kawasan 

Monumen SLG sebagai public space karena dapat secara langsung merasakan 

fasilitas tersebut. Masyarakat memperoleh rasa puas dan terakomodasi gaya hidup 

yang lebih baik seperti yang dikemukakan oleh Muratovski (2012)
 [8]

, bahwa 

desain sebuah bangunan harus berguna dan mengakomodasi masyarakat, kota, dan 

wilayah tersebut. Statsbygg (2005) dalam Smith & Strand (2011)
 [10]

, juga 

menyebutkan bahwa ekspresi keterbukaan dan aksesibilitas (terkait lingkungan 

sekitar bangunan) adalah termasuk faktor yang membuat bangunan semakin 

menarik bagi berbagai penggunanya. Sehingga fasilitas public space dari kawasan 

Monumen SLG mendapat respon yang baik dari masyarakat. 

Kesimpulan : 

Setelah melihat analisis dari pihak kreator Monumen SLG dan pemaknaan 

masyarakat lokal, peneliti dapat menyimpulkan bahwa tujuan pembangunan dan 

kemiripan Monumen SLG dengan Arc de Triomphe sebagai daya tarik terlalu 

bernuansa selling atau bussiness oriented. Hal tersebut dapat dipahami dengan 

melihat latar belakang pencetus Monumen SLG, Ir. Sutrisno sebagai salah satu 

pebisnis sukses sehingga menggunakan unsur selling dalam Monumen SLG. Yang 

tercermin pada program CBD (Central Bussiness District) dan multiplayer effect 

yang dijelaskan pihak Disbudpar, dan tidak adanya unsur monumentalitas pada 

monumen. Pengadaptasian desain Arc de Triomphe pada desain Monumen SLG 

dianggap sebagai hal yang boleh dilakukan. Hal tersebut berlawanan dengan ide 

pokok branding untuk menciptakan identitas seunik mungkin dan berbeda dengan 

tempat yang lain.  

Pengadaptasian desain Arc de Triomphe pada Monumen SLG 

mengabaikan budaya asli untuk diangkat dalam bangunan ikonik Kabupaten 

Kediri. Hal tersebut mengakibatkan tidak munculnya sense of belonging, sense of 

pride, dan sense of community dari masyarakat lokal. Masyarakat merasa tidak 

dapat terhubung dengan Monumen SLG karena tidak merepresentasikan budaya 
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asli Kabupaten Kediri. Masyarakat juga tidak merasa bangga akan bangunan 

tersebut. Serta tidak dapat mengakomodasi identitas masyarakat Kabupaten 

Kediri. Hal tersebut tidak sesuai dengan ide pokok sebuah bangunan ikonik yang 

berfungsi sebagai suatu simbol identitas masyarakat lokal dan Kabupaten Kediri 

secara keseluruhan. 
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