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Pengantar 
Sudah sejak lama, paling tidak sejak zaman kolonial, Denpasar hendak dibangun menjadi 
‘kota budaya’ tetapi hal itu tampaknya tidak dibarengi dengan usaha-usaha strategis 
membangun ‘budaya kota’. Apakah yang dimaksud dengan ‘kota budaya’ dan ‘budaya kota’? 
 
‘Kota budaya’ adalah kota yang dengan kreatif melestarikan warisan budaya, baik yang 
benda (tangible) maupun yang tak-benda (intangible), dan dengan bangga menjadikan 
kekayaan dan pesona warisan budaya itu sebagai lambang identitas. Yang dimaksud dengan 
‘budaya kota’ adalah keseluruhan perilaku warga kota dalam interaksi sosial yang 
mencerminkan kearifan lokal untuk mewujudkan keharmonisan hidup bersama. Bali kaya 
akan nilai-nilai kearifan lokal seperti tat twam asi dan tri kaya parisudha (berfikir, berkata, 
berbuat baik) yang bisa diadopsi dan diadaptasi untuk membangun ‘budaya kota’ sesuai 
dengan situasi dan kondisi. 
 
Keharmonisan sosial merupakan salah satu prakondisi bagi warga untuk bisa beraktivitas dan 
berproduktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidup atau menuju kehidupan yang sejahtera. 
Kalau sebuah kota diwarnai ketegangan, kerusuhan, apalagi konflik, itu berarti kota tersebut 
gagal membangun ‘budaya kota’. Dalam masyarakat tradisional yang homogen, nilai-nilai 
biasanya jarang dipertanyakan, sedangkan pada masyarakat urban yang heterogen seperti 
Denpasar, kearifan lokal memerlukan sikap toleransi, negosiasi, paras-paros, dan saling 
asah-saling asuh. Salah satu kata kunci dalam ‘budaya kota’ adalah harmonisasi dinamis 
yang dapat diwujudkan dengan ‘pengamalan etika’. 
 
Makalah ini membahas usaha-usaha Pemerintah Kota Denpasar dalam membangun Denpasar 
sebagai ‘kota budaya’ dan langkah-langkah strategis yang ditempuh dalam membangun 
‘budaya kota’. Langkah yang ditempuh pemerintah belum tentu sepenuhnya atau semuanya 
diketahui oleh masyarakat. Untuk mendapat dukungan, pemerintah perlu menggalakkan 
pendidikan publik (public education). Sehubungan dengan itu, makalah ini juga akan 
membahas pendidikan publik apa yang telah dan perlu dilaksanakan sehingga masyarakat 
tidak saja dapat memahami cita-cita pemerintah tetapi juga mendukungnya sesuai dengan 
potensi dan swadharma alias kewajiban masing-masing.  
 
Uraian diawali dengan kilas-balik pembangunan Denpasar sebagai ‘kota budaya’. 
                                                
  Makalah disampaikan dalam seminar ‘Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Kearifan Lokal’ dalam rangka HUT 
XX Kota Denpasar, 22 Februari 2012, di Gedung Ksirarnawa, Art Centre Denpasar.  
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Sejak Pemerintah Kolonial hingga Orde Baru 
 
Usaha menjadikan Denpasar sebagai kota budaya sudah tampak sejak pemerintah kolonial 
Belanda. Hal itu berlanjut secara melompat-lompat sampai zaman orde Baru dan bahkan 
sekarang.  
 
Pemerintah kolonial Belanda mulai menguasai Bali Utara sejak tahun 1848, namun sebagian 
besar dari Bali Selatan masih berdaulat dalam kuasa beberapa kerajaan. Belanda baru mampu 
menguasai Bali secara keseluruhan setelah Puputan Badung 1906 dan Puputan Klungkung 
1908. Segera setelah itu, pemerintah kolonial mengambil kebijakan untuk melestarikan 
kebudayaan Bali dan menjadikan Bali sebagai daerah tujuan wisata. Berbagai usaha ke arah 
itu diambil termasuk mendirikan Museum Bali tahun 1910 (diresmikan 8 Desember 1932) 
dan Bali Hotel tahun 1928 dan. Museum Bali menjadi ikon Denpasar sebagai kota budaya. 
 
Konsep pembangunan museum Bali sebagai museum etnografi agak unik karena inilah 
museum yang identitasnya tidak hanya bisa dilihat dari koleksi artefak yang dipajang di 
dalam gedung tetapi juga sekaligus dari arsitektur bangunannya yang merupakan campuran 
dari arsitektur pura dan puri. Pertimbangan Belanda untuk ‘memuseumkan’ arsitektur Bali 
berdasarkan perkiraan bahwa arsitektur itu kelak akan lenyap antara lain ditenggelamkan 
bangunan atau gedung-gedung modern menyerupai arsitektur Belanda. Banyangan tersebut 
ternyata meleset karena terbukti arsitektur Bali tumbuh terus, entah lewat pura, puri atau 
hotel.  
 
Awal tahun 1970-an, pemerintah Orde Baru kembali menambah ikon budaya kota Denpasar 
dengan mendirikan patung Catur Muka di titik-tengah perempatan Gajah Mada dengan Jalan 
Surapati, Udayana, dan Veteran. Patung Catur Muka adalah pengganti arloji (dikenal dengan 
sebutan ‘loceng’), dilaksanakan tahun 1972. Selain karena lonceng itu sudah tua, alasan 
penggantian juga karena aura lonceng yang ‘modern’ tidak cocok dengan spirit kultural Bali. 
Patung Catur Muka memiliki pesona yang pas dengan spirit budaya Bali. Daripada lonceng, 
patung Catur Muka lebih tepat sebagai ikon ‘kota budaya’. 
 
Pada akhir 1970-an, pemerintah membangun Taman Budaya yang lebih dikenal dengan Art 
Centre. Kompleks Art Centre berisi beberapa panggung terutama open stage Ardha Chandra. 
Ada juga beberapa ruangan untuk memamerkan karya seniman Bali, baik lukisan maupun 
patung. Art Centre juga menjadi arena Pesta Kesenian Bali (PKB), pesta tahunan yang 
memperkuat citra Denpasar sebagai kota budaya. Pada awalnya, Art Centre banyak 
dikunjungi wisatawan, baik untuk menyaksikan koleksi seni lukis dan patung di ruang 
pameran maupun untuk menyaksikan tari kecak pada malam hari. Setelah usianya hampir 
empat dekade, pesona Art Centre semakin pudar, tidak lagi memikat wisatawan. Namun, 
dengan segala kelebihan dan kekurangannya, Art Centre dengan PKB-nya memberikan 
kontribusi penting mewujudkan Denpasar sebagai ‘kota budaya’. 
 
Ikon budaya lain yang dimiliki Denpasar adalah Bhajra Sandhi, yang sesekali juga dijadikan 
latar belakang pementasan, baik untuk seni tradisi Bali maupun seni kontemporer seperti 
musik dan seni pertunjukan. Selain ikon ini, pemerintah kota Denpasar secara reguler 
mementaskan kegiatan kesenian di taman Puputan Badung sebagai usaha memperkuat 
langkah menciptakan Denpasar sebagai kota budaya.  
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Selain tangible heritage (warisan budaya benda) yang disebutkan di atas, Denpasar juga kaya 
akan intangible heritage (warisan budaya tak benda) seperti sejarah, tradisi,  aktivitas ritual, 
prosesi, sastra, serta permainan anak-anak. Baik warisan budaya fisik maupun yang tak-benda 
sama-sama memperkuat ibukota Provinsi Bali ini sebagai ‘kota budaya’. 
 
Dalam sebuah artikel di English Cornor Bali Post yang terbit tahun 1991, Jean Couteau, 
menuliskan pengamatannya tentang sikap pemuda kota Denpasar terhadap seni pertunjukan 
Bali. Sosiolog asal Perancis yang sudah lama menetap di Bali itu berpendapat bahwa: ‘The 
city youth feels increasingly ‘embarresed’ (lek), to attend Balinese shows, except in relation 
to tourists, preferring the pounding vulgarity of pop music as promoted on their TVs’ 
(Couteau 2008:209). Artinya bahwa ‘pemuda kota kian merasa malu atau ‘lek’ (bahasa Bali) 
menyaksikan pertunjukan kesenian Bali kecuali yang berhubungan dengan turis, mereka 
lebih suka akan hentakan vulgar musik pop yang ditayangkan di televisi’.  
 
Penilaian di atas mungkin ada benarnya ketika ditulis hampir dua dekade lalu, tetapi 
perkembangan mutakhir menunjukkan hal yang sebaliknya. Rasa bangga generasi muda Bali 
terhadap keseniannya kian tumbuh dan ini bisa dilihat dari minat mereka menonton seni 
pertunjukan Bali seperti tari-tarian, lagu pop Bali, dan wayang, juga dalam minat mereka 
untuk belajar menari dan menembangkan gaguritan, kidung, dan kakawin.  
 
Pelaksanaan PKB dan penggiatan pengenalan kesenian daerah di sekolah termasuk yang 
dilaksanakan dan disponsori Pemkot Denpasar merupakan program yang ikut memberikan 
andil pada munculnya rasa bangga generasi muda Bali terhadap keseniannya. Kini tidak 
keliru menyimpulkan bahwa kian banyak anak muda Bali yang bisa makidung dan yang 
menggemari lagu pop Bali dibandingkan pada masa-masa sebelumnya. Generasi muda Bali 
kian bangga menjadikan kesenian daerah sebagai lambang identitasnya. 
 
Walaupun rasa bangga akan kesenian sudah tumbuh, belum berarti bahwa cita-cita 
menjadikan Denpasar sebagai kota berwawasan budaya sudah tercapai final. Perintangnya 
banyak sekali, selain karena ikon budaya seperti Art Centre dan Museum Bali kian pudar 
keberadaaannya secara fisik dan kultural, juga karena secara keseluruhan di Denpasar belum 
tumbuh secara memadai apa yang dinamakan sebagai budaya kota. Buktinya situasi lalu-
lintas, kondisi lingkungan, dan kepedulian sosial masyarakat kian mencemaskan dalam 
akselerasi perubahan kota yang penuh kontras yang tampaknya kian sulit dibendung. 
 

Potret Perubahan Denpasar 
 
Tidak bisa disangkal lagi, Denpasar dari dulu hingga kini, sudah berubah statusnya beberapa 
kali dari kota kerajaan menjadi kota republik, dari daerah agraris menjadi daerah ‘industri 
jasa’, dari kota kecil menjadi kota besar. Pertumbuhan jumlah penduduk dengan segala 
kompleksitasnya telah mengubah lanskap dan perangai kota Denpasar.  
 
Salah satu ciri kota besar yang juga tampak di Denpasar adalah jumlah penduduk yang kian 
padat, orang tinggal berdekatan tetapi belum tentu saling mengenal. Sistem sosial budaya 
Bali yang mengikat penduduk dalam ikatan banjar, desa, dadia, dan bentuk komunalitas 
lainnya memang tidak membuat proses individualisasi manusia seperti di kota-kota besar di 
dunia lainnya, tetapi perasaan individu dan ketidakpedualin juga mulai tumbuh mewarnai 
budaya kota yang anomi, yaitu yang kehilangan pegangan nilai sosial dan moral.  
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Denyut perubahan kota Denpasar dilukiskan dengan simbolik dan menarik oleh penyair I 
Made Sanggra lewat sebuah sajak berbahasa Bali berjudul denpasar sanè mangkin (denpasar 
dewasa ini) ditulis tahun 1971, sebagai berikut: 
 
 

denpasar sanè mangkin 
katah umah nyujuh langit 
makwèh sawah dados umah 
umah dados sawah 
 
denpasar sanè mangkin 
pasliwer wong sunantara 
solahnyanè solèh-solèh 
payasnyanè melagèndah 
melalung mekamen lambih 
macukur mabok dawa 
 
luh matingkah muani 
muani maambek….. 

 
 
 
Sajak ini ditulis oleh Made Sanggra tahun 1972, pada saat awal perkembangan Bali menjadi 
daerah tujuan wisata massal (mass tourism). Makna sajak ini bisa disimak lewat dua lapis 
tafsir. Lapis pertama, sajak ini, mulai dari bagian awalnya melukiskan perubahan lanskap 
Denpasar dari suasana agraris persawahan menjadi suasana perkotaan yang ditandai dengan 
berdirinya gedung-gedung bertingkat yang menggapai langit (nyujuh langit), termasuk salah 
satunya yaitu Hotel Bali Beach di Sanur. Kebutuhan urbanisasi membuat banyak sawah 
disulap menjadi rumah dan rumah-rumah dibangun bertingkat. Ungkapan ‘nyujuh langit’ 
merupakan gaya bahasa hiperbola karena senyatanya waktu sajak ini ditulis tidak ada 
bangunan menjulang ke langit kecuali satu saja, yaitu Hotel Bali Beach. Belakangan Pemda 
(Pemprov) Bali memberlakukan regulasi tinggi maksimal bangunan hanya 15 meter. Bisa jadi 
sajak ini pernah menjadi bagian dari wacana publik yang memberikan inspirasi bagi eksekutif 
dan legislatif serta cenderkiawan untuk menyusun peraturan untuk membatasi tinggi 
bangunan.  
 
Bagian berikutnya melukiskan Denpasar sebagai kota wisata yang dikunjungi banyak orang 
asing (wong sunantara). Di mata penyair Made Sanggra, perilaku dan perangai turis itu agak 
aneh. Tahun 1970-an, Denpasar mulai banyak dikunjungi wisatawan dan mereka biasanya 
mengenakan sarung dengan baju minim, terkadang singlet saja atau topless, untuk 
menyesuaikan diri dengan udara kota yang tropis. Wisatawan yang muncul biasanya 
berambut panjang, mirip dengan hippies. Di mata penyair dan ukuran kesopanan saat itu, 
penampilan mereka dianggap aneh untuk ukuran Denpasar saat itu. Tapi, wong sunantara 
bisa juga dianggap kaum migrant yang kemudian memperpadat urbanisasi di Denpasar, yang 
selanjutnya membuat meningkatnya kebutuhan akan akomodasi, kemudian kian 
meningkatnya konversi sawah menjadi rumah, termasuk rumah untuk kost-kost-an. 
 
Dalam tafsir lapis kedua, sajak Made Sanggra ini bisa dilihat sebagai melukiskan dampak 
sosial dari perubahan lanskap kota Denpasar. Ungkapan umah dados sawah menunjukkan 
perubahan signifikan sumber mata pencaharian masyarakat. Kalau dulu ‘sawah’ sebagai 
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sumber pendapatan, kini ‘rumah’ menjadi sumber penghasilan khususnya bila mengacu pada 
rumah-rumah kost yang bermuculan di Denpasar. Banyak warga kota yang beruntung punya 
sawah lalu mengubahnya menjadi rumah kost. Kalau menggarap sawah mereka memanen 
padi, menyewakan rumah kost mereka panen ‘uang kontan’.  
 
Lukisan perilaku manusia yang aneh-aneh adalah ekspresi kekhawatiran penyairnya tentang 
munculnya fenomena kehidupan kota yang anomi ketika luh matingkah muani (wanita 
berperilaku seperti laki-laki) dan merosotnya nilai moral. Dalam konteks sajak Made 
Sanggra, sumber anomi ini seolah bersumber dari wong sunantara. Dampak negatif 
pariwisata bukan merupakan rahasia lagi, tetapi Denpasar dan Bali secara umum sudah tanpa 
ragu-ragu menjadikan pariwisata sebagai sumber perekonomian. 
 
Akurasi penggambaran fenomena kota atau kehidupan urban (urban life) sudah banyak 
diberikan oleh kalangan sosiolog. Tingkat akurasi definisi mereka tentang kota terletak pada 
kemampuannya untuk menunjukkan sisi positif dan negatif kota sekaligus dalam oposisi 
biner atau di Bali dikenal dengan rwa bineda. Durkheim berpendapat bahwa urban life 
merupakan ruang kreativitas, kemajuan, dan tatanan moral baru (creativity, progress and a 
new moral order) sekaligus sebagai arena pembusukan moral (moral decay) dan sirnanya 
aturan-aturan sosial atau annomi (Barker 2000:296).  
 
Marx melihat urban life sebagai lambang kemajuan dan lompatan besar produktivitas yang 
dibeli oleh kapitalisme, sebaliknya juga sebagai arena kemiskinan, ketakpedulian, dan 
penderitaan. Walaupun batasan tentang kehidupan urban di atas disusun berdasarkan apa 
yang terjadi di kota-kota di Barat yang berciri industri yang kental, situasinya sedikit banyak 
juga tampak di kota-kota di Indonesia.  
 
Pemerintah dan masyarakat pasti mendambakan agar kota Denpasar berkembang menjadi 
arena produktivitas, kreativitas, dan memberikan kemajuan-kemajuan. Sebaliknya, mereka 
tidak ingin melihat kota menjadi arena tumbuh suburnya ketidakpedualian dan pembusukan 
moral sosial. Atau, setuju kota Denpasar menjadi arena untuk memacu proses-proses 
produksi kreatif demi keberlanjutan perekonomian tetapi tidak mau kemajuan itu 
menyuburkan proses pemiskinan atau kemiskinan. Lalu, bagaimanakah menjadikan Denpasar 
sebagai kota yang berkembang dengan ciri positif kehidupan urban sekaligus mencegah 
dampak negatifnya seperti yang diungkapkan oleh Marx dan Durkheim.  
 

Membangun ‘Budaya Kota’ lewat Pendidikan Publik 
 
Selama ini, Pemerintah Kota Denpasar sudah secara kreatif, strategis, dan intensif berusaha 
membangun ‘budaya kota’ melalui pendidikan publik (public education). Salah satu yang 
utama dan dibahas dalam bagian ini adalah iklan layanan masyarakat yang secara reguler 
disiarkan di Radio Pemkot.  
 
Beruntung sekali Pemkot mempunyai media elektronik Radio Pemerintah Kota Denpasar 
yang dapat dijadikan media untuk membangun budaya kota. Pemerintah dan masyarakat 
sangat merasakan arti penting media elektronik ini sebagai saluran informasi. Pemerintah bisa 
menyosialisasikan ketentuan peraturan yang perlu diketahui publik, khususnya di bidang 
pembangunan dan pelayanan masyarakat, sementara masyarakat juga bisa mendapatkan 
informasi praktis lewat radio seperti situasi lalu-lintas di kota on real time. Akhir tahun 2011, 
ada penertiban stasiun radio di Bali sehubungan dengan keluarnya ketentuan baru dalam 
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perizinan dan pemakaian frekuensi. Saat itu puluhan pemancar radio termasuk Radio Pemkot 
Denpasar ikut ditertibkan dan terpaksa off-air beberapa bulan. Menyadari pentingnya media 
penyiaran ini, Walikota Denpasar Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra dengan cepat 
memecahkan masalah perizinan sehingga mulai Januari radio Pemkot bisa mengudara lagi 
dengan baik dan lancar sampai sekarang.   
 
Iklan-iklan sosial atau layanan masyarakat Radio Pemkot sangat persuasif, mendorong 
masyarakat untuk bersama membangun menuju Denpasar sebagai kota budaya, kota yang 
ramah, bersih, tertib, nyaman, dan harmonis. Pesan-pesan jangan membuang sampah 
sembarangan, iklan hidup sehat, tertib administrasi kependudukan, tertib ber lalu-lintas, iklan 
yang melarang pengendara motor/mobil menggunakan handphone saat berkendaraan, dan 
iklan dilarang parkir sembarangan atau melanggar rambu-rambu lalu-lintas, semuanya 
merupakan bentuk edukasi publik untuk ketertiban kota. 
 
Ada juga iklan yang isinya menarik yaitu saran dari orang tua agar anaknya tidak 
mengonsumsi narkoba, yang dijawab oleh si anak dengan menyarankan orang tuanya untuk 
jangan mencoba-coba korupsi. Iklan layanan ini disponsori oleh KPK, suatu tanda bahwa 
Radio Pemkot tidak hanya mengudarakan iklan lokal, produk Pemkot saja, tetapi juga iklan 
lembaga nasional yang pesannya begitu mulia, sesuai dengan kearifan lokal Bali untuk 
menjauhi madat dan maling.  
 
Iklan layanan radio Pemkot umumnya menggunakan bahasa Indonesia. Beberapa di 
antaranya juga ada yang menggunakan bahasa Bali dan disampaikan dengan sangat menarik, 
yaitu iklan ‘perlu tidaknya menutup jalan kalau ada upacara adat’. Tokoh antagonis (negatif, 
sombong) iklan ini mengusulkan dengan arogan agar ‘jalan ditutup, agar masyarakat tahu 
bahwa mereka sedang melaksanakan ritual yang besar’. Iklan ini aktual sekali karena 
memang mencerminkan apa yang banyak terjadi di masyarakat. Kegiatan ritual sering 
ditandai dengan penutupan jalan, membuat lalu-lintas yang sudah padat menjadi semakin 
padat, dan pengalihan alur membuat jalanan cenderung macet. Tokoh positif dalam iklan ini 
dengan bijaksana menyarankan tidak perlu menutup jalan, dan kalau ada upacara, lebih baik 
melaporkan kepada polisi yang berwenang mengatur lalu-lintas dan menyampaikan ke radio 
Pemkot agar kondisi lalu-lintas diinformasikan lewat radio sehingga publik sedapat mungkin 
menghindari jalur padat. Pesan iklan ini hebat dan komprehensif sekali, sesuai dengan pikiran 
banyak orang, yakni sedapat mungkin jangan menutup jalan yang tidak perlu kalau 
mengadakan ritual. Apa artinya ritual yang lancar kalau menghasilkan banyak keluhan 
bahkan cacian atau sumpah serapah dari publik?  
 
Masyarakat juga diimbau oleh penyiar untuk sudi menyampaikan informasi sosial seperti 
kemacetan lalu-lintas, masalah sampah, dan sebagainya. Laporan itu bisa disampaikan lewat 
telepon atau facebook, atau twitter Radio Pemkot. Masyarakat yang mau berbagai informasi 
dianggap telah ikut ber-yadnya. Yadnya adalah ritual korban suci dalam agama Hindu.  
Informasi kemacetan lalu-lintas, misalnya, akan sangat besar artinya bagi pengguna jalan 
lain. Di sini kita melihat Radio Pemkot mengangkat nilai kearifan lokal dalam memotivasi 
publik untuk berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dan keharmonisan sosial.  
 
Iklan-iklan layanan di radio Pemkot memiliki pesan positif tetapi disampaikan tanpa 
menggurui. Kualitas produknya sebagai iklan juga sangat baik, suara tokoh, ilustrasi 
musik/gamelan, struktur iklan (awal, tengah akhir) dan durasi (pendek-pendek) membuat 
semuanya menarik untuk didengar. Pesan-pesan yang disampaikan menjangkau berbagai hal 
yang kebanyakan berhubungan langsung dengan pentingnya masyarakat menghayati, 
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mengamalkan, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai moral universal yang juga menjadi 
intisari dari nilai-nilai kearifan lokal Bali. Penghayatan dan pengamalan nilai-nilai seperti 
menghormati peraturan lalu-lintas, menjaga kebersihan fasilitas umum, santun di jalan raya, 
menghormati diri sendiri dengan cara menghormati orang lain, jangan sombong, jangan 
korupsi, jangan mabuk, jangan destruktif, jangan egois, dan seterusnya adalah nilai-nilai yang 
relevan dengan urban life.  
 
Mengingat iklan-iklan Radi Pemkot banyak yang baik, sementara pendengar radio ini terbatas 
jumlahnya, sedangkan yang perlu dijangkau oleh pesan-pesan ‘budaya kota’ bukan saja 
warga kota Denpasar tetapi masyarakat luas yang juga lalu-lalang atau bekerja di Denpasar, 
maka sangat baik sekali kalau iklan radio Pemkot disiarkan di radio lain. Ide lain yang perlu 
dipertimbangkan adalah agar Pemkot dan stakeholders lainnya bisa bekerja sama untuk 
memvisualkan iklan-iklan radio pemkot itu dan menayangkannya di televisi. Melalui televisi, 
tak hanya audiensnya lebih luas, pesan iklan juga akan bisa lebih powerful karena 
memadukan suara dan gambar hidup.  
 
Selain memvisualkan iklan-iklan yang ada, menciptakan iklan-iklan layanan radio  dan TV 
yang baru untuk membangun ‘budaya kota’ juga sangat perlu dilakukan secara inovatif dan 
kreatif karena iklan bisa dijadikan sarana edukasi publik yang ampuh. Target iklan juga bisa 
dirancang sesuai dengan tujuan, misalnya iklan yang menargetkan remaja atau publik secara 
umum. Jika iklan-iklan tersebut dibuat dengan menjadikan kearifan lokal sebagai jiwa pesan, 
maka efek positifnya tidak saja terletak pada perubahan perilaku publik tetapi pada 
pemahaman dan penghayatan akan nilai-nilai kearifan lokal, seperti iklan ‘saran kepada anak 
jangan mencoba mengonsumsi narkoba, dan saran kepada orang tua agar jangan mencoba 
korupsi’ yang sesuai dengan nilai moral atau ajaran agama. Saya teringat iklan Bali TV 
tentang ‘ucapan Om Swastyastu’ yang secara ampuh mempercepat popularitas ekspresi 
agama Hindu itu dalam praktik komunikasi publik. Kalau Muslim mengucapkan ‘Assalam 
Mualaikum’ saat menyapa atau menjawab telpon, maka orang Bali atau Hindu kini terbiasa 
mengucapkan ‘Om Swastyastu’. Akan lebih ganda efeknya jika dalam produksi iklan-iklan 
layanan sosial, remaja atau anak-anak dilibatkan karena mereka akan melakukan internalisasi 
pesan iklan sejak mereka terlibat memproduksinya, bukan saja saat mendengar atau 
memirsanya di televisi. 
 
Selain lewat iklan radio, Pemkot Denpasar juga menempuh edukasi publik membangun 
‘budaya kota’ lewat publikasi brosur atau leaflet yang mempromosikan kearifan lokal. 
Menariknya, leaflet itu juga diperagakan dalam pertunjukan teatrikal, yaitu pada saat 
pembukaan Denpasar Festival (Denfest), 28 Desember 2011. Pemain teatrikal itu adalah 
anak-anak SMA Kota Denpasar. Dalam leaflet yang dibuat kelompok kartunis BogBog 
dituangkan lima hal negatif yang harus dicegah (dimulai dengan kata de- ungkapan bahasa 
Bali yang berarti ‘jangan’) dan lima hal yang harus diingat (eling ring artinya ‘ingatkah 
akan..’).  
 
Kelima pesan ‘hal yang harus dicegah’ dilakukan meliputi : de ajum (jangan sombong), de 
belog (jangan bodoh), de blengih (jangan manja), de romon (jangan sembrono), dan de 
mabuk, track-trackan, ngroyok (jangan mabuk, jangan trek-trekan/ngebut, jangan 
ngroyok/suka berkelahi). Kelima hal positif yang harus diingat (eling-an) adalah eling ring 
seni lan budaya (ingan akan seni dan budaya), eling ring rerama (ingat kerabat), eling ring 
sesuunan (ingat pada yang perlu dipuja secara spiritual), eling ring pasukadukan (ingat 
kelompok suka-duka), dan eling ring pekantenan (ingat pada persaudaraan-institusional) 
(lihat gambar). Tiap-tiap pesan diterjemahkan secara teatrikal dan ditampilkan pada saat 
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pawai pembukaan Denfest. Dalam cover leaflet itu tertulis ‘teruna-teruni adalah penerus 
agama, budaya dan  oralitas Bali. Tanpa teruna-teruni yang tindih, satia, jengah, masa depan 
Bali berhenti di sini’. Selain disebarkan pada Denfest, leafleft menarik karena kartunnya 
jenaka juga disebarkan ke sekolah dan masyarakat umum, membuat pesannya diapresiasi dan 
dihayati secara lebih luas.  
 
 

 
 
Ilustrasi kartun de-Ajum dengan gambar orang main cewek, mabuk-mabukkan, dan 
warga arogan menutup jalan umum; di sampingnya pesan ‘eling ring seni budaya’ yang 
menggambarkan warga aktif berkesenian, membangun kota budaya. 

 
 
Perlu disarankan agar materi edukasi publik seperti ini bisa diproduksi terus dengan 
menyesuaikannya dengan perkembangan zaman. Banyak nilai kearifan lokal selain yang 
sudah ditonjolkan pada leaflet kartun Denfest yang bisa diangkat sebagai materi edukasi 
publik seperti spirit tat twam asi (prinsip aku adalah kamu), tri kaya parisudha (berfikir, 
berkata, berbuat baik), tri hita karana (tiga penyebab kesejahteraan; hubungan harmonis 
manusia dengan Tuhan, sesama, dan alam), dan spirit multikultur, dan  toleransi. Semua nilai 
kearifan lokal ini penting artinya dalam membangun ‘budaya kota’ karena dapat memotivasi 
warga kota untuk berperilaku positif demi kenyamanan dan keharmonisan sosial. 
 
Pemkot juga sadar bahwa aktualisasi ‘budaya kota’ akan lebih lengkap dan kuat kalau para 
wisatawan yang berkunjung ke Denpasar juga memiliki wawasan budaya yang diperlukan 
untuk mengenal kota dan berinteraksi dengan warga kota dengan baik. Hal ini bisa dibuktikan 
dengan upaya Pemkot Denpasar Desember 2011 menerbitkan buku kecil (booklet) Surviving 
Denpasar, Comical Guide (2011) yang diprakarsai Walikota Denpasar, Rai Dharmawijaya 
Mantra, terinspirasi dari lawatannya ke beberapa kota di Jepang. Ilustrasi buku kartun ini 
menarik sekali, deskripsi teks yang ringkas sangat bagus dan bermakna dalam. Isinya juga 
mencerminkan kearifan lokal Bali seperti nilai rwa bineda (oposiri biner dua yang berbeda) 
dan beberapa daya tarik budaya yang ada di daerah ini (lihat gambar). Di dalamnya terdapat 
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apa yang bisa dan tidak bisa (do’s and dont’s) di Bali. Misalnya, turis tidak boleh duduk di 
patung yang disakralkan, hati-hati berjalan di trotoar agar jangan sampai kecemplung ke 
lobang—sesuatu yang mengingatkan nilai rwa bineda bahwa di tempat yang baik senantiasa 
ada yang buruk. Wisatawan yang membaca buku ini akan memiliki apresiasi budaya yang 
positif terhadap kota Denpasar, lalu disadari atau tidak mereka akan ikut memperkuat 
‘budaya kota’. 
 
 

 
 

Cover buku  Surviving Denpasar, Comical Guide, buku yang berisi pesan yang jenaka 
dan sarat makna. 

 
 
Hasil langkah-langkah Pemkot membangun budaya kota akan jauh lebih efektif kalau 
masyarakat, generasi muda, dan stakeholder lainnya ikut memberikan dukungan. 
Pembangunan ‘budaya kota’ adalah proses terus-menerus yang memerlukan dukungan semua 
pihak. Usaha membangun ‘budaya kota’ jauh lebih sulit daripada membangun ‘kota budaya’ 
karena yang terakhir ini bisa dilakukan dengan dukungan finansial misalnya dengan 
membangun gedung kesenian, mementaskan tari-tarian secara regular, melestarikan warisan 
budaya dengan mendirikan museum, teapi semua itu tidak akan lengkap adanya kalau tidak 
disertai usaha strategis membangun ‘budaya kota’. Budaya kota bisa dikatakan pilar tangible 
dan intangible ‘kota budaya’.  
 

Penutup 
 
Pembangunan Denpasar sebagai ‘kota (berwawasan) budaya’ tidaklah cukup dengan 
menggelar pentas seni budaya atau festival serta membangun ikon fisik budaya saja tetapi 
perlu dibarengi usaha strategis dan rekayasa sosial dengan membangun ‘budaya kota’. 
Pembangunan budaya kota diarahkan pada peningkatan kesadaran menghayati dan 
mengamalkan nilai-nilai kearifan lokal. Bali pada umumnya dan Denpasar pada khususnya 
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memiliki kekayaan nilai kearifan lokal untuk diangkat dan dipopulerkan dalam usaha 
membangun ‘budaya kota’. Kalau di Barat pembangunan budaya kota dilaksanakan lewat law 
enforcement, di Timur termasuk Bali dan Denpasar langkah yang lebih awal sebaiknya lewat 
penetrasi nilai-nilai kearifan lokal, sedangkan penegakan hukum menyusul kemudian. 
Daripada memberikan sanksi hukum, lebih baik memberikan sanksi sosial, rasa malu, sesuai 
dengan karakter sosial masyarakat Timur. 
 
Budaya kota perlu dibangun karena akselerasi perubahan kota Denpasar secara sosial, 
demografis, dan juga dampak globalisasi. Pembangunan budaya kota diarahkan untuk 
mencegah konflik sosial yan tidak perlu terjadi.  
 
Sejauh ini, Pemkot Denpasar telah gigih mengambil langkah-langkah membangun ‘budaya 
kota’ lewat edukasi publik melalui iklan-iklan layanan masyarakat yang disiarkan di Radio 
Pemkot. Banyak iklan layanan masyarakat tersebut disuat dengan mengedepankan spirit 
kearifan lokal, seperti mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi dan 
kelompok. Ke depan, iklan-iklan layanan masyarakat berbasis kearifan lokal yang disiarkan 
radio Pemkot itu sebaiknya juga disiarkan di stasiun radio-radio lain, atau juga 
divisualisasikan dalam bentuk video dan ditayangkan di TV sehingga efek edukasi sosialnya 
bisa lebih luas dan lebih ampuh. Media massa elektronik adalah salah satu media yang 
powerful untuk edukasi publik. 
 
Usaha lain yang juga ditempuh Pemkot untuk edukasi publik adalah dengan menerbitkan 
poster, leaflet, booklet, dan menyebarkannya ke berbagai lapisan masyarakat. Sasarannya 
tidak saja generasi muda atau warga kota pada umumnya, tetapi juga wisatawan asing. 
Aktualisasi budaya kota akan lebih kuat dan lengkap di segala lini kalau tourist juga ikut 
menghayati nilai-nilai kearifan lokal Bali dalam interaksinya dengan warga kota.  
 
 
 
 

Padangsambian,  15 Februari 2012 
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