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Kesan atau Identitas  

Kesan atau identitas apakah yang segera terbayang demikian orang mendengar nama 
Peguyangan Denpasar? Jawabannya tergantung dari latar belakang orang yang bersangkutan.  
 
Kalau pertanyaan itu diajukan kepada ahli arkeologi atau orang dengan latar belakang sejarah 
budaya, mereka mungkin akan mengatakan bahwa Peguyangan adalah salah satu desa di Kota 
Denpasar yang memiliki sejumlah artefak peninggalan megalitikum (batu besar). Jika 
pertanyaan yang sama diajukan kepada para pengamat pendidikan, mereka mungkin akan 
mengungkapkan bahwa Desa Peguyangan terkenal sebagai ‘asal’ guru atau tenaga pendidik 
dengan jiwa mendidik yang besar. Yayasan Dharma Yatera yang bergerak di bidang pendidikan 
sejak berdiri 1967 (1966?) sampai sekarang adalah salah satu contohnya. Contoh lainnya adalah 
Prof. Dr. I Gusti Ngurah Bagus (1933-2003), mahaguru kebudayaan yang ikut membuat 
Peguyangan terkenal. 
 
Namun, jika pertanyaan tentang Peguyangan diajukan kepada warga urban yang senang 
menikmati hidangan khusus, mereka akan mengidentikkan Desa Peguyangan dengan Warung 
Subak atau Warung Mina. Dalam beberapa tahun belakangan ini, mungkin tanpa pernah diduga 
sebelumnya, Peguyangan menjadi tempat berkembangnya sejumlah rumah makan. Turis 
domestik yang berkunjung ke Denpasar dan ingin menikmati kuliner ikan laut lezat dengan 
harga tidak semahal di daerah pariwisata, mereka akan datang ke Warung Subak atau Warung 
Mina di Peguyangan.  
 
Tentu saja semua kesan atau identitas itu tepat adanya. Identitas tidak bersifat tunggal, tetapi 
jamak. Sebuah tempat, seperti Peguyangan, bisa memiliki lebih dari satu identitas. Dengan 
bertambah ikon, berarti bertambah pula label identitas.   
 
Arti penting identitas bukan saja sebagai tanda diri yang membedakan dengan entitas lain 
tetapi juga peluang yang bisa dikembangkan sebagai sumber daya ekonomi. Di dalam era 
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kuatnya arus urbanisasi dewasa ini dan tingginya kesadaran cultural untuk mempertahankan 
tradisi, penanda identitas lokal tidak saja penting untuk memperkuat jati diri dalam 
menghadapi arus globalisasi, tetapi juga bernilai dalam menghadapi ketatnya kompetisi 
ekonomi, mendesaknya penciptaan lapangan kerja, dan tingginya tuntutan untuk sustainable 
development berbasis budaya dewasa ini. 
 
Makalah ringkas ini menawarkan materi dialog untuk menggali potensi nilai kearifan dan tradisi 
lokal yang bisa diangkat sebagai ikon sosial, budaya, atau potensi ekonomi kreatif masyarakat 
Peguyangan.  Seperti halnya masyarakat Bali lainnya, warga Peguyangan pun memiliki kekayaan 
tradisi dalam arti nilai dan praktik yang bisa dikelola untuk memenuhi tuntutan spiritual dan 
material. 
 
Uraian berikut diawali dengan trend pembangunan industri kreatif di Indonesia dan dilanjutkan 
dengan kebijakan Pemkot Denpasar dalam pengembangan industri/ekonomi kreatif.  Oleh 
karena itu Peguyangan berada di wilayah Pemkot Denpasar, maka kebijakan Denpasar menjadi 
Kota Kreatif Berwawasan Budaya perlu diketahui sehingga bisa memberikan kontribusi 
sekaligus memetik manfaat dalam usaha-usaha tersebut. 
 

Trend Industri Kreatif  

Kecenderungan industri atau ekonomi kreatif bisa ditelusuri dari pengertian dan titik awalnya. 
Istilah ekonomi kreatif sering dipertukarkan dengan ‘industri kreatif’. Maknanya kurang lebih 
sama, hanya penekanan yang berbeda, di mana industri kreatif menekankan pada keseluruhan 
proses pembuatan dalam sistem industri, sedangkan ekonomi kreatif mengacu pada proses 
perdagangan atau penjualan untuk manfaat ekonomi. Kerap pula dipahami bahwa industri 
kreatif merupakan payung dari ekonomi kreatif. Yang pertama lebih luas daripada yang kedua. 
 
Konsepsi dan fenomena industri atau ekonomi kreatif bergerak dari Barat ke Timur. Gagasan 
untuk menempatkan ‘creative industry’ dalam satu payung merupakan usaha yang relatif baru. 
Istilahnya pertama kali diperkenalkan oleh pemerintahan Partai Buruh Inggris tahun 1997, dan 
kemudian dengan cepat diadopsi di Eropa, Amerika Utara, Australia, Selandia Baru, dan Asia 
Timur. Task Force (Tim Tugas) pemerintahan Inggris membatasi industri kreatif sebagai: 
 

‘those industries which have their origins in individual creativity, skill and talent and 
which have a potential for wealth and job creation through the generation and 
exploitation of intellectual property’  

(Peter Jones, Daphne Comfort, Ian Eastwood and David Hillier 2004:134).3 
.  

industri-industri yang bersumber dari kreativitas individual, keterampilan dan bakat dan 
memiliki potensi untuk kesejahteraan dan penciptaan lapangan kerja lintas generasi dan 
eksploitasi [pemanfaatan] kekayaan intelektual. 
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Tim Tugas menetapkan tiga belas kategori yang dimasukkan ke dalam ‘industri kreatif’ (tetapi 
dalam tulisan ini didaftar 12), yaitu advertising; architecture; the art and antiques market; 
crafts; design; designer fashion; film and video; interactive leisure software; music; the 
performing arts; software and computer services; television and radio.  
 

Konsep industri kreatif di Indonesia tampaknya berasal dan mendapat inspirasi dari apa yang 
berkembang di Eropa dan Amerika. Batasan pengertian dan kategori aktivitas yang dimasukkan 
ke dalam industri kreatif hampir sama termasuk dalam urutannya sekalipun. Bedanya, kalau 
pemerintahan Inggris memasukkan 13 (atau 12 kategori usaha), pemerintahan Indonesia 
memasukkan empat belas, yaitu: periklanan; arsitektur; barang seni; kerajinan; desain; fesyen; 
video, film dan fotografi; permainan interaktif; musik; seni pertunjukkan; penerbitan dan 
percetakan; layanan komputer dan piranti lunak; televisi dan radio; dan riset dan 
pengembangan (Depdag, 2007).  
 
Yang merupakan tambahan dalam kategori industri kreatif di Indonesia adalah ‘penerbitan dan 
percetakan’ dan ‘riset dan pengembangan’. Tampaknya Indonesia lebih kreatif memasukkan 
yang dua ini ke dalam ketagori industri kreatif karena dunia industri perbukuan bisa masuk ke 
dalamnya, begitu juga karena pentingnya aktivitas riset dan pengembangan untuk mendukung 
kelanjutan spirit kreativitas. Dasar kategori ini adalah pengakuan atas kreativitas intelektual 
individu sebagai modal utama. 
 
Jika dilihat dari pengertian ‘industri kreatif’, maka sebetulnya yag bisa dikategorikan ke 
dalamnya tentu saja sangat banyak, tidak terbatas pada empat belas bidang di atas. Ada yang 
mengatakan bahwa ke-14 bidang itu masuk kategori ekonomi kreatif bukan karena yang lain 
tidak tetapi karena yang 14 ini hendak diberikan penekanan dalam pembinaan. Bidang lain bisa 
saja dimasukkan sepanjang aspek kreatifnya menonjol. Memang, tak lama setelah ke-14 aspek 
itu diperkenalkan, satu bidang ekonomi kreatif segera diusulkan untuk dimasukkan yaitu kuliner 
(gastronomi). Kini Indonesia memiliki 15 bidang usaha yang masuk ke dalam industri kreatif. 
 
Berhubung bidang-bidang usaha tersebut sudah dikenal dan berkembang sedemikian rupa 
sebelumnya, maka pemberian label ekonomi atau industri kreatif kepada bidang-bidang 
tersebut tidak lebih dari penekanan baru atas praktik lama. Namun, harus diakui bahwa label 
baru ini adalah langkah kreatif karena bisa memberikan spirit baru dalam pengembangan 
bidang-bidang tersebut atau bidang lainnya dalam payung kreatif. 
 

Denpasar menuju Kota Kreatif 

Pemkot Denpasar bertekad menjadi Denpasar sebagai kota berwawasan budaya, dengan 
mengutamakan pembangunan seni budaya dan spirit kultural dan menjadikan kebudayaan 
sebagai dasar dan tujuan pembangunan. Belakangan, ketika Pemerintah Pusat memberikan 
perhatian pada industri kreatif, yang tonggaknya bisa dilihat antara lain pada pembentukan 
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sejak Oktober 2011, Pemkot Denpasar juga 
menyambut inisiatif ini dengan antusias. Walikota Rai Dharmawijaya Mantra memiliki latar 
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belakang pendidikan dan profesi di bidang perekonomian (lulusan Fakultas Ekonomi Unud dan 
pernah menjadi Ketua Hipmi Bali), beliau juga lahir dan tumbuh dalam keluarga yang mencintai 
kebudayaan (ayahnya Prof. Dr. Ida Bagus Mantra, Gubernur Bali 1978-1988). Dekatnya 
hubungan kota (seni) budaya dengan Kota Kreatif membuat beliau gesit mengembangkan 
ekonomi kreatif di Denpasar. 
 
Inisiatif penting yang kini tengah diambil Pemkot Denpasar adalah menerima 
undangan/tantangan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk melamar ke 
UNESCO sebagai anggota UNESCO Creative Cities Network (Jaringan Kota Kreatif UNESCO). 
Berkas aplikasi untuk itu sedang digodok, sebelum diunggah ke situs UNESCO untuk diverifikasi 
dan dinilai, lolos atau tidak. 
 
UNESCO meluncurkan program untuk membangun Creative Cities Network atau jaringan kota 
kreatif mulai Oktober 2004. Jaringan Kota Kreatif ini dibedakan ke dalam tujuh tema, yaitu Kota 
Musik, Film, Desain, Sastra, Kerajinan dan Kesenian Rakyat, Seni Media, dan Gastronomi. 
Tujuannya adalah untuk melestarikan keragaman budaya-budaya lokal, menghubungkan kota-
kota kreatif untuk berbagi dalam cara-cara melestarikan dan mengembangkan kekayaan 
budaya lokal secara kreatif, serta mendorong masyarakat untuk menjadikan kebudyaan sebagai 
dasar pembangunan berkelanjutan dan sumber ekonomi kreatif.  
 
Sejak meluncurkan inisiatif menciptakan Creative Cities Network diluncurkan, UNESCO sudah 
menetapkan belasan kota-kota di dunia sebagai kota kreatif dengan kekhasan masing-masing, 
misalnya kota Sydney di Australia sebagai Kota Film, Berlin (Jerman) dan Kobe (Jepang) sebagai 
Kota Desain, Melbourne (Australia) dan IOWA (Amerika) sebagai Kota Sastra, Kanazawa 
(Jepang) dan SanteFe (Mexiko) sebagai Kota Kerajinan dan Kesenian Rakyat, Chengdu (Cina) 
sebagai Kota Gastronomi, dan Ville de Lyon (Perancis) sebagai Kota Seni Media.  
 
Denpasar mengajukan permohonan masuk nominasi jaringan kota kreatif UNESCO untuk 
bidang kerajinan dan kesenian rakyat (crafts and folk art). Usulan ini diajukan berdasarkan 
pertimbangan faktor internal dan eksternal. Secara internal, Denpasar memiliki kerajinan dan 
kesenian rakyat yang kaya, lestari, dan memiliki potensi ekonomi kreatif. Denpasar sudah sejak 
lama menetapkan strategi pembangunan menjadikan Denpasar Kota Berwawasan Budaya. 
Unsur kreatif menjadi bagian dari strategi pembangunan ini.  
 
Secara eksternal, Denpasar telah masuk dalam koridor pariwisata internasional sehingga 
memiliki peluang besar untuk berbagi atau berkontribusi untuk pengayaan dan pelestarian 
kahasanah kebudayaan global. Sebagai warga dunia, alangkah mulianya Denpasar bisa 
mendukung program lembaga dunia, seperti UNESCO, untuk menjaga peradaban dunia, 
membangun persahabatan sesama anggota jaringan kota kreatif, dan menjaga keharmonisan 
dan kedamaian dunia melalui kebudayaan. 
 
Ada beberapa kriteria yang diisyaratkan UNESCO untuk pengajuan, antara lain aspek tradisi dan 
produksi kontemporer; pembinaan; dan kehadirannya yang merakyat. Untuk menjadi UNESCO 
Creative City for Crafts and Folk Art, Denpasar memilih item untuk crafts (kerajinan) yaitu 
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fesyen endek, kipas, layang-layang, dan ogoh-ogoh; sedangkan untuk item kesenian rakyat (folk 
arts) adalah seni tabuh (balaganjur), tarian (janger, yang bersifat kerakyatan), dan acara festival 
(Denpasar Festival, Sanur Village Festival, Pesta Kesenian Bali, dan yang lainnya). Walaupun 
item kerajinan dan kesenian rakyat itu bukan milik eksklusif Denpasar, nyatanya mereka 
berkembang di Denpasar, dan Pemkot memberikan sentuhan baru untuk merangsang 
kreativitas. Misalnya, tekstil endek diberikan perhatian yang khusus oleh Pemkot melalui 
pembinaan, promosi, dan adopsi tekstil endek sebagai seragam karyawan Pemkot. Setiap 
Festival Denpasar, dilaksanakan lomba desan dan peragaan busana berbahan endek. Demikian 
juga halnya dengan ogoh-ogoh, di mana Pemkot mendorong sekaa teruna untuk membuat 
ogoh-ogoh melalui donasi dan kompetisi. 
 
Item-item lain yang berkaitan dengan seni tradisi yang berkembang lintas waktu dan generasi 
ditandai dengan produksi kontemporer tentu saja bisa dimasukkan untuk memperkuat ciri 
Denpasar sebagai Creative City Network. Dalam ruang kreatif terbuka inilah, setiap wilayah, 
warga, kelompok di Kota Denpasar bisa memberikan kontribusi dalam menciptakan ikon jati diri 
kelompoknya dan pada saat bersamaan mengembangkan sebagai usaha kreatif untuk 
menikmati potensi ekonomi.  
 

Peluang Peguyangan 

Jika dilihat dari batasan industri kreatif yang dikutip di atas khususnya poin yang berbunyi 
“individual creativity, skill and talent”, jelas tersimak bahwa kunci pentingnya dalam 
membayangkan masa depan Peguyangan terletak pada ‘kreativitas, keterampilan, dan bakat, 
individu”. Artinya, ekonomi kreatif yang kiranya bisa dikembangkan untuk membangun masa 
depan Peguyangan adalah keunggulan (terampil dan berbakat) warga secara perorangan. 
Kemampuan perorangan itu bisa disinergikan menjadi agregat SDM yang potensial. 
Bagaimanakah peluang Peguyangan untuk membangun ikon-ikon identitasnya yang memiliki 
potensi ekonomi kreatif? 
 
Keunggulan yang dimiliki Peguyangan dalam membangun jati diri desa atau masyarakatnya bisa 
dilihat dari eksistensi dan kiprah Yayasan Dharma Yatera. Yayasan yang bergerak di bidang 
pendidikan ini hadir mulai tahun 1966/67 dan masih dinamis sampai sekarang, sudah memasuki 
usia 34 tahun. Dalam perjalanannya, Yayasan ini bisa mengelola sekolah dari tingkat TK sampai 
SMP. Pilihan bergerak di bidang pendidikan, adalah usaha yang mulia untuk mencerdaskan 
kehidupan masyarakat sekaligus menyiapkan sumber daya manusia unggul, berbakat, dan 
terampil. 
 
Beberapa desa lain di Bali pada umumnya, dan Denpasar pada khususnya, juga mengambil 
inisiatif yang sama dengan Peguyangan dalam membangun yayasan yang bergerak di bidang 
pendidikan. Hal itu misalnya bisa dilihat di Penatih yang mendirikan sekolah SMP Widya Sakti, di 
Kerobokan yang mendirikan sekolah Budi Utama, Padangsambian yang mendirikan sekolah 
SMP Ngurah Rai, dan di Pedungan mendirikan SMP Dharma Wiweka. Dari segi usianya, Yayasan 
Dharma Yatera termasuk yang tua, menandakan dua hal. Pertama, timbulnya kesadaran awal 
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pada pentingnya membangun SDM. Kedua, kemampuan dan komitmen pengelolaan yang 
berlanjut lewat lintas generasi, buktinya masih berjalan sampai sekarang. 
 
Kekayaan tradisi Bali dan beragamnya item ekonomi kreatif yang dikembangkan pemerintah 
Pusat dan pemkot Denpasar memberikan banyak pilihan bagi masyarakat Peguyangan untuk 
menetapkan ikon yang cocok bagi daerahnya. Di bidang kuliner, misalnya, Peguyangan bisa 
mengangkat kekayaan kuliner lokal untuk ditawarkan sebagai menu di warung atau restoran.  
Desa Penatih pernah dan masih tenar karena ‘lawar’-nya. Citra Penatih dari ‘lawar’-nya masih 
mulia sampai sekarang karena mereka mampu terus merawat kualitasnya. Inilah contoh 
identitas berbasis kearifan lokal yang memiliki nilai ekonomi. Peguyangan bisa kreatif 
membangun identitas seperti ini. Pilihan banyak, mulai dari kerajinan untuk suvenir, arsitektur 
(dengan inspirasi dari tradisi megaltikum, misalnya), seni pertunjukan, atau komodifikasi laying-
layang, penjor dan perlengkapan dekorasi, ogoh-ogoh seperti sudah mulai dikembangkan di 
beberapa desa di Denpasar atau Bali. 
 
Ada peluang pendukung. Warung Subak, Warung Sukun, dan Warung Mina telah 
mempopulerkan nama dan lokasi Peguyangan. Beratus-ratus kilogram ikan, sayur, dan juga 
buah dibutuhkan oleh ketiga warung ini. Betapa eloknya kalau warga Peguyangan bisa 
mensuplai sebagian kebutuhan ikan (air tawar)-nya. Begitu juga sayur. Di meja-meja warung 
tersebut, tersedia aneka kripik, betapa bagusnya kalau ada kripik atau camilan buatan 
Peguyangan.  
 
Peluang ini bisa dimanfaatkan untuk pengembangan item-item ekonomi kreatif lainnya. 
Warung Subak sangat populer di dunia maya, facebookn-nya memiliki hampir 13 ribu ‘like’ 
(followers), suatu potensi yang bisa dimanfaatkan untuk memperkenalkan item-item ekonomi 
kreatif lainnya. Warung Subak sering mendapat kunjungan grup turis domestik yang ingin 
menikmati hidangan khas ikan lezat. Rombongan turis domestik ini tentu saja pasar yang 
potensial untuk disuguhkan oleh-oleh dari Bali, entah hasil kerajinan, busana, atau makanan 
khas. Alangkah baiknya kalau warga bisa memanfaatkan peluang ini untuk keuntungan ekonomi 
dengan menawarkan item lokal yang bisa menjadi identitas Peguyangan. 
 
Lembaga pembangunan desa atau kelurahan, mungkin bisa memfasilitasi komunikasi atau 
simakrama antara pengusaha dengan warga masyarakat setempat. Dari dialog itu, mungkin 
akan ada peluang kerja sama mutualistis yang bisa diraih atau dibangun.   
 
Lokasi Peguyangan di jalur wisata menuju objek wisata Sangeh (dari daerah Denpasar atau 
Kuta) adalah keuntungan tersendiri untuk menggate potensi pasar. Belakangan, ketika akses 
jalan ke Ubud bisa dijangkau dari arah Barat, banyak juga warga Depasar yang memilih jalur 
Peguyangan – Abiansemal untuk mencapai Ubud. Perkembangan jalan alternatif ini juga 
merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan Peguyangan. 
 
Saatnya bagi insan-insan kreatif Peguyangan untuk ‘mengeksploitasi’ bakat dan 
keterampilannya untuk menciptakan item untuk identitas lokal yang memiliki potensi ekonomi 
kreatif. Lembaga sosial seperti Yayasan Dharma Yatera yang semula terbatas mengembangkan 
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jasa dalam bidang pendidikan, bisa merintis pengembangan ekonomi kreatif berbasis kekayaan 
seni dan tradisi lokal.   
 
Pemkot Denpasar dan Kementerian Parekraf bisa dimohonkan dana pengembangan dan 
bantuan ahli untuk merancang ekonomi kreatif yang potensial di Peguyangan. Prasyarat 
pembangunan dan pengembangan ekonomi kreatif adalah ide. Ide kreatif adalah ide yang 
berbeda dengan yang ada selama ini, atau ide yang berseberangan dengan prinsip-prinsip yang 
sudah berterima. Sehubungan dengan itu, siapa pun yang ingin megembangkan ekonomi 
kreatif, memang harus berani berfikir lain daripada yang lain, dan harus yakin, seperti kata 
pepatah “Di mana ada kemauan, di sana ada jalan”,  bahwa “Di mana ada ide, di sana ada 
jalan”.   
 
Jika nanti Peguyangan bisa mengangkat beberapa ikon ekonomi kreatif, maka bukan saja kesan 
atau identitas desa ini akan lebih mudah dicitrakan tetapi juga masyarakatnya akan bangga 
memiliki sumber perekonomian dan kesejahteraan. 
 
 


