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APRESIASI KRITIS PARA KARTUNIS
KOTA DENPASAR

Om Swastiastu

Globalisasi adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari. Globalisasi
telah menjadil<an perubahan besar dalam perubahan waiah l(ota
nraupun masyaral<atnya. Namun dengan globalisasi apal<ah l<ita akan
rrrenjadi korban atau mengambil peran.

f4embicaral<an pengaruh globalisasi terhadap perubahan Wajah dan
l<ehidupan masyaral<at Kota Denpasar tentu akan ada Pertimbangan
positif dan negatifnya. Beragam hal positif semisal kemudahan
mengenal dan mempelajari kebudayaan dan !(emaiuan tel(nologi dari
seluruh dunia hanya dengan fasilitas internet.

Dari berbagai l<emudahan yang disebabl<an globalisasi, tidal< dapat
dihindari iuga bahwa kerap l<ali globalisasi justru justru meniadi
ancaman bagi perl<embangan l<ota dan masyarakatnya. Kota Denpasar
merupal<an l<ota yang menemPatkan l<ebudayaan luhur Bali sebagai
pijal€n utama atau dasar dalam pengembangan pembangunan yang
berl<elanjutan.

Pemerintah Kota Denpasar dengan slogan "Denpasar sebagai Kota
Kreatif dan Berbudaya" telah memberikan dan mendorong ruang
l<reatif bagi masyaral(at untul< berkreasi yang berguna bagi kemaiuan
kotanya maupun bangsa dan negara. Kegiatan Penerbitan bul<u dan
Pameran Kamun "Denpasar Dalam Kartun dan Karikatur" saya sangat
mengapresiasi penuh sebagai bul(ti l(eperdulian Para l(artunis Kota
Denpasar yang peduli dengan perl<embangan l<otanya.



ll.rraparr say,r rrrcl,rlrrr k,rry,r k.rrya l<at tr.ttr par;t l<attttrris l(ota
Dcnpasar tidal< hanya al<rrrr rrrctnposisil<an l<artui sebagai l<arya seni
yang disenangi masyaral<at, tapi juga medium l(ritil< sosial yang bisa
meniadi media l<omunil<asi antar elemen masyaral(at dan Pemerintah.

Demikian pula melalui l<arya-karya l<arilGtur para kartunis Kota
Denpasar saya meyakini bahwa l<ritil< yang cair, indah, menggelitil<,
sekaligus bil<in segardan sehat melihat perl<embangan Kota Denpasar
dalam sisi-sisi ironi sebenarnya adalah aial(an untuk mulat sarira,
merenung ulang sebagai bahan kajian dalam men,aga Kota DenPasar
di masa mendatang.

Om Shanti, Shanti, Shanti Om
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KARTUNIS

O5T HARSANTA
(iltosl harsanta O

l,rskar kocak @

IfiISNA COII4AYUDA

Comabogbog l$
putucoma @

PURYANA PURIK

Puryanapurik $
purikartoon @

CECE RIEERU (Alm)

Cece

SURYA DI{ARMA

5uryaDharmaAl-fayed Q

WED N

gungman wied {f
gungmaf_art @

PINKY $NANTA

Pinsiana cartoon !0
Pinsianart @

pinkysinanta@gmail.com X

TUSUARIA

Putu Suara Soethama 1S
Katunbali l@

psoeihama@smail.com lX

YERE AGUSTO

YereAgudo l$
Yere agusto fO

IWAYAN NURIARTA

Nuriarta O
Nuriarta,cartoon 6l
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