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ABSTRACT  

The existence of a brand that has been attached to a place, felt able to provide meaning for the area concerned 

and its surroundings.As boosters of identity,and the positive image it can be said that the brand is like an asset 

which was able to increase the popularity of its own.Catus Patha area in the city of Denpasar as a controller 

elements of the circulation of vehicles and people traffic whose full off local wisdomvalues at nowdays are more 

attracted the attention of visitors, as well as the citisen due to the tourists in relation to the activities and 

attractions in the city. The existence of Catus Patha functionality currently has increased  into a proper destination 

spot area and as a new destination place for a city tours and the tourist destination in Denpasar city, caused by its 

uniques.Therefore it will presented a discussion of how the existence of local identity and how about the outdoor 

space design element which has sense’s of full local genious due to how to played it for gently and consistently in 

order to create the Catus Patha Area being as a place branding and the new destination with new tourism 

attractions in Denpasar City. 
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ABSTRAK  

Keberadaan sebuah brand yang telah melekat pada suatu tempat, dirasakan dapat memberikan makna yang 

istimewa bagi area bersangkutan bahkan sekitarnya. Sebagai penguat identitas,dan citra positif dapat dikatakan 

bahwa brand layaknya sebuah aset yang sanggup meningkatkan popularitas suatu tempat yang 

menyandangnya. Area Catus Patha di Kota Denpasar sebagai elemen pengendali sirkulasi transportasi 

horisontal, yang sarat dengan nilai-nilai kearifan lokal, akhir- akhir ini makin menarik perhatian para pengunjung 

maupun pengguna jalan dalam kaitannya dengan aktifitas kunjungan dan atraksi wisata di dalam kota. 

Keberadaan Catus Patha saat ini seolah-olah mengalami peningkatan fungsi dan estetika menjadi suatu area 

spot yang patut dituju dan sebagai destinasi baru bagi wisata kota yang wajib dikunjungi dan menjadi area tujuan 

wisata dalam Kota Denpasar karena keistimewaannya. Oleh karenanya akan dipaparkan suatu identifikasi 

tentang desain rancangan ruang luar yang memiliki identitas nilai-nilai kearifan lokal dan bagaimana 

penerapannya secara konsisten sehingga menjadikan Area Catus Patha sebagai place branding dan destinasi 

baru suatu atraksi wisata di Kota Denpasar.  

Kata Kunci: prinsip desain, place branding, atraksi wisata, catus patha, identitas lokal 

PENDAHULUAN  

Area Catus Patha yang berada di Pusat Kota Denpasar (kilometer nol Kota Denpasar) akhir-akhir ini 
tampil dengan nuansa yang istimewa. Paduan elemen estetika yang melengkapi keberadaan catus 
patha dan area sekitarnya telah memberikan makna dan fungsi tersendiri bagi keberadaan Area 
Catus Patha. Wisata rakyat yang sedang digiatkan oleh Pemerintah Pusat membuat tiap kawasan 
kota berlomba menata setiap sudut area kotanya dengan arsitektur dan desain lansekap yang baik, 
layak dan dapat menarik daya pikat bagi masyarakat sekitar. Kreatifitas dalam keterbatasan terkait 
ketersediaan ruang, fungsi serta aturan tata bangunan,dsb, dilihat sebagai suatu peluang yang dapat 
dikelola dengan baik dalam memberikan suatu keuntungan yang bersifat materiil maupun imateriil.   

Era teknologi telah menggiring pola dan perilaku masyarakat dalam kegiatan wisata maupun dalam 
memilih tujuan wisata. Keberadaan gadget memberikan suatu pilihan bagi masyarakat dalam 
menunjukkan ekspresinya pada sense of place suatu tempat khususnya tempat wisata, landmark, 
masterpiece, dll. Pola dan perilaku tersebut menjadi salah satu aktifitas penunjang yang berpengaruh 
terhadap keberlangsungan place branding dan azas manfaat dari keberadaan Area Catus 
Patha,karena dengan adanya teknologi ini, masyarakat memiliki ekspresi tersendiri dalam 
mengabadikan suatu keadaan saat berada di area wisata. Secara tidak langsung Area Catus Patha 
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semakin dikenal sebagai suatu landmark, sebagai suatu identitas maupun sebagai suatu place 
branding kota setempat. Pariwisata tidak selalu mengandalkan potensi alam. Selama budaya dan 
nilai-nilai kearifan lokal masih diikutsertakan dalam konsep pengelolaan dan penataan ruang kota, 
maka place branding pada tempat tersebut berpeluang untuk diciptakan. Dalam menyikapi isu-isu 
tersebut, maka akan dipaparkan dan diungkapkan kembali tentang desain rancangan ruang luar yang 
berkearifan lokal pada Area Catus Patha, juga tentang identitas dan nilai kearifan lokal yang sudah 
diterapkan pada penempatan elemen-elemen desain yang dimaksud.. 

METODA 

Dalam melakukan identifikasi terhadap elemen-elemen desain yang berkearifan lokal pada suatu area 
catus patha, digunakan acuan aspek dimensi kinerja kota menurut Kevin Lynch. Dimensi kinerja kota 
Kevin Lynch merupakan pendekatan dalam mengukur persepsi yang berkembang pada suatu area 
kota di benak warga kotanya (lynch,1960). Metoda dalam dimensi kota ini melalui pengamatan dan 
identifikasi ragam informasi yang terdapat pada produk desain rancangan ruang luar Catus Patha. 
Proses identifikasi dilakukan terhadap desain rancangan ruang luar melalui pengamatan lapangan 
dan beberapa kajian literatur sebagai tahap awalnya, selanjutnya dilakukan analisis prinsip-prinsip 
desain rancangan dengan pendekatan aspek pada dimensi kinerja Kevin Lynch sebagai parameter 
dalam menemukan nilai dan prinsip desain yang diterapkan pada Area Catus Patha. Hasil analisis 
prinsip desain tersebut kemudian dianalisis dengan kriteria yang terdapat pada nilai-nilai kearifan lokal 
yang masih berlaku di masyarakat setempat secara tabel analisis, seperti definisi , filosofi, dan fungsi 
Catus Patha, nilai-nilai dalam arsitektur tradisional bali (ragam hias, ornamen, dsb), nilai-nilai sosial 
religius, dan potensi wisata kota, sehingga ditemukan hasil identifikasi terhadap desain ruang luar 
yang berkearifan lokal yang telah memberikan kontribusi dampak positif terhadap suatu penataan 
Area Catus Patha hingga memiliki peningkatan fungsi dan daya tarik sebagai salah satu destinasi 
wisata kota. 

KEBERADAAN DAN PERKEMBANGAN AREA CATUS PATHA SAAT INI 

Area catus patha di Pusat Kota Denpasar selain sebagai elemen transportasi horisontal, juga 
berfungsi sebagai penambah aspek estetika wajah kota. Keberadaan catus patha di Kota Denpasar 
yang memiliki aspek dan nilai-nilai estetika  tidak terlepas dari keberadaan Puri/Istana Raja sejak 
jaman kerajaan. Pola tata perkotaan dengan pola Grid juga memberikan pengaruh yang besar bagi 
pengembangan Area Catus Patha ini. Perkembangan yang terdapat pada area Catus Patha yang 
berada di pusat Kota Denpasar lebih pada aspek estetika (desain ruang luar) dan sosial budaya 
(makna dan fungsi),hal ini selain memberi ekses yang positif bagi perkembangan area catus patha itu 
sendiri, juga mempengaruhi lestarinya nilai-nilai kearifan lokal yang diterapkan di area tersebut. Akhir-
akhir ini perkembangan area catus patha di Pusat Kota Denpasar diarahkan untuk mendukung aspek 
kepariwisataan yang berbasis wisata budaya, selain itu fungsi area catus patha terhadap aspek sosial 
budaya masyarakat setempat (tempat dilakukannya ritual penyucian bhuana alit dan bhuana agung) 
juga masih tetap dilakukan. Perkembangan dalam aspek lalu lintas (transportasi horisontal) di 
beberapa area mengalami transformasi, di hari-hari biasa kendaraan bermotor dapat melintas namun 
di waktu-waktu tertentu hanya diperuntukkan khusus bagi para pejalan(saat digelarnya kegiatan sosial 
dan ritual keagamaan atau adat.  

PLACE BRANDING  

Kota dengan Place Branding 

Didasarkan atas suatu isu bahwasanya suatu kota memiliki potensi untuk dapat menarik datangnya 
masyarakat baru ke dalam kota. Pilihan untuk datang dan bermukim pada suatu kota didasari oleh 
beragam faktor pemicu, diantaranya adalah mencari pekerjaan baru, penghidupan baru, kenyamanan 
dalam berhuni, dsb. Segala potensi ini tidak lepas dari keberadaan kota dengan place brandingnya. 
Bila dikaitkan dengan konteks kota wisata, place branding suatu kota diibaratkan seperti sebuah 
brand yang disematkan pada kota bersangkutan yang ditujukan sebagai pembeda antar produk yang 
satu dengan produk lain yang sejenis. Untuk kategori kota, istilah brand sendiri telah mengalami 
pergeseran persepsi bahwasanya brand yang semula ditujukan sebagai isu pemasaran terhadap 
potensi kota, kini telah mengalami pergeseran menjadi isu branding tempat. (karvaratzis,2008), hal ini 
dikenal juga sebagai pergeseran dari place marketing menuju place branding. Place branding kota 
dibutuhkan agar kota – kota dapat saling bersaing dalam menarik modal sebagai dasar sumber daya 
kota. Place branding akan memberikan kesan positif terhadap suatu kota, sehingga dengan citra 
positif itu segala sumber daya berupa orang/individu, pekerjaan dan perhatian akan mengarah pada 
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kota bersangkutan. Fenomena ini akan memperkuat identitas kota bersangkutan, dan cara terbaik 
dalam mengubah persepsi dan kesan citra suatu tempat dapat ditempuh sejalan dengan cara 
branding dalam dunia bisnis yang selalu berupaya dengan optimal dalam membangun persepsi serta 
citra positif produk perusahaannya. (Asworth & Kavaratzis, 2007). Menurut Anholt,branding 
kota/tempat dapat digunakan dalam membuat suatu kota menjadi semakin dikenal,selain agar kota 
dapat menjawab kebutuhan-kebutuhan yang akan ada dalam prediksi di masa depan, dan di masa 
datang (Anholt,2005).  

Place Branding pada Catus Patha 

Suatu kota pada awalnya dikenal melalui suatu slogan. Slogan ini yang secara lambat laun semakin 
membuat suatu area kota untuk berbenah menyelaraskan estetika area dengan slogan yang 
disandangnya. Slogan yang ada telah membuat beberapa kota berhasil memiliki brand image yang 
baik sehingga bermuara pada place branding suatu area dalam kota.Area Catus Patha memiliki 
peluang yang besar untuk menjadi sebuah place branding dari adanya suatu slogan yang bisa 
diimplikasikan ke dalam desain lansekap dalam suatu kota.Place branding yang disandang pada Area 
Catus Patha telah berperan dalam meningkatkan potensi sebagai area yang memiliki atraksi baru 
dalam destinasi wisata Kota Denpasar. Atraksi wisata di Area catus Patha ini memberikan alternatif 
baru dalam kegiatan wisata kota.Peningkatan nilai estetika pada desain lansekap dan transformasi 
fungsi yang dialami saat ini pada Area Catus Patha Kota Denpasar di waktu-waktu tertentu menjadi 
magnet penarik pengunjung untuk dapat merasa tertarik menuju area tersebut dalam berwisata kota. 

Sebagai place branding kota, Area Catus Patha dianggap dapat membuat memori 
pengunjung,pembaca atau pemirsa untuk dengan mudah mengenal bahwa lokasi tersebut 
menunjukkan suatu tempat atau Area Titik Nol Pusat Kota Denpasar. 

IDENTIFIKASI PRINSIP DESAIN AREA CATUS PATHA YANG BERKEARIFAN LOKAL  

Dimensi Kinerja Kota dan Prinsip Desain 

Dalam mewujudkan suatu brand kota dibutuhkan perangkat-perangkat dasar sebagai pendekatanya, 
perangkat yang dimaksud yaitu aspek dimensi kinerja yang terdiri atas tujuh aspek yaitu; (1) Aspek 
vitalitas; aspek untuk menganalisis prinsip desain terkait bagaimana suatu bentuk area, 
permukiman,dll dapat mendukung suatu fungsi vital , kebutuhan biologis,dan kelangsungan hidup 
manusia, (2) Aspek sense; aspek untuk menganalisis prinsip desain terkait bagaimana suatu area 
dapat dipersepsikan secara mental secara jelas serta memiliki hubungan terhadap nilai kearifan lokal 
yang dimiliki warga, (3)Aspek fit; aspek untuk menganalisis prinsip desain terkait bagaimana 
bentuk,kapasitas ruang yang dimiliki suatu area dapat menampung kegiatan yang berlangsung di saat 
ini maupun masa datang, (4) Aspek akses; aspek untuk menganalisis prinsip desain terkait 
bagaimana kemampuan area tersebut dalam berfungsi sebagai akses untuk dapat dijangkau oleh 
orang, aktifitas, sumber daya, pelayanan, informasi dll, (5) Aspek kontrol; aspek untuk menganalisis 
prinsip desain terkait bagaimana suatu area dapat diperbaiki,dirawat, dimodifikasi kembali oleh warga, 
(6) Aspek efisiensi;aspek untuk menganalisis prinsip desain terkait bagaimana efisiensi penggunaan 
biaya dalam menciptakan kelima aspek diatas, (7) Aspek keadilan; aspek untuk menganalisis prinsip 
desain terkait bagaimana pendistribusian dampak manfaat dan distribusi pembiayaan yang digunakan 
terhadap suatu area. 

Analisis Instrumen Dimensi Kinerja Kota   

Dimensi kinerja kota sangat terkait dengan kinerja kota itu sendiri,ketujuh aspek dimensi kinerja ini 
akan digunakan sebagai pendekatan untuk arahan dasar dalam mengidentifikasi dan menemukan 
prinsip-prinsip desain visual yang berkearifan lokal. Umumnya identifikasi sebaran desain secara 
visual di Area Catus Patha diantaranya sebagai berikut : 

(1) Identifikasi aspek yang membentuk perabot jalan dan wajah lansekap/ruang luar. (A) Aspek 
elemen perabot jalan dan lansekap (hardscape dan softscape). (a) Desain tekstur, warna dan pola 
desain penyusunan material permukaan jalan elemen traffic calming yang menggunakan material 
paving block. (b) Desain warna marka jalan pada permukaan jalan raya sekitar area Catus Patha (c) 
Desain dinding pagar bangunan di sekitar Catus Patha dengan gaya arsitektur tradisional bali. (e) 
Elemen vertikal berupa patung catur muka dengan ukuran dan posisi tata letak yang berkarakter 
monumental dengan ornamen serta ukiran bergaya arsitektur tradisional bali. (f) Pembatas kolam 
pada Area Catus Patha yang didesain dengan material lokal dan dengan keselarasan terhadap gaya 
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arsitektur tradisional bali. (g) Elemen streetscape dan perabot jalan berupa desain pewayangan yang 
erat kaitannya dengan budaya nusantara serta desain rambu lalu lintas maupun desain penanda yang 
didesain dengan gaya arsitektur bali yang dinamis. (h) Keberadaan kolam dan Air mancur dengan tata 
lampu yang artistik yang diletakkan di area tepi dan area tengah kolam pada Area Catus Patha untuk 
meningkatkan estetika area Catus Patha. (i) Pemilihan dan penataan ragam vegetasi dalam 
meningkatkan estetika area Catus Patha. (j)Tata letak dan desain vegetasi yang membentuk median 
taman di sekitar Area Catus Patha 

(2) Identifikasi aspek yang membentuk dan menguatkan fungsi Catus Patha : (a) Aspek historis (area 
vital pusat kota jaman kerajaan), desain letak titik perempatan pada Area Catus Patha merupakan titik 
nol Kota Denpasar dan merupakan pusat dari Ibukota Kerajaan di jaman Pemerintahan Kerajaan 
Badung.Area ini sangat kental dengan nilai historis sehingga membentuk suatu area Catus Patha. (b) 
Aspek transportasi & sirkulasi, area traffic calming dan perhentian kendaraan bermotor serta area 
penyeberang jalan (zebra cross) merupakan area yang menguatkan fungsi lain dari keberadaan dan  
fungsi Catus Patha (sebagai area dan elemen pengendali sirkulasi kendaraan dan orang pada 
kawasan). (c) Aspek landmark, fungsi ini terdapat pada patung catur muka yang berkarakter 
monumental sebagai focal of interest kawasan dan daya tarik kawasan serta sebagai landmark 
kawasan. (d) Aspek sosial (rekreasi wisata kota), fungsi sosial pada Area Catus Patha terdapat pada 
ruang di area tepi bundaran Catus Patha atau di sekitar bundaran Catus Patha (area pedestrian), 
sebagai tempat dilakukannya kegiatan wisata kota seperti kegiatan berfoto maupun 
observasi/pengamatan lingkungan sekitar. (e) Aspek keagamaan dan adat-istiadat, fungsi keagamaan 
pada Area Catus Patha terdapat pada ruang di tengah-tengah Catus Patha atau di sekitar bundaran 
Catus Patha, sebagai tempat dilakukannya kegiatan pemujaan maupun ritual keagamaan 
penyelarasan alam semesta (mecaru dan tawur agung) 

(3) Identifikasi aspek yang membentuk elemen spasial dan aktifitas berdasarkan fungsi ruang : (a) 
Aspek social, desain visual yang memiliki fungsi sebagai rekreasi wisata pada Area Catus Patha Kota 
Denpasar terdapat pada desain bundaran patung catus patha sebagai vocal point kawasan, dan area 
spasial di tepian bundaran catus patha sebagai lokasi tempat pengamat berada saat melakukan 
kegiatan wisata kota di Area catus Patha. (b) Aspek keagamaan dan adat-istiadat, desain visual yang 
memiliki fungsi sebagai ritual keagamaan pada Area Catus Patha Kota Denpasar terdapat pada area 
persimpangan di sekitar bundaran Catus Patha, area ini di waktu-waktu tertentu digunakan dalam 
kegiatan ritual keagamaan baik oleh pemerintah maupun masyarakat. (c) Aspek 
transportasi&sirkulasi, desain visual yang memiliki fungsi sebagai sirkulasi lalu lintas kendaraan dan 
pejalan terdapat pada area traffic calming dan area pedestrian di bagian tengah dan tepian Area 
Catus Patha Kota Denpasar. 

Identifikasi Kategori Elemen Desain Rancangan Ruang Luar 

Identifikasi prinsip desain rancangan ruang luar diawali dengan penjabaran prinsip-prinsip yang 
terdapat pada desain rancangan ruang luar hingga mendapatkan posisi area keberadaan elemen-
elemen desain fisik rancangan ruang luar beserta elemenya, melalui pendekatan aspek pada dimensi 
kinerja kota tabel di bawah ini: 

Tabel 1. Identifikasi dan Penjabaran Dimensi Kinerja Kota 

No Dimensi 
kinerja 
kota 

Prinsip desain yang terdapat 
pada catus patha. 

Posisi area dan elemen desain rancangan 
yang terkait 

1. Vitalitas Terdapat peluang keberlanjutan, 
dan mendukung 
keberlangsungan hidup manusia. 

• Area Taman Kota (lap.puputan badung) 

• Area empat penjuru ruas jalan 

• Area jalur pedestrian 

2. Sense Dapat dipersepsikan secara 
mental dengan jelas dan memuat 
nilai-nilai setempat. 

• Bundaran Patung Catur Muka 

• Area Catus Patha (titik persimpangan) 

• Area Taman Kota (lap. puputan Badung) 

3. Fit Prinsip kesesuaian kapasitas dan 
daya tampung. 

• Kapasitas area Catus Patha 

• Kapasitas area jalur pedestrian 

4. Akses Prinsip keterjangkauan oleh 
orang, sumber daya, pelayanan, 
informasi dsb. 

• Area empat penjuru ruas jalan 

• Area jalur pedestrian 

• Elemen signage dan streetscapes sekitar 
Catus Patha 

• Bangunan disekitar Catus Patha 

5. Kontrol Prinsip pengendalian wajah • Area Catus Patha 
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No Dimensi 
kinerja 
kota 

Prinsip desain yang terdapat 
pada catus patha. 

Posisi area dan elemen desain rancangan 
yang terkait 

kawasan/area terkait peluang 
untuk perawatan, modifikasi, 
perbaikan area, dsb. 

• Area empat penjuru ruas jalan 

• Area jalur pedestrian 

• Area tata bangunan di sekitar Catus Patha 

6. Efisiensi Efisiensi biaya/kewajaran biaya 
yang dibutuhkan. 

• Area Catus Patha 

• Elemen signage dan streetscapes sekitar 
Catus Patha 

7. Keadilan Prinsip distribusi asas manfaat 
yang merata bagi warga kota 
sekitar. 

• Area Catus Patha 

• Area jalur pedestrian 

• Area tata bangunan di sekitar Catus Patha 

• Elemen signage dan streetscapes sekitar 
Catus Patha 

Proses pemaparan identifikasi aktifitas dan wujud objek pada Area Catus Patha berdasarkan 
pengklasifikasian area desain rancangan dijelaskan dalam tabel di bawah ini: 

Tabel 2 Identifikasi Aktifitas dan Wujud Objek 

No Area desain 
rancangan 

Aspek yang terkandung Aktifitas/wujud obyek 

1. Area Catus 
Patha (titik 
persimpangan 
round about) 

• Aspek sosial 

• Aspek keagamaan & adat-
istiadat 

• Aspek transportasi&sirkulasi 

• Aspek landmark  

• Aspek historis 

• Aspek elemen streetscape  

• Pola desain dan material lansekap 
permukaan traffic calming. 

• Aktivitas: lalu lintas sirkulasi kendaraan 
dan orang, rekreasi wisata, kegiatan ritual 
dan adat-istiadat 

2. Area empat 
penjuru ruas 
jalan 

• Aspek transportasi&sirkulasi 

• Aspek keagamaan &adat-
istiadat 

• Aspek elemen streetscape 

• Elemen signage yang bernuansa ars.bali 

• Elemen streetscape di sepanjang jalur 
pedestrian yang bernuansa ars.bali 

• Struktur bangunan yang bernuansa 
ars.bali 

• Aktivitas: lalu lintas sirkulasi kendaraan 
dan orang, kegiatan ritual keagamaan dan 
adat-istiadat 

3. Area jalur 
pedestrian 

• Aspek transportasi&sirkulasi 

• Aspek elemen streetscape 

• Elemen streetscape di sepanjang jalur 
pedestrian yang bernuansa ars.bali. 

• Elemen signage yang bernuansa ars.bali 

• Struktur bangunan yang bernuansa 
ars.bali. 

• Aktivitas: sirkulasi pejalan, rekreasi. 

4. Bundaran 
patung catur 
muka 

• Aspek sosial 

• Aspek keagamaan & adat-
istiadat 

• Aspek transportasi&sirkulasi 

• Aspek landmark  

• Aspek historis 

• Aspek elemen streetscape 

• Gaya desain landmark patung catur 
mukha. 

• Desain area kolam  

• Aktivitas: lalu lintas kendaraan dan 
sirkulasi orang, rekreasi,kegiatan ritual 
keagamaan dan adat-istiadat. 

5. Area taman 
kota 

• Aspek sosial 

• Aspek keagamaan & adat-
istiadat 

• Aspek elemen streetscape 

• Elemen streetscape di sepanjang jalur 
pedestrian yang bernuansa ars.bali. 

• Elemen signage yang bernuansa ars.bali 

• Aktivitas: sirkulasi orang, 
rekreasi,kegiatan ritual keagamaan dan 
adat-istiadat. 

6. Elemen 
signages & 
streetscapes 
sekitar Catus 
Patha 

• Aspek elemen streetscape 

• Aspek sosial 
 

• Elemen signage yang bernuansa ars.bali 

7. Tata bangunan 
sekitar Catus 
Patha 

• Aspek elemen streetscape 

• Aspek sosial 

• Aspek historis 
 

• Struktur bangunan yang bernuansa 
ars.bali (fasade dan pagar pembatas) 

• Aktivitas: sirkulasi orang, 
rekreasi,kegiatan aktifitas pemerintahan, 
dan kantoran. 
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Identifikasi desain ruang luar yang berkearifan lokal diterapkan di semua elemen perabot jalan dan 

wajah lansekap, mempertahankan fungsi dan makna Catus Patha , dan menyediakan area spasial. 

Penerapan nilai-nilai kearifan lokal pada elemen perabot jalan dan wajah lansekap kawasan: 

(1) Penerapan material paving block dan ornamen bergaya khas arsitektur bali pada bagian area 

traffic calming. Selain berfungsi sebagai pengendali laju kecepatan kendaraan yang 

melintas,mengakomodir sirkulasi pergerakan orang, juga berfungsi sebagai unsur estetika pada Area 

Catus Patha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Penerapan nilai kearifan lokal elemen perabot jalan pada jalur pedestrian yang juga difungsikan dalam 

mewadahi aktifitas rekreasi wisata kota sebagai penunjang aktifitas wisata kota di Area Catus Patha, 

selain itu berfungsi sebagai akses penghubung sehingga sirkulasi pergerakan orang dapat mencapai 

Area Catus Patha dari segala arah karena sistem pedestrian yang telah terkoneksi dengan baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penerapan nilai kearifan lokal pada elemen perabot jalan di ruas-ruas jalan di empat penjuru Catus 

Patha seperti pada elemen penanda nama jalan, dan rambu-rambu lalu lintas serta lampu 

penerangan lingkungan dengan ornamen khas arsitektur balinya.Selain itu tata bangunan disekitar 

Catus Patha menggunakan gaya arsitektur bali terutama pada arsitektur bangunannya (fasade 

bangunan, hingga desain pagar halaman).Keberadaan ruas-ruas jalan di empat penjuru Catus Patha 

digunakan dalam mewadahi aktifitas rekreasi wisata kota dan ritual keagamaan dan adat Hindu Bali. 

Gambar 1. Kiri Atas: Lansekap Material Traffic Calming yang Menggunakan Batu Alam 
Selaras dengan Tema Arsitektur Bali, Kanan Atas: Aktifitas Sirkulasi Pergerakan Orang 

dan Lalu Lintas. 
Sumber : Dokumentasi pribadi,2017 

Gambar 2. Beberapa Tampilan Perabot Jalan Di Area Catus Patha yang Bergaya 
Arsitektur Bali Memperkuat Identitas dan Estetika Kawasan. 

Sumber : Dokumentasi pribadi,2017 
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Elemen patung catur muka dengan ukiran dan ornamen bergaya khas arsitektur bali yang sarat 

makna dan filosofis memperkuat potensi Catus Patha sebagai sebuah landmark Kawasan dengan 

potensi wisata kota yang berkarakter.Desain area kolam pada Catus Patha dengan elemen air mancur 

yang diterangi cahaya lampu berwarna-warni memberikan atraksi baru dan daya tarik baru kawasan, 

desain tepian kolam mengadopsi gaya ornamen arsitektur bali, sehingga selaras dengan tema 

kawasan sebagai kawasan heritage dan berbudaya. 

 

 

 

 

 

 

Proses pemaparan identifikasi elemen pada Area Catus Patha yang memiliki sense of place terkait 

menciptakan persepsi place branding dan atraksi yang dihasilkan terkait wisata kota  dijelaskan dalam 

tabel di bawah ini: 

Tabel 3 Identifikasi place branding dan Atraksi terkait wisata kota 

No Elemen Place branding yang dibentuk Atraksi yang terjadi terkait wisata kota 

1. Elemen 
estetika 
permukaan 
lansekap 

Menampilkan tampilan area titik nol 
Pusat Kota Denpasar, dengan batas-
batas bentuk fisik yang jelas (bentulk 
melingkar menyerupai suatu titik poin) 

Menarik wisatawan untuk berekspresi 
dan melakukan aktifitas pengamatan dan 
pendokumentasian (berfoto, melukis / 
sketsa, berkegiatan ritual dan adat) 

2. Elemen 
estetika pada 
perabot jalan 
utama dan 
pedestrian 

Menampilkan tampilan  area yang 
mampu menampilkan kesan keragaman 
budaya sebagai promosi pariwisata bali. 

Menarik pengunjung & wisatawan dalam 
aktifitas rekreasi seperti melakukan 
pengamatan area Catus Patha dan 
sekitarnya (bersantai, olahraga, berfoto, 
melukis) 

3. Elemen tata 
bangunan 
sekitar 

Menampilkan tampilan  area yang 
mampu menampilkan kesan keragaman 
budaya dan arsitektur yang khas bergaya 
bali sebagai etalase kawasan yang 
berkonsep kawasan heritage dan 
budaya. 

Menarik pengunjung & wisatawan dalam 
melakukan pengamatan dan mempelajari 
budaya setempat melalui informasi yang 
ditampilkan oleh tampilan estetika 
arsitektur bangunan sekitar yang bergaya 
arsitektur bali. 

4. Elemen pada 
Patung Catur 
Mukha 

Menampilkan suatu landmark kawasan 
yang memiliki arsitektur bali sebagai 
suatu identitas  yang mudah diingat 
dalam ingatan pengunjung. 

Menarik pengunjung & wisatawan untuk 
berekspresi dan melakukan aktifitas 
pengamatan dan pendokumentasian 
(berfoto, melukis / sketsa) 

 

Gambar 3. Beberapa Tampilan Desain Arsitektur Tata Bangunan di Area Catus Patha 
dengan Gaya Arsitektur Bali Sebagai Penunjang Karakter dan Identitas Kawasan. 

Sumber : Dokumentasi pribadi,2017 

Gambar 4. Tampilan Desain Elemen Patung Catur Mukha di Area Catus Patha Sebagai 
Landmark Kawasan Wisata Kota Denpasar yang Sarat Nilai Kearifan Lokal Arsitektur Bali 

Sumber : Dokumentasi pribadi,2017 
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KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Konsep pengembangan rancangan desain ruang luar pada Area Catus Patha dan sekitarnya telah 

memberi kesan yang kuat sehingga tempat tersebut menyandang karakter yang unik dan 

orisinil/asli.Karakter unik desain ruang luar area catus patha ini memiliki fungsi yang telah berkembang 

menjadi suatu identitas kawasan berupa suatu place branding saat mulai dikaitkan ke dalam kontek 

kepentingan penunjang wisata kota yang berkearifan lokal. 

Orisinalitas yang telah dimiliki melalui penerapan desain beridentitas lokal ini merupakan aspek yang 

dicari bagi pelancong dalam berwisata dan berekspresi di area wisata tersebut. Branding tempat pada 

suatu area Catus Patha dapat diwujudkan secara terencana (tangible) melalui optimalisasi penerapan 

potensi keunikan kearifan lokal pada desain ruang luarnya sampai terbentuknya persepsi kesan yang 

kuat sebagai sebuah place branding kawasan, sehingga tetap menjadi perhatian pengunjung dalam 

kontek wisata kota. Place Branding yang dibentuk dan disandang melalui penerapan identitas yang 

sarat nilai –nilai kearifan lokal memberikan peluang baru berupa suatu tambahan area destinasi 

wisata baru di tengah kota, yang memiliki atraksi wisata kreatif namun tetap sarat akan nilai-nilai 

budaya. 

Area Catus Patha yang telah mendapatkan pengembangan dan peningkatan terhadap kualitas desain 

lansekap dan kualitas fungsinya, dapat menggiring  perubahan perilaku dan paradigma  pengunjung 

yang signifikan dalam berkegiatan wisata di dalam kota sebagai sebuah wisata alternatif. Perilaku 

berkegiatan wisata di dalam kota  yang dimaksud dapat dilihat dengan timbulnya ketertarikan 

pengunjung untuk mendekat pada area Catus Patha karena adanya ketersediaan ruang(aspek 

spasial), place branding area yang kuat, terkendalinya kenyamanan dan keselamatan pengunjung, 

serta ketersediaan atraksi(fungsi ritual dan adat-istiadat di Catus Patha) dan elemen desain yang 

dapat dinikmati secara visual yang dapat disentuh dan dilihat dengan melibatkan seluruh panca 

indera, dengan keistimewaan / keunikannya dari yang ada di tempat lain (gaya arsitektur bali, estetika 

kawasan dan fungsi sosial).Pelestarian nilai dan identitas lokal masih tetap dibutuhkan dalam 

upayanya memperkuat karakter dan identitas area catus patha, serta dalam mempertahankan citra 

kota dan wajah kota yang telah dibentuk, agar tetap istimewa, sehingga tetap menarik dan menjadi 

tujuan dalam wisata kota. 
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