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BAB III 

CIVIL SOCIETY 

DALAM DINAMIKA PRO-KONTRA 

RENCANA REKLAMASI TELUK BENOA 

 

4.1 Perjalanan Awal Dinamika Pro-Kontra Rencana Reklamasi Teluk Benoa 

4.1.1 Penolakan Rencana Reklamasi Teluk Benoa oleh ForBALI 

Penolakan mengenai rencana reklamasi di Teluk Benoa dimulai pada 

akhir tahun 2012 ketika Gubernur Provinsi Bali, Made Mangku Pastika 

mengeluarkan surat keputusan (SK) bernomor: 2138/02-C/HK/2012 tentang 

Pemberian Izin dan Hak Pemanfaatan Pengembangan dan Pengelolaan 

Wilayah Perairan Teluk Benoa Provinsi Bali kepada PT. Tirta Wahana Bali 

Internasional (TWBI). SK ini dianggap bermasalah oleh sebagian masyarakat 

Bali karena tidak melibatkan masyarakat dalam perumusan SK, khususnya 

yang berdomisili di pesisir Teluk Benoa. Gubernur pun dianggap tidak 

transparan dalam pemberian izin kepada TWBI seperti yang diungkapkan 

oleh Ida Ayu Indrawati bahwa rencana reklamasi pada akhir tahun 2012 ini 

muncul secara tiba-tiba sehingga menimbulkan kekagetan masyarakat karena 

tidak dilibatkan dalam pembuatan SK.70  Pada gilirannya, SK Gubernur ini 

memicu penolakan dari masyarakat Bali yang tergabung dalam ForBALI.  

                                                             
70 Dalam wawancara Ida Ayu Indrawati. Kasi Perencanaan dan Pengawasan Teknik Tata Ruang 
dan Perumahan. Dinas Pekerjaan Umum, Jalan Beliton No. 2, Denpasar. Pukul 08.57 – 09.50 
WITA, 8 April 2015 
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Penolakan ini semakin gencar manakala SK Gubernur tersebut 

bertentangan dengan Perpres No. 45/2011 yang intinya menyebutkan bahwa 

Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi yang tidak boleh dimanfaatkan 

ataupun direklamasi. Secara prosedur hukum keputusan gubernur ini telah 

melangkahi Perpres No. 45/2011 dengan memberikan izin kajian terhadap 

PT. TWBI.71 Akan tetapi, pada perkembangannya kemudian, pemerintah 

pusat pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono justru 

mendukung rencana reklamasi Teluk Benoa dengan mencabut Perpres No. 

45/2011 dan menggantikannya dengan Perpres No. 51/2014 yang sekaligus 

mengubah status Teluk Benoa menjadi kawasan budi daya yang dapat 

dimanfaatkan. Tentu saja, dengan berubahnya Perpres ini memberikan lampu 

hijau terhadap rencana reklamasi. Dengan perasaan curiga akan adanya 

konspirasi dibalik kebijakan-kebijakan tersebut, masyarakat Bali yang 

tergabung di dalam ForBALI menuntut agar dicabutnya Perpres No. 51/2014 

dan dikembalikan menjadi Perpres No. 45/2011. Kekhawatiran kepentingan 

modal yang akan menindas kepentingan publik mewarnai sikap penolakan 

ForBALI yang menyeret isu-isu lain, seperti lingkungan, ekonomi, dan sosial-

budaya. 

 

 

 

                                                             
71 Dalam wawancara Ida Ayu Indrawati. 8 April 2015 
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4.1.2 Dukungan yang Diberikan Yayasan Bumi Bali Bagus terhadap 

Rencana Revitalisasi Teluk Benoa 

Berubahnya status Teluk Benoa dari kawasan konservasi menjadi 

kawasan budi daya yang dapat dimanfaatkan ternyata tidak hanya mendapat 

respon negatif, tetapi juga dukungan terhadap pemanfaatan Teluk Benoa 

melalui revitalisasi. Kelompok pendukung ini kemudian berada di bawah 

naungan Yayasan Bumi Bali Bagus. Pendukung reklamasi ini mengaku ketika 

rencana reklamasi menjadi isu hangat dalam publik di Bali, yayasan lantas 

melakukan kajian-kajian kecil untuk memeriksa urgensi dari reklamasi Teluk 

Benoa. Hasil yang didapat dari kajian tersebut menyatakan bahwa Teluk 

Benoa memang dalam kondisi lingkungan yang kritis sehingga perlunya 

penanganan sesegera mungkin. 

 
“... Supaya tidak keliru ya. Jadi sejak digaungkannya yang 
namanya revitalisasi itu, yayasan tidak serta merta langsung 
mendukung. Justru kita mempelajari apa yang akan dilakukan di 
sana. Justru kita melakukan kajian kecil-kecilan... Jadi banyak 
sekali hal-hal yang memang harus kita ini, jadi kita tidak serta 
merta yayasan itu langsung mendukung ...” 72 
 

Dengan pertimbangan itu, yayasan kemudian dengan tegas mendukung 

pemerintah dalam realisasi revitalisasi Teluk Benoa yang berbasis reklamasi. 

 

 

                                                             
72 Dalam wawancara Gede Subudi. Ketua Yayasan Bumi Bali Bagus. Kantor Yayasan Bumi Bali 
Bagus, Jalan By Pass Ngurah Rai No. 168, Desa Budaya Kertalangu, Denpasar. Pukul 15.24 – 
16.48 WITA, 1 April 2015 
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4.2 Isu-Isu yang Menjadi Dasar Dukungan dan Penolakan Civil Society 

dalam Rencana Reklamasi Teluk Benoa 

4.2.1 Isu Lingkungan 

4.2.1.1 Kondisi Perairan Teluk Benoa yang Kritis 

Dampak lingkungan yang akan diakibatkan dari rencana 

reklamasi Teluk Benoa menjadi isu yang paling menonjol terutama di 

kalangan masyarakat luas. Yayasan Bumi Bali Bagus memandang 

bahwa rencana reklamasi Teluk Benoa sangat perlu dilakukan karena 

melihat kondisi Teluk Benoa saat ini yang sudah kritis. Pendangkalan 

yang terjadi di Teluk Benoa dapat memusnahkan hutan mangrove 

karena terhambatnya limpahan air laut yang sangat dibutuhkan oleh 

hutan ini. Terlebih, pendangkalan perairan Teluk Benoa diperparah 

dengan sedimentasi lumpur yang membahayakan ekosistem 

mangrove. Yayasan menjelaskan dalam surat pernyataan sikapnya 

bahwa permukaan Teluk Benoa mengalami sedimentasi seluas 1100 

m2 dari total luas perairan, yaitu 1400 m2. Penumpukan sedimentasi 

ini akan terus berlanjut setiap tahunnya dan jika dibiarkan dalam 

beberapa tahun ke depan tanpa direvitalisasi akan menghalangi alur 

air laut ke hutan mangrove. Selain itu, kondisi kritis Teluk Benoa juga 

dilihat dari kehidupan biota laut yang semakin berkurang akibat 

tercemarnya perairan Teluk Benoa oleh limbah atau polutan yang 

masuk melalui daratan. 
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“...  Ini sekarang sedimentasi lumpur itu sudah katos 
(keras) di sini, gus (sambil menunjukkan brosur rencana 
reklamasi yang diberikan oleh PT. TWBI). Ini yang 
sekarang ada di sana (Teluk Benoa). Kalo ini dibiarkan, 
mangrove yang ada di sekelilingnya mati. Kenapa mati? 
Karena tidak dapet air... Sudah gitu kehidupan biota laut 
ndak ada, yang ada cuman lumpur di sini ...”73 

 

Yayasan juga mempercayai bahwa dengan dilakukannya 

revitalisasi Teluk Benoa tidak hanya akan mengembalikan kesehatan 

mangrove, tetapi juga akan mengurangi potensi banjir di kawasan 

pesisir Teluk Benoa. Pendalaman dan penambahan alur lintasan air 

sangat diperlukan untuk mencegah banjir karena endapan lumpur dan 

sampah yang selama ini menyebabkan air tidak mengalir dari lima sub 

daerah aliran sungai (DAS) ke Teluk Benoa, terutama pada saat 

musim penghujan dan ketika air laut pasang. Oleh sebab itu, reklamasi 

akan menciptakan tidak hanya satu pulau melainkan beberapa pulau 

sehingga kanal-kanal dapat melintasi pulau-pulau tersebut agar air dari 

kelima sub-DAS tersebut mengalir ke laut secara alami dan mengikuti 

fase pasang surut. Mekanisme aliran air yang melalui kanal seperti ini 

diadopsi dari sistem perairan masyarakat Bali yang dikenal dengan 

nama Subak seperti yang dijelaskan oleh Tu Rah Muditha, arsitek Bali 

sekaligus sebagai pembina Yayasan Bumi Bali Bagus.74 Dengan 

                                                             
73 Dikutip dari wawancara Gede Subudi. Ketua Yayasan Bumi Bali Bagus. Kantor Yayasan Bumi 
Bali Bagus, Jalan By Pass Ngurah Rai No. 168, Desa Budaya Kertalangu, Denpasar. Pukul 15.24 – 
16.48 WITA, 1 April 2015  
74 Dalam wawancara Tu Rah Muditha. Pembina Yayasan Bumi Bali Bagus. Kantor Yayasan Bumi 
Bali Bagus, Jalan By Pass Ngurah Rai No. 168, Desa Budaya Kertalangu, Denpasar. Pukul 15.24 – 
16.48 WITA, 1 April 2015. Diperinci dalam Surat Pernyataan Sikap Yayasan Bumi Bali Bagus 
bernomor AHU-8422.AH.01.04. Tahun 2013 dalam Alam Konteks Teknis. 
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demikian, reklamasi pulau-pulau baru akan menambah aliran-aliran 

air untuk mengatasi penyumbatan yang terjadi pada DAS sehingga air 

akan dengan mudah mengalir dari sungai ke laut. Pada gilirannya, 

yayasan berkeyakinan bahwa dengan menerapkan tata kelola air yang 

sesuai dengan sistem Subak, permasalahan banjir dapat diatasi.75 

Selain itu, Yayasan Bumi Bali Bagus meyakinkan masyarakat 

bahwa nantinya yayasan memberi jaminan terhadap terjaganya 

mangrove jika reklamasi benar-benar dilakukan dimana tidak satu 

batang pun boleh ditebang. Yayasan berjanji bahwa lingkungan akan 

tetap terjaga khususnya mangrove yang memiliki peran vital di 

kawasan Teluk Benoa dan sekaligus akan menjadi pengawas paling 

depan jika terjadi perusakan mangrove oleh calon pengembang, PT. 

TWBI. 

 
“... kami Yayasan Bumi Bali Bagus itu yang kami 
prioritaskan bahwa tidak satu batang pun boleh dipotong. 
Makanya kita hutan mangrove wajib dilestarikan... alam 
Bali akan asri tetep. Tidak ada yang namanya pengrusakan 
lingkungan di sana karena kami adalah orang lingkungan. 
Mangrove tidak boleh dipotong apalagi dirusak kami akan 
pasang badan di sana. Justru mangrove ini harus 
dilestarikan ...” 76 

 

Menguatkan argumentasi, yayasan menjelaskan bahwa hutan 

mangrove nantinya tidak akan disentuh karena yang akan direklamasi 

adalah perairan dan dalam pengerjaan nantinya akan dilakukan pada 

                                                             
75 Dalam wawancara Gede Subudi. 1 April 2015 
76 Dikutip dari wawancara Gede Subudi. 1 April 2015 
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jarak aman dari area mangrove terluar, yaitu 100-200 meter dengan 

pulau hasil reklamasi.77  

 

4.2.1.2 Potensi Bencana yang Meningkat 

ForBALI yang merepresentasikan diri sebagai masyarakat Bali 

yang keberatan dengan rencana reklamasi Teluk Benoa menganggap 

bahwa reklamasi justru akan menimbulkan dampak negatif terhadap 

lingkungan. Adapun argumentasi mereka yang dipublikasikan melalui 

surat kabar ForBALI edisi kedua tahun 2014 yang menyebutkan 

bahwa reklamasi akan merusak fungsi dan nilai konservasi kawasan 

serta perairan Teluk Benoa. Reklamasi dikhawatirkan akan 

memperbesar potensi banjir di kawasan pesisir Teluk Benoa karena 

mengurangi fungsi Teluk Benoa sebagai reservoir (tampungan banjir) 

dari 5 sub-DAS, yaitu Sungai Badung, Sungai Mati, Sungai Tuban, 

Sungai Bualu, dan Sungai Sama, termasuk dari sungai yang berasal 

dari alur rawa. Akibatnya, air akan menggenangi dan membanjiri 

daerah sekitarnya (Sanur Kauh, Suwung Kangin, Pesanggaran, 

Pemogan, Simpang Dewa Ruci, Tanjung Benoa, termasuk Bandara I 

Gusti Ngurah Rai). Di samping kehilangan fungsi tampungan air, 

Teluk Benoa juga dinilai akan kehilangan nilai konservasi dimana 

ekosistem mangrove –termasuk vegetasi prapat (Sonneratia spp) yang 

merupakan vegetasi asli teluk, terumbu karang, dan biota laut akan 

                                                             
77 Disarikan dalam Surat Pernyataan Sikap Yayasan Bumi Bali Bagus bernomor AHU-
8422.AH.01.04. Tahun 2013 dalam Konteks Lingkungan. 
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terancam sehingga mengubah struktur komunitas mangrove di Teluk 

Benoa jika reklamasi tetap dilakukan. 78  

Reklamasi pada hakikatnya adalah membuat pulau-pulau baru 

di kawasan perairan. Dengan membuat pulau-pulau baru tersebut akan 

menimbulkan kerentanan terhadap bencana, baik tsunami maupun 

liquifaksi (hilangnya kekuatan lapisan tanah akibat adanya faktor 

getaran, misalnya gempa bumi). Hal ini dikarenakan pulau baru akan 

lebih labil dan memperpadat lokasi, hal yang justru bertentangan 

dengan prinsip adaptasi terhadap bencana. Pada gilirannya reklamasi 

Teluk Benoa akan semakin mengancam dan memperparah abrasi 

pantai, baik di sekitar Teluk Benoa maupun di wilayah lain, seperti di 

Nusa Dua, Sanur, Gianyar, Klungkung dan Karangasem.79 

Ketakutan pihak kontra disebabkan oleh dugaan hilangnya 

fungsi Teluk Benoa sebagai tampungan air. Dengan dibuatnya pulau-

pulau baru akan menutup aliran air sungai ke laut dan selanjutnya 

akan menggenangi Teluk Benoa dan menyebabkan banjir bagi 

wilayah di sekitarnya. Dugaan ini juga disampaikan oleh Dayu 

Indrawati dengan melepas atribut dinas yang menjelaskan sebuah 

baskom yang memiliki satu lubang sebagai analogi Teluk Benoa. Jika 

lubang pada baskom tersebut diperkecil karena reklamasi, debit air 

yang keluar juga akan menyusut dimana sebaliknya debit air yang 

mengalir dari sub-DAS tidak berkurang ke Teluk Benoa. Akibatnya, 
                                                             
78 Diringkas dalam Surat Kabar ForBALI edisi 2 Tahun 2014. 13 Alasan Tolak Reklamasi Teluk 
Benoa. hal. 8. 
79 Ibid. 
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baskom akan penuh dengan air dan pada gilirannya akan meluap ke 

daerah sekitarnya. 

 
“... kemudian Teluk Benoa niki (ini) empat sungai kalo ga 
salah yang jadi muara dari empat sungai otomatis kalo niki 
(ini) ada reklamasi, air-air yang ada di sini (Teluk Benoa) 
ga bisa bebas keluar kan. Sekarang dia (Teluk Benoa) kan 
kayak baskom yang ada keluar gini (lubang) kecil. Jadi 
kalo ini diginiin (diperkecil) kan otomatis kan permukaan 
air naik dia pasti. Nah, yang takut itu kan sebelah sini 
(menunjuk peta pesisir Teluk Benoa pada komputer) dia 
sebenernya, sekitar niki (ini). Karena yang lebih rendah 
dari daerah yang direklamasi kan otomatis pasti kena 
dampak, nah itu lebih banyak lingkungan sebenernya ...” 80 
 

ForBALI menganggap bahwa reklamasi bukan jawaban yang 

tepat untuk Teluk Benoa. Peneliti menemukan bahwa dasar alasan 

mereka menentang reklamasi adalah adanya perasaan trauma terhadap 

reklamasi yang pernah dilakukan sebelumnya di Pulau Serangan oleh 

investor yang tidak memberi kemanfaatan bagi masyarakat Serangan 

dan justru menghancurkan lingkungan di sekitar pulau penyu tersebut 

pada waktu itu. ForBALI pun dengan tegas menyerukan bahwa Teluk 

Benoa tidak perlu direklamasi. Yang harus menjadi perhatian 

pemerintah saat ini adalah bagaimana mengembalikan keasrian Pulau 

Serangan terlebih dahulu karena semua pangkal permasalahan 

lingkungan yang  terjadi di Teluk Benoa merupakan kelanjutan dari 

kerusakan lingkungan yang terjadi di Pulau Serangan akibat reklamasi 

yang gagal. Ngurah Karyadi juga menambahkan bahwa Pulau Bali 

                                                             
80 Dikutip dari wawancara Ida Ayu Indrawati. 8 April 2015 
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bukan lahan yang tepat bagi investor untuk melakukan mega proyek 

apapun dengan sedikit sindiran dimana hanya Megawati yang sukses 

di pulau dewata ini. 

 
“... Kalo kita melihat akar persoalan, ini kan adanya 
pendangkalan, kemudian abrasi segala macem. Itu kan 
lahir dari proyek sebelumnya, Serangan. Ini kan ndak 
terputus. Ini yang harusnya dipecahkan berikut sisa 
masalah yang ditinggalkannya. Itu dong! Kan saya selalu 
ngomongin soal itu. Itu dong dulu dimasalahkan. Berikut 
untuk mengantisipasi pendangkalan segala macem ini 
mesti dipecahkan ... itu kan sebenernya nanti dari segi 
keyakinan saya, sama seperti Serangan ... karena tidak ada 
yang mega-mega itu (mega proyek), kecuali Megawati aja 
yang berhasil di sini. Yang mega-mega (mega proyek) itu 
ga ada yang berhasil ... Nah, sementara yang terjadi di 
Serangan dan sekarang yang mau diduplikasi di Benoa ini, 
itu sebuah mimpi ...” 81 
 

Peneliti kemudian memahami bahwa ForBALI sendiri juga 

membenarkan adanya pendangkalan, sedimentasi lumpur, dan 

berbagai permasalahan lingkungan yang menjadi argumentasi pihak 

pendukung namun dengan arah argumentasi yang berbeda. Jika kubu 

pendukung melihat permasalahan lingkungan ini sebagai justifikasi 

urgensi revitalisasi melalui reklamasi, maka kubu penentang justru 

melihat bahwa kritisnya Teluk Benoa saat ini akibat dari reklamasi 

sebelumnya. Dengan demikian, ForBALI sebagai pihak kontra yang 

paling konsisten menentang reklamasi tidak akan mudah percaya 

terhadap investor yang akan “mengusik” pesisir Pulau Bali. 

                                                             
81 Dikutip dari wawancara Ngurah Karyadi. Aktivis senior ForBALI dan Mantan Direktur 
WALHI. Taman Baca Kesiman (Sekretariat ForBALI), Jalan Sedap Malam No. 234, Denpasar. 
Pada 17.16 – 18.04 WITA, 9 April 2015. 
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4.2.2 Isu Kebijakan 

4.2.2.1 Kawasan Konservasi Teluk Benoa yang Tidak Relevan 

Yayasan Bumi Bali Bagus sebagai induk perjuangan 

masyarakat pendukung rencana revitalisasi Teluk Benoa menganggap 

dengan berubahnya Perpres No. 45/2011 yang menyatakan Teluk 

Benoa sebagai kawasan konservasi menjadi kawasan budi daya yang 

dapat dimanfaatkan sebagaimana yang tertuang dalam Perpres No. 

51/2014 merupakan langkah yang tepat yang dilakukan pemerintah 

dengan melihat kondisi Teluk Benoa yang tidak memungkinkan lagi 

disebut sebagai kawasan konservasi sepenuhnya. Oleh sebab itu, 

perlunya perubahan kebijakan agar revitalisasi dapat dilakukan demi 

keberlangsungan perairan Teluk Benoa itu sendiri. 

Bappeda Provinsi Bali diwakili oleh Ngakan Putu Kirim 

dengan jabatan sebagai Kepala Sub Bidang Penataan Ruang yang 

mengetahui seluk-beluk pergantian Perpres No. 45/2011 menjadi 

Perpres No. 51/2014 memaparkan bahwa Teluk Benoa sebagai salah 

satu kawasan strategis nasional dalam Rencana Tata Ruang Wilayah 

Nasional (RTRWN) dimana pada Perpres No. 45/2011 memang 

disebutkan bahwa kawasan ini merupakan kawasan konservasi. Akan 

tetapi pada perkembangan selanjutnya, kriteria konservasi ini tidak 

lagi cocok dengan kondisi yang ada di Teluk Benoa. Hal ini 

dikarenakan telah dibangunnya pelabuhan Benoa, jalan tol di atas laut 

(Bali Mandara), dan pipa-pipa yang terpasang di bawah laut 
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menjadikan perairan Teluk Benoa bukan lagi sebagai murni kawasan 

konservasi melainkan kini sebagai kawasan multi sektor yang dapat 

dimanfaatkan. Ngakan Putu Kirim juga menambahkan bahwa sebagai 

kawasan konservasi, nelayan juga sebenarnya tidak diizinkan mencari 

kepiting, udang, atau ikan kecil di perairan Teluk Benoa. 

Oleh karena latar belakang seperti itulah Perpres No. 45/2011 

digantikan dengan Perpres No. 51/2014 sehingga Teluk Benoa dapat 

dimanfaatkan dengan melihat kegiatan dan infrastruktur yang telah 

dibangun di teluk ini. Perlu diingat bahwa Teluk Benoa tidak 

kehilangan statusnya sebagai kawasan konservasi sepenuhnya karena 

taman hutan raya di sekeliling Teluk Benoa masih dilindungi sebagai 

hutan konservasi. 

 
“... RTRWN, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional... 
mengatur kawasan strategis. Denpasar ini, sarbagita 
(Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan) ini sebagai 
salah bagian daripada zona strategis nasional yang ada di 
provinsi Bali... Terbitlah perpres sarbagita... Di dalam 
perpres 45/2011... Kalo diperhatikan gambar perpres 45 
itu, muncullah konservasi. Kemudian dilihat dari kriteria 
konservasi, semestinya kan ada kriteria konservasi tetapi 
dikaitkan dengan kondisi existing tidak cocok... Artinya 
karena itu konservasi kalo diliat existing dari kawasan itu 
kan Teluk Benoa... Ada pelabuhan, ada jalan tol, adanya 
tahuranya (taman hutan raya), ada pipa di bawah perairan 
itu. Yang kita bicarakan sekarang Teluk Benoa itu. 
Artinya kaitannya kenapa itu konservasi, kenapa 
ditetapkan konservasi sedangkan kawasan itu adalah 
multi-sektor di sana, banyak peruntukan, banyak 
kepentingan di samping konservasi itu. Artinya konservasi 
itu sebenarnya ga boleh kegiatan dan lain-lain. Itu intinya, 
kuncinya. Kemudian karena beraneka peruntukan atau 
land use-nya banyak di sana, berbagai land use, berbagai 
peruntukan entah dia pelabuhan, entah dia sudah ada jalan 
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tol, kemudian ada pipa termasuk tahura itu sebagai hutan 
konservasi tahura itu. Artinya kan tidak konservasi ini 
tidak cocok, gitu intinya... disebut konservasi itu mestinya 
nelayan pun di sana tidak boleh melakukan penangkapan 
ikan... Artinya untuk bisa memanfaatkan kawasan itu 
karena tidak sesuai dengan kondisi yang riil. Artinya 
kondisi kawasan konservasi tidak cocok dengan kondisi 
yang sudah ada pada kawasan itu. Alokasi untuk kawasan 
konservasi, Tanjung Benoa itu, maksudnya sebagai 
dialokasikan di perpres 45 sarbagita itu sebagai konservasi 
tetapi kenyataan tidak sesuai, itu aja... Kemudian terbitlah 
perpres 51 yang merubah konservasi sebagai penyangga 
...”82 

 

Atas pertimbangan inilah yang menjadikan Yayasan Bumi Bali Bagus 

mendukung perubahan Perpres yang mengizinkan sumber daya Teluk 

Benoa untuk dialokasikan. Dengan kata lain, adanya kesepahaman 

antara pemerintah dengan yayasan Bumi Bali Bagus yang mewakili 

masyarakat pendukung rencana revitalisasi untuk mewujudkan 

kelestarian Teluk Benoa dan kesejahteraan masyarakat lokal. 

 

4.2.2.2 Kebijakan yang Cacat Hukum 

Melihat polemik yang berkembang di masyarakat Bali 

mengenai perubahan Perpres, Ngurah Karyadi mengutarakan bahwa 

keputusan pemerintah pusat –yang dalam hal ini Susilo Bambang 

Yudhoyono merupakan langkah yang kurang bijak. Teluk Benoa 

sebagaimana yang tertuang dalam Perpres No. 45/2011 adalah 

kawasan konservasi perairan Pasal 55 ayat (5) dimana kawasan ini 

                                                             
82 Dikutip dari wawancara Ngakan Putu Kirim. Kepala Sub Bidang Penataan Ruang. Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bali di Jalan Cokorda Agung Tresna, 
Denpasar. Pada 14.50 – 15.23 WITA, 7 April 2015 
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tidak boleh direklamasi. Akan tetapi, Perpres ini digantikan dengan 

Perpres No. 51/2014 yang mengubah peruntukan Teluk Benoa dari 

kawasan konservasi  menjadi kawasan budi daya yang selanjutnya 

dapat direklamasi seluas 700 hektar.83 Menurutnya mengubah status 

Teluk Benoa menjadi kawasan pemanfaatan bukan merupakan 

permasalahan yang urgen untuk dilakukan saat ini. Jika memang 

perubahan Perpres tersebut dimaksudkan untuk merevitalisasi perairan 

Teluk Benoa, seharusnya yang menjadi perhatian pemerintah adalah 

bagaimana upaya untuk mengembalikan fungsi Pulau Serangan 

sebagai pangkal dari semua permasalahan lingkungan yang terjadi di 

Teluk Benoa. Ia percaya bahwa menjadikan Teluk Benoa sebagi 

daerah pemanfaatan tidak akan menyelesaikan berbagai permasalahan 

di Teluk Benoa sebagai akibat dari warisan reklamasi Serangan yang 

gagal sebelumnya.84 

ForBALI juga memandang bahwa dengan berubahnya status 

konservasi menjadi daerah pemanfaatan sesuai dengan Perpres No. 

51/2014 yang menggantikan Perpres No. 45/2011 merupakan 

kebijakan pemerintah pusat yang pro terhadap para investor rakus.85 

Akibatnya, investor akan memiliki kekuasaan untuk mengeksploitasi 

alam Bali demi keuntungan diri mereka dan masyarakat Bali tidak 

memiliki kedaulatan di tanah kelahiran sendiri. 
                                                             
83 Lihat: Surat Terbuka: Hentikan Proses Perizinan Reklamasi Teluk Benoa nomor 
01/ForBALI/I/2015 yang ditujukan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 
Susi Pudjiastuti. Tertanggal Denpasar, 5 Januari 2015 
84 Dalam wawancara Ngurah Karyadi. 9 April 2015 
85 Surat Kabar ForBALI Edisi 2 Tahun 2014. 13 Alasan Tolak Reklamasi Teluk Benoa. hal. 8 
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Penolakan dan tuntutan pembatalan Perpres No. 51/2014 yang 

semakin gencar dari ForBALI pada gilirannya menyayangkan sikap  

pemerintah provinsi Bali yang cenderung mengabaikan aspirasi 

mereka. Bahkan di tengah penolakan reklamasi Teluk Benoa, 

ForBALI menganggap Gubernur Bali justru terus menerus berkelit 

demi mewujudkan reklamasi Teluk Benoa. Sementara itu, DPRD Bali 

tidak memiliki sikap yang sama dengan rakyat Bali –yang dalam 

klaim ForBALI mayoritas masyarakat menolak rencana reklamasi 

Teluk Benoa. Hal ini dapat dilihat dari sikap DPRD Bali yang tidak 

membentuk pansus terhadap rencana reklamasi Teluk Benoa karena 

dianggap bukan merupakan persoalan yang mendesak bagi Bali, 

sekalipun isu ini telah mendapat sorotan nasional dan internasional.86 

Di dalam badan pemerintah daerah sendiri tidak satu suara 

dalam mendukung perpres No. 51/2014. Ida Ayu Indrawati adalah 

salah satu informan yang berasal dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) 

namun berbicara sebagai masyarakat umum mengatakan 

ketidaksetujuannya terhadap Perpres yang menghapus kawasan 

konservasi di Teluk Benoa. Perubahan Perpres ini pun menurutnya 

tidak transparan dan tidak memberikan kesempatan bagi publik untuk 

mengetahui rencana perubahan Perpres. Pada giliran berikutnya, 

masyarakat Bali dikejutkan dengan hilangnya status Teluk Benoa 

sebagai kawasan konservasi. Selama ini masyarakat mengetahui 

                                                             
86 Selengkapnya pada Pernyataan Sikap Tolak Reklamasi Teluk Benoa: Segera Batalkan Perpres 
51 Tahun 2014 yang dipublikasikan oleh ForBALI 
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bahwa Teluk Benoa merupakan kawasan konservasi dan telah dijamin 

statusnya oleh Perda No. 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 yang mengikuti 

Perpres No. 45/2011. Akibatnya, masyarakat Bali dengan perubahan 

yang terkesan mendadak ini memicu pro dan kontra dalam 

menanggapi Perpres No. 51/2014 yang memberi lampu hijau bagi 

reklamasi Teluk Benoa.87 

 

4.2.3 Isu Ekonomi 

4.2.3.1 Terserapnya Tenaga Kerja 

Ketenagakerjaan merupakan alasan yang paling sering 

diutarakan oleh kelompok pendukung rencana revitalisasi Teluk 

Benoa. Kelompok ini optimis dengan direalisasikannya revitalisasi 

akan membuka lapangan pekerjaan yang luas bagi masyarakat Bali. 

Yayasan melihat adanya ironi dalam pariwisata Bali dimana 

masyarakat yang tinggal di tengah-tengah pusat pariwisata, seperti 

Sanur, Kuta, dan Nusa Dua masih banyak yang menganggur dan yang 

hidup di bawah garis kemiskinan. Oleh karena itu, Gede Subudi 

mengatakan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 

yayasan memperjuangkan terserapnya tenaga-tenaga kerja yang 

memprioritaskan masyarakat Bali kepada PT. TWBI. Masyarakat Bali 

                                                             
87 Dalam wawancara Ida Ayu Indrawati. 8 April 2015 
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dihimbau untuk tidak merasa angkuh mengatakan bahwa Bali tidak 

membutuhkan investasi. 

 
“... tenaga kerja wajib memperhitungkan masyarakat Bali 
... kalo ini sampai terjadi, pertama berapa ribu nanti tenaga 
kerja akan masuk di sana (Teluk Benoa) ... hampir 50.000 
masyarakat Bali itu nganggur saat ini ... di tengah-tengah 
pariwisata Kuta, coba cari ada ga orang yang masih hidup 
di bawah garis kemiskinan? Banyak. Nusa Dua, Sanur? 
Banyak. Banyak (memberi penekanan sekali lagi). 
Makanya itu jangan tepuk dada, bahwa Bali ga perlu 
investasi ...”88 

 

Yayasan juga memberi jaminan bahwa terserapnya sumber daya 

manusia (SDM) akan memperhitungkan kualitas SDM itu sendiri 

untuk memberi kesempatan bagi masyarakat lokal yang berpendidikan 

tinggi agar ditempatkan pada level manajerial atas.89 Dengan kata lain, 

mereka yang masih menganggur dan hidup di bawah garis kemiskinan 

juga mampu terserap dalam rencana proyek revitalisasi Teluk Benoa 

walaupun mendapat pekerjaan pada level manajerial ke bawah. 

Setidaknya masyarakat kecil ikut mendapat keuntungan dari rencana 

mega proyek ini. 

Dapat dipahami bahwa fokus yayasan saat ini adalah 

terserapnya tenaga kerja yang disesuaikan dengan kemampuan 

masing-masing individu dimana yayasan tidak keberatan bahwa pada 

kenyataannya sebagian besar SDM yang terserap nantinya hanya 

bekerja sebagai pekerja kelas bawah. Dengan terserapnya tenaga kerja 
                                                             
88 Dikutip dari wawancara Gede Subudi. 1 April 2015 
89 Dalam wawancara Gede Subudi. 1 April 2015 dan ditegaskan kembali pada Surat Pernyataan 
Sikap Yayasan Bumi Bali No. AHU-8422.AH.01.04.Tahun 2013 dalam Konteks Ekonomi 
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yang memprioritaskan masyarakat Bali, mereka tidak lagi menjadi 

pengangguran dan memiliki kesempatan untuk menyejahterakan diri 

ataupun keluarga mereka. Tujuan yayasan memperjuangkan 

pembukaan lapangan kerja ini didasari atas keinginan untuk 

mengurangi pengangguran dan meningkatkan moral masyarakat Bali 

terlebih dahulu sehingga masyarakat Bali tidak memiliki mental 

pengemis.90 Sedangkan dukungan pemerintah dan kemauan 

masyarakat sendiri menjadi tujuan yayasan di masa depan agar 

nantinya ketika investasi masuk kembali di Bali, masyarakat telah siap 

bersaing untuk mendapatkan posisi pada level manajerial atas dan 

tidak lagi hanya terserap pada pekerjaan yang mengandalkan otot 

belaka. 

Di samping terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat 

Bali, yayasan beserta segenap anggotanya juga akan memerhatikan 

dan melindungi kegiatan ekonomi lokal di sekitar wilayah Teluk 

Benoa. Kepentingan dan pendapatan nelayan misalnya, tidak akan 

diabaikan pada pengerjaan revitalisasi nantinya karena yayasan 

mengakui bahwa revitalisasi berbasis reklamasi akan memberikan 

dampak terhadap kehidupan dan pendapatan nelayan.91 Untuk 

mengatasi permasalahan ini, yayasan melakukan dialog dengan PT. 

TWBI agar membangun pasar tradisional yang dapat mengakomodasi 

hasil tangkapan ikan secara langsung sebagai bentuk kompensasi dari 
                                                             
90 Dalam wawancara Gede Subudi. 1 April 2015 
91 Lihat: Surat Pernyataan Sikap Yayasan Bumi Bali Bagus bernomor AHU-8422.AH.01.04. 
Tahun 2013 dalam Konteks Ekonomi. 
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terganggunya kegiatan nelayan ketika reklamasi berlangsung. Di 

samping kepentingan nelayan, usaha water sport yang selama ini 

dijalankan oleh pengusaha lokal juga diperjuangkan oleh yayasan. 

Salah satu tujuan revitalisasi adalah mewujudkan destinasi wisata baru 

yang justru akan menunjang usaha water sport tersebut. Dari sisi 

ekonomi, pengusaha lokal dapat memberikan inovasi paket-paket baru 

dengan memanfaatkan destinasi wisata baru di Teluk Benoa yang 

artinya memperbesar keuntungan bagi pengusaha lokal. Dalam hal ini, 

PT. TWBI berjanji bahwa mereka akan mencari pangsa pasar sendiri 

yang memungkinkan pengusaha lokal water sport tidak untuk 

mengembangkan usaha mereka tanpa harus bersaing dengan investor 

yang memiliki modal lebih besar.92 Pada gilirannya, yayasan akan 

melakukan pengawasan dalam pemenuhan janji-janji PT. TWBI 

sebagai calon pengembang revitalisasi Teluk Benoa untuk 

memberikan jaminan dan perlindungan terhadap masyarakat lokal. 

 

4.2.3.2 Kepentingan Modal di Atas Kepentingan Publik 

ForBALI dalam memperjuangkan isu ekonomi melihat 

reklamasi yang berkedok revitalisasi ini sebagai kebohongan publik 

oleh pemerintah yang sarat akan kepentingan modal semata dengan 

meniadakan kepentingan publik. Ngurah Karyadi menduga bahwa 

investor justru mengendalikan negara, bukan sebaliknya dimana 

                                                             
92 Ibid. 
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negara memiliki kekuasaan untuk mengatur kepentingan modal demi 

kesejahteraan rakyat. Akibatnya, negara membangun akses-akses yang 

memudahkan investor untuk menanamkan modalnya di Pulau Bali. Ia 

mencontohkan, sebelum rencana reklamasi Teluk Benoa muncul ke 

dalam perdebatan publik, pemerintah pusat bersama pemerintah 

daerah telah membangun jalan tol laut yang menurut pemerintah 

bertujuan untuk mengurangi kemacetan di jantung pariwisata Bali. 

Tujuan yang dikemukakan oleh pemerintah hanyalah akal-akalan yang 

mengatasnamakan kepentingan publik dimana yang menjadi tujuan 

pemerintah sebenarnya adalah pemberian kemudahan akses kepada 

investor untuk mengalirkan modal mereka. 

 
“... jalan di atas permukaan (laut)... dibuat bukan semata 
untuk publik, tapi lebih kepada akses kepada modal dan 
ini kebohongan yang dibuat oleh rezim SBY... itu kan bisa 
dilihat dari tol itu. Itu ada akses-akses jalan keluar, artinya 
dia itu menggunakan infrastruktur negara. Itu untuk 
kepentingan pemodal atas nama rakyat ...” 93 

 

Konsekuensi dari keberpihakan pemerintah terhadap investor 

akan mengakibatkan kerugian publik karena investor akan mematikan 

mata pencaharian masyarakat yang menggantungkan hidup mereka 

pada perairan Teluk Benoa, seperti hilangnya perairan bebas milik 

publik seluas 700 Ha dan berkurangnya luas wilayah tangkapan ikan 

bagi nelayan tradisional. Sekali lagi, ForBALI mencontohkan 

kegagalan reklamasi Serangan yang meminggirkan masyarakat lokal 

                                                             
93 Dikutip dalam wawancara Ngurah Karyadi. 9 April 2015 
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dengan merampas mata pencaharian nelayan, pedagang, dan 

pengusaha lokal. Pada akhirnya, masyarakat kecil tetap menjadi 

korban dan tidak ada yang bertanggung jawab atas kerugian yang 

ditimbulkan sehingga ForBALI tidak akan tertipu oleh janji-janji 

manis yang ditawarkan oleh para investor rakus.94 Dengan alasan 

inilah yang menjadi kekhawatiran gerakan penentang reklamasi Teluk 

Benoa sehingga investasi ini patut untuk diwaspadai, dibongkar, dan 

dilawan. 

ForBALI kemudian mempertanyakan keberadaan negara 

dalam rencana proyek reklamasi ini. Jika memang benar reklamasi 

diperlukan, seharusnya yang menjadi aktor utama dalam proyek ini 

adalah negara dengan pembiayaan mandiri dari APBN sehingga bukan 

keuntungan akan modal yang menjadi tujuan utama dari reklamasi 

melainkan murni demi kepentingan publik. Investasi hanya menjadi 

opsi sekunder setelah pemenuhan akses publik yang disediakan oleh 

negara terpenuhi. Namun sayangnya, pada rencana reklamasi Teluk 

Benoa yang justru terjadi adalah kepentingan investor berada di atas 

kepentingan publik. Investor pada dasarnya bertujuan untuk meraup 

keuntungan sebesar-besarnya yang tentunya akan merebut akses 

publik menjadi akses privat yang hanya mampu diakses oleh kalangan 

bermodal. 

 

                                                             
94 Surat Kabar ForBALI Edisi 2 Tahun 2014. 13 Alasan Tolak Reklamasi Teluk Benoa. hal. 8 
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“... ketika bicara reclaim, negaralah yang melakukan 
(reklamasi) bukan modal ... Kalo negara melakukan itu 
(reklamasi), ya seperti Singapore sebagai perbandingan, 
yang melakukan reklamasi Singapore, negaranya, bukan 
investor. Nah, dimana negara itu menyediakan, (akses) 
publik yang pertama ... baru sisanya itu untuk investasi. 
Yang terjadi di kita, beda. Negaranya dikendalikan oleh 
investor, mereka melakukan reklamasi, untuk atas nama 
untuk publik. Kita taulah untuk publik apa? Paling 
merebut akses publik ...” 95 
 

Masyarakat Bali yang masih hidup di bawah garis kemiskinan 

terutama yang berdomisili di daerah sekitar Teluk Benoa akan sulit 

lepas dari belenggu kemiskinan dan bahkan semakin dimiskinkan 

dengan mega proyek seperti ini. Logika yang ingin dibawa oleh 

ForBALI adalah ketika reklamasi dijalankan yang kemudian 

melahirkan obyek wisata baru di Teluk Benoa, hanya mereka yang 

memiliki sumber daya yang mampu menikmati hasil proyek 

reklamasi. Sedangkan masyarakat yang kurang beruntung hanya 

sebagai penonton di tanah kelahiran sendiri. Alur berpikir seperti ini 

senada dengan Ida Ayu Indrawati yang meragukan masyarakat Bali 

mampu mengakses kawasan elit di Teluk Benoa hasil reklamasi yang 

artinya secara ekonomi Bali akan dikuasai oleh investor.96 Dengan 

demikian, perjuangan ForBALI berusaha untuk melawan kesenjangan 

yang akan tercipta jika reklamasi Teluk Benoa diwujudkan. 

 

 

                                                             
95 Dikutip dalam wawancara Ngurah Karyadi. 9 April 2015 
96 Dalam Wawancara Ida Ayu Indrawati. 8 April 20145 
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4.2.4 Isu Sosial-Budaya 

Di samping isu lingkungan, politik, dan ekonomi yang menjadi 

perdebatan utama dalam menanggapi rencana reklamasi Teluk Benoa, 

dimensi sosial-budaya tidak luput menjadi dasar argumentasi dalam 

upaya meyakinkan masyarakat dan pemerintah terkait rencana 

reklamasi Teluk Benoa. Walaupun mendapat porsi yang tidak sebesar 

isu-isu sebelumnya, konteks sosial-budaya tidak dapat dipandang 

sebelah mata karena bagaimanapun juga isu ini menjadi salah satu 

kekuatan dalam memperoleh dukungan baik bagi kelompok yang 

mendukung revitalisasi maupun kelompok yang menentang rencana 

reklamasi Teluk Benoa. 

 

4.2.4.1 Pengembalian Kawasan Suci Perairan Teluk Benoa 

Yayasan Bumi Bali Bagus sebagai kubu yang mendukung 

rencana revitalisasi Teluk Benoa berbasis reklamasi menekankan 

pelestarian kawasan suci di perairan Teluk Benoa. Posisi mereka 

berangkat dari kondisi perairan Teluk Benoa yang begitu 

memprihatinkan dan penuh sampah sehingga tidak layak jika disebut 

sebagai kawasan suci lagi. Oleh karena itu, investor dengan 

pengawasan yayasan berupaya untuk mengembalikan kebersihan 

perairan Teluk Benoa dengan cara pemasangan strap dan normalisasi 

DAS yang nantinya akan mengembalikan keasrian perairan dan 
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kesucian Teluk Benoa.97 Kemudian Tu Rah sebagai pembina yayasan 

menambahkan bahwa di perairan Teluk Benoa terdapat sebuah pulau 

yang bernama Pulau Pudut dimana pulau ini merupakan kawasan yang 

memiliki nilai spiritual yang menghubungkan manusia dengan 

Penciptanya. Oleh karena itu, di pulau ini terdapat pura yang kini 

sudah rusak akibat abrasi. Ketua yayasan, Gede Subudi menjelaskan 

bahwa selain normalisasi DAS yang pada gilirannya nanti akan 

mengembalikan kebersihan dan kesucian perairan Teluk Benoa, calon 

pengembang juga akan merevitalisasi Pulau Pudut yang kini hanya 

seluas kurang lebih satu hektar dikarenakan abrasi menjadi keadaan 

semula, yaitu sekitar 8 hektar.98 

 

4.2.4.2 Inovasi Pariwisata Pulau Bali 

Yayasan juga mengangkat tema pariwisata dimana dengan 

dikembangkannya perairan Teluk Benoa akan menciptakan inovasi 

baru dalam pariwisata Bali. Inovasi semacam ini dipandang mutlak 

diperlukan guna menghindarkan Bali dari kejenuhan pariwisata. Di 

samping itu, obyek wisata baru ini dikatakan sebagai alternatif 

pariwisata yang tidak akan mengganggu wisata alam yang telah ada 

yang justru akan memperkaya pilihan-pilihan destinasi yang ada 

kelak. Yayasan kembali memberikan penekanan bahwa inovasi 

pariwisata ini tidak akan pernah dan tidak akan bisa menggantikan 
                                                             
97 Lihat: Surat Pernyataan Sikap Yayasan Bumi Bali Bagus No. AHU-8422.AH.01.04.Tahun 2013 
dalam Konteks Sosial dan Budaya 
98 Dalam wawancara Gede Subudi dan Tu Rah Muditha. 1 April 2015 
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ikon-ikon pariwisata yang telah ada. Kehadirannya hanya sebagai 

tambahan obyek pariwisata di Bali.99 Melalui pernyataan ini, yayasan 

berusaha menjawab kekhawatiran pihak kontra yang mengeluhkan 

obyek wisata yang akan dibangun di atas tanah reklamasi akan 

mengancam pariwisata Bali yang sejatinya mengunggulkan keindahan 

alam dan budaya Bali. 

 

4.2.4.3 Pembangunan yang Tidak Berimbang 

Sebaliknya, ForBALI sebagai kelompok penentang 

beranggapan bahwa dengan dilakukannya reklamasi di Teluk Benoa 

oleh investor akan menyebabkan pembangunan yang tidak berimbang 

di Bali. Lebih lanjut, pulau-pulau hasil reklamasi akan dibangun 

ribuan kamar dari berbagai jenis akomodasi, mulai dari hotel, villa, 

resort, villa, dan villa terapung. Pembangunan ini bertentangan 

dengan riset pemerintah yang menyatakan bahwa Bali Selatan telah 

kelebihan kamar. Kepadatan Bali Selatan juga akan meningkat dan 

berpotensi menambah alih fungsi lahan pertanian akibat kebutuhan 

hunian oleh serapan ratusan ribu tenaga kerja. Akibatnya, 

ketimpangan pembangunan antara Bali Selatan dengan Bali Utara, 

Barat dan Timur akan semakin lebar.100 Pandangan ini juga didukung 

oleh Dayu Indrawati yang mengungkapkan bahwa dengan 

direalisasikannya rencana reklamasi di Teluk Benoa akan 
                                                             
99 Lihat: Surat Pernyataan Sikap Yayasan Bumi Bali Bagus No. AHU-8422.AH.01.04.Tahun 2013 
dalam Konteks Sosial dan Budaya 
100 Surat Kabar ForBALI Edisi 2 Tahun 2014. 13 Alasan Tolak Reklamasi Teluk Benoa. hal. 8 
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menimbulkan ledakan penduduk di Bali bagian Selatan terutama 

mereka kalangan menengah atas yang datangnya dari luar Pulau Bali. 

Pada gilirannya, kemacetan merupakan permasalahan yang harus 

dihadapi Bali Selatan khususnya Denpasar sebagai ibu kota Provinsi 

Bali dan Badung yang merupakan kabupaten yang memiliki banyak 

obyek pariwisata yang paling diminati wisatawan mancanegara.101 

 

4.3 Politisasi Isu yang Dilakukan oleh Civil Society 

4.3.1 Memanfaatkan Isu Lingkungan dan Trauma Reklamasi Serangan 

ForBALI dianggap tidak menguasai materi tentang rencana 

revitalisasi Teluk Benoa dengan baik yang menyebutkan bahwa dengan 

dilakukannya reklamasi, akan menimbulkan banjir bagi daerah di sekitar 

Teluk Benoa. Revitalisasi tidak akan meningkatkan potensi banjir karena 

akan menciptakan pulau-pulau baru hasil reklamasi akan dibuat kanal-kanal 

di antara pulau-pulau tersebut sebagai saluran air dari lima sub-DAS ke 

laut.102 ForBALI memainkan isu rencana reklamasi yang hanya akan 

menciptakan satu pulau besar yang digambarkan sebagai penyumbat aliran air 

dari kelima sub-DAS ke teluk yang akan mengalir lagi ke laut lepas melalui 

mulut teluk. Akibatnya, ForBALI dengan suara yang provokatif menolak 

rencana reklamasi karena pembuatan pulau hanya akan menjadi penyumbat 

aliran air yang pada gilirannya nanti mengakibatkan luapan air karena 

ketidakmampuan Teluk Benoa dalam fungsi reservoir atau penampung air. 

                                                             
101 Dalam wawancara Ida Ayu Indrawati. 8 April 2015 
102 Dalam wawancara Tu Rah Muditha. 1 April 2015 
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Padahal, konsep yang ingin dibangun oleh calon pengembang adalah 

pembuatan pulau-pulau dimana di antara pulau-pulau tersebut dibuat kanal-

kanal air untuk mengaliri aliran air dari sungai ke teluk dan dari teluk ke laut 

lepas. Sistem pengairan air ini pun akan mengadopsi sistem Subak sesuai 

dengan saran Yayasan Bumi Bali Bagus agar potensi banjir bisa 

diminimalkan dan mengedepankan konsep Tri Hita Karana yang memiliki 

makna pembangunan harus menyangkut aspek spiritual, lingkungan, dan 

hubungan manusia. 

Tidak hanya itu, ForBALI juga melebih-lebihkan dampak yang akan 

terjadi jika reklamasi direalisasikan. Argumen mereka adalah wilayah pesisir 

Teluk Benoa akan menjadi rentan terhadap bencana, terutama tsunami dan 

liquifaksi (hilangnya kekuatan lapisan tanah akibat faktor getaran, misalnya 

gempa bumi). Ngakan Putu Kirim menjelaskan bencana tsunami jika memang 

terjadi, akan terjadi terlepas disetujui tidaknya rencana reklamasi Teluk 

Benoa.103 Yayasan juga melakukan studi mengenai liquifaksi di Teluk Benoa 

dengan menggunakan data gempa bumi tahun 2012 dimana menunjukkan 

bahwa semua zona tanah di Teluk Benoa sulit mengalami potensi liquifaksi. 

Jika pun potensi ini masih dikhawatirkan, dapat diatasi dengan perbaikan 

tanah seperti pemadatan tanah dasar, lebih tidak jenuh air, menambahkan 

lebih banyak tanah lanau dan lempung, dan stabilisasi kimia lainnya.104 

ForBALI juga terus mencontohkan kegagalan reklamasi di Pulau 

Serangan dimana kondisi Pulau Serangan menjadi semakin terpuruk dan 
                                                             
103 Dalam wawancara Ngakan Putu Kirim. 7 April 2015 
104 Disarikan dalam Surat Pernyataan Sikap Yayasan Bumi Bali Bagus bernomor AHU-
8422.AH.01.04. Tahun 2013 dalam Alam Konteks Teknis. 
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kesejahteraan masyarakat lokal yang tidak kunjung membaik menjadi 

permasalahan yang yang selalu diangkat untuk melawan pendukung rencana 

reklamasi. Janji-janji manis investor, seperti penyerapan tenaga kerja dan 

peningkatan pariwisata Pulau Serangan terbukti tidak dipenuhi. Bahkan, janji 

investor untuk melestarikan penyu sebagai ikon Pulau Serangan dengan 

mendirikan pusat penelitian penyu tidak membuahkan hasil. Justru yang 

terjadi adalah Pulau Serangan kehilangan penyunya karena habitatnya 

rusaknya akibat proyek reklamasi yang mangkrak. Dengan pengalaman 

seperti itu, kelompok penentang yang diwakili oleh ForBALI selalu 

menjadikan permasalahan ini sebagai argumen tandingan untuk 

menggagalkan reklamasi Teluk Benoa. 

Menanggapi reklamasi di Pulau Serangan, yayasan berpendapat 

bahwa reklamasi tersebut tidak dapat disamakan dengan rencana reklamasi di 

Teluk Benoa. Walaupun pada dasarnya yayasan mengakui bahwa reklamasi 

di Pulau Serangan memang tidak melibatkan masyarakat dan pengerjaan 

reklamasi yang sangat tertutup, akan tetapi itu dilakukan pada masa orde baru 

yang mengerdilkan peran masyarakat Bali. Ketua Yayasan Bumi Bali Bagus 

mengatakan bahwa masyarakat kini dilibatkan untuk mengawasi tahapan 

prosedur yang harus ditempuh oleh calon pengembang khususnya terkait 

Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL). Selain itu, persyaratan yang harus 

dipenuhi oleh calon pengembang tersebut sangatlah ketat dari pemerintah 

pusat hingga pemerintah daerah yang tentunya berbeda dengan reklamasi 

Serangan yang minim persyaratan dari pemerintah pada masa orde baru. 
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“... Kalo dulu, ada reklamasi di Serangan itu memang... 
masyarakat tidak dilibatkan. Sekarang kan masyarakat 
dilibatkan. Kritisnya masyarakat sekarang kan kritis sekali 
sampai kritis yang sekritis-kritisnya kan boleh sekarang... itu 
(Teluk Benoa) dimanfaatkan menjadi yaa... (lebih bermanfaat) 
dengan segala macem persyaratan. Persyaratannya sangat sangat 
ketat. Dari pemerintah daerah, dari pemerintah pusat. Sangat 
ketat. Ini persyaratan sekarang dengan yang dulu berbeda. Kalo 
yang dulu mungkin ga ada persyaratan. Sekarang 
persyaratannyalah yang ketat. Kalo sudah dia melampaui 
persyaratan yang begitu ketat, pasti dia siapa pun 
pengembangnya akan melakukannya dengan sebaik-baiknya 
karena dia sudah melampaui prosedur yang sangat ketat dan 
diawasi oleh seluruh masyarakat Bali salah satunya adalah 
yayasan, gitu Gus ...” 105 

 

Dengan demikian, ForBALI menyamakan rencana reklamasi Teluk 

Benoa dengan reklamasi Serangan yang dilakukan pada masa orde baru yang 

represif untuk mempengaruhi dan memberikan gambaran kepada masyarakat 

bahwa reklamasi akan berdampak buruk bagi lingkungan dan masyarakat. 

Pada gilirannya, ForBALI berharap masyarakat akan selalu berpikir negatif 

terhadap proyek reklamasi bagaimanapun cara kelompok pendukung 

memberikan alasan teknis maupun informasi mengenai kemanfaatan dari 

reklamasi. 

Kegigihan penolakan yang dilakukan oleh ForBALI dengan 

menyuarakan dampak lingkungan yang berpotensi menimbulkan bencana dan 

mengangkat kembali permasalahan reklamasi yang pernah terjadi di Pulau 

Serangan karena  dukungan ForBALI juga berasal dari para pengusaha yang 

menjalankan bisnisnya di sekitar Teluk Benoa. Pengusaha-pengusaha tersebut 

                                                             
105 Dikutip wawancara Gede Subudi. 1 April 2015  

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI CIVIL SOCIETY DALAM DINAMIKA PRO-KONTRA 

RENCANA REKLAMASI TELUK BENOA

I PUTU DIMAS BALA RENA



III-30 

di antaranya baik para pengusaha lokal water sport yang beroperasi di 

perairan Teluk Benoa maupun pengusaha yang memiliki modal lebih besar 

seperti pemilik villa, hotel, dan tempat hiburan. Para pengusaha ini khawatir 

jika reklamasi dilakukan dan selanjutnya akan dibangun obyek wisata baru 

beserta akomodasinya di atas tanah reklamasi akan mengurangi pendapatan 

mereka karena pemodal yang lebih besar berinvestasi di dalam daerah bisnis 

mereka.106 Dengan cara itu, para pendukung ForBALI menggunakan berbagai 

isu untuk menghentikan proses perizinan reklamasi Teluk Benoa. 

 

4.3.2 Revitalisasi Sebagai Penghalusan Bahasa 

Perdebatan lebih serius terjadi pada wacana revitalisasi dan reklamasi 

Teluk Benoa. ForBALI memperingatkan bahwa kelompok pendukung 

reklamasi yang secara terus-menerus menyuarakan revitalisasi sebagai solusi 

yang tepat untuk menghidupkan kembali Teluk Benoa yang terancam kritis 

hanyalah sebagai penghalusan bahasa untuk memperlancar reklamasi yang 

sejatinya merupakan akibat kelanjutan dari reklamasi yang gagal di Pulau 

Serangan terdahulu. Wacana seperti yang harus diwaspadai dan curigai 

karena mengandung maksud lain, bukan untuk menghidupkan kembali tetapi 

justru mematikan lingkungan Teluk Benoa dan kehidupan masyarakat di 

sana. Akibatnya, penghalusan bahasa yang menyembunyikan keuntungan 

investor semata harus dilawan. 

 

                                                             
106 Dalam wawancara Made Suardana. Petugas kebersihan di sebuah villa. Pesisir Teluk Benoa. 
15.10 –15.22 WITA, 30 Maret 2015 
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“... apalagi bahasanya revitalisasi kan nah, ini kan... 
pembangunanisme ini, developmentalisme ini itu kan 
pemindahan pergerakan kapital dalam rangka membuat wilayah-
wilayah baru, penguasaan baru secara global. Iya toh? Nah itu, 
dan pada saat yang sama dia meminggirkan lokal... Kemudian 
pada saat yang sama menjadi revitalisasi. Dan revitalisasi itu 
pun bergerak dalam bahasa yang sama, menghaluskan... inilah 
wacana seperti ini yang harus dilawan. Dan saya di situ ininya, 
waspada pada bahasa-bahasa baru ...”107 
 
 

Dengan demikian, ForBALI menduga mereka yang mendukung rencana 

reklamasi tidak lebih dari perpanjangan tangan para investor yang ingin 

menghancurkan Bali demi keuntungan mereka sendiri. 

Di lain pihak, yayasan tetap bersikukuh bahwa revitalisasi memang 

sangat diperlukan melihat kondisi yang mengkhawatirkan di Teluk Benoa dan 

berulang kali menekankan bahwa bukan reklamasi yang menjadi tujuan 

utama melainkan revitalisasi yang berbasis reklamasi untuk menghidupkan 

kembali ekosistem di Teluk Benoa.108 

Kisruh mengenai reklamasi dan revitalisasi memang menjadi kunci 

dalam keberhasilan meyakinkan masyarakat Bali karena reklamasi memiliki 

makna negatif dari pengalaman pahit di kalangan masyarakat luas yang 

diakibatkan oleh trauma reklamasi Serangan pada masa orde baru. Sedangkan 

revitalisasi merupakan kosakata baru bagi masyarakat Bali, terlebih 

pengertian yang diberikan oleh yayasan sebagai upaya untuk menghidupkan 

kembali kondisi Teluk Benoa yang kritis tentu mendapatkan harapan dan 

dukungan dari masyarakat. 

                                                             
107 Dalam wawancara Ngurah Karyadi. 9 April 2015 
108 Lihat: Surat Pernyataan Sikap Yayasan Bumi Bali Bagus bernomor AHU-8422.AH.01.04. 
Tahun 2013 dalam Apakah Revitalisasi dan Reklamasi Saling Terkait?. 
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Penggunaan bahasa yang diperhalus seperti ini merupakan strategi 

yang dilakukan oleh pihak pro untuk melancarkan reklamasi Teluk Benoa 

karena kelompok ini diduga telah melakukan kesepakatan dengan investor.  

 
“... mudah-mudahan tidak menjadi mimpi buruk buat Tomy 
Winata. Ya, TWBI. Dan orang-orang yang mendukungnya di 
sini karena pilihannya agak repot nanti. Karena bermain-main 
dengan penggemar singa itu repot... Oh, gampang oh, gampang. 
Ini bisa dibuat. Nah, sekarang apa ga gini jantungnya orang-
orang itu ...”109 

 

Oleh karena itulah, Yayasan Bumi Bali Bagus harus berjuang mati-matian 

agar rencana reklamasi ini terealisasikan karena mereka telah berani bermain 

dengan seorang mafia dan jika gagal, tentu akan mendapatkan konsekuensi 

yang berat. 

 

4.4 Perjuangan Civil Society dalam Rencana Reklamasi Teluk Benoa 

Dalam memperjuangkan kepentingan publik, terdapat banyak cara yang 

dapat dilakukan oleh CSO terutama perannya sebagai intermediary antara 

negara, masyarakat, dan swasta. Di dalam kasus rencana reklamasi Teluk 

Benoa, CSO yang mendukung  dan menolak rencana tersebut menempuh cara-

cara yang berbeda untuk meyakinkan pemerintah dan masyarakat serta 

hubungan CSO dengan negara dan swasta sebagai calon pengembang proyek 

reklamasi. Oleh karena itu, pemaparan mengenai konstruksi perjuangan yang 

dilakukan civil society akan dibedakan menjadi dua, yaitu upaya dalam 

                                                             
109 Dalam wawancara Ngurah Karyadi. 9 April 2015 
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mendukung rencana revitalisasi Teluk Benoa dan upaya dalam menolak 

rencana reklamasi Teluk Benoa. 

 

4.4.1 Cara yang Dilakukan CSO dalam Mendukung Rencana 

Revitalisasi Teluk Benoa 

Yayasan Bumi Bumi Bagus sebagai CSO yang mendukung rencana 

revitalisasi berbasis Teluk Benoa memiliki beberapa cara dalam 

memperjuangkan kepentingan tersebut. Peneliti melihat bahwa cara-cara yang 

ditempuh oleh yayasan bersifat lebih tertutup, dalam artian usaha-usaha yang 

dilakukan yayasan tidak terlalu terekspos di permukaan publik. Yayasan lebih 

mengedepankan komunikasi dengan pemerintah dan investor serta turut 

mengajak masyarakat dalam pengawasan rencana revitalisasi Teluk Benoa. 

 

4.4.1.1 Komunikasi dan Pengawasan Terhadap PT. TWBI 

Dalam upaya untuk mencapai kepentingan merealisasikan 

rencana revitalisasi, yayasan melakukan dialog secara personal dengan 

calon pengembang, PT. TWBI. Para pengurus yayasan menyarankan 

PT. TWBI agar memenuhi semua prosedur yang ditetapkan oleh 

pemerintah, khususnya melakukan kajian terhadap dampak 

lingkungan. Kemudian, yayasan akan mendukung PT. TWBI hanya 

jika pembangunan yang akan dilakukan haruslah sesuai dengan 

filosofi pembangunan di Bali dan juga sistem perairan yang harus 

mengadopsi sistem Subak (sistem perairan masyarakat Bali), serta 
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yang menjadi perhatian penting adalah melarang investor ini 

menebang sebatang pun hutan mangrove di kawasan Teluk Benoa. 

PT. TWBI pun berjanji akan melakukan saran-saran tersebut. 

Tampaknya yayasan tidak mudah percaya akan janji yang diberikan 

oleh PT. TWBI. Oleh karena itu, yayasan kembali mengajukan 

persyaratan kepada PT. TWBI jika ingin memperoleh dukungan dari 

pihak yayasan beserta organisasi-organisasi di bawah naungannya. 

Yayasan meminta agar terlibat secara langsung dalam pengawasan 

baik pada saat proses perizinan maupun saat revitalisasi Teluk Benoa 

berlangsung jika direalisasikan. Dengan pengawasan secara langsung 

ini, yayasan berharap akan mampu memantau pembangunan yang 

berlangsung dan juga memastikan bahwa PT. TWBI menepati semua 

saran-saran yang telah disepakati. 

 
“... Mendukungnya itu dengan catatan. Yayasan berpikir 
kalau kita di luar permainan, di luar gelanggang kita 
melihat, kita tidak akan tahu apa yang akan dilakukan di 
sana. Yayasan mau masuk gelanggang. Langsung 
mengawasi TWBI ini mau melakukan apa di sana. Karena 
apa? Karena koreksi merupakan bagian yang kita yakini. 
Kalau ada kesalahan langsung kita koreksi... Dia kan 
melakukan tahapan, ada perizinan... Seluruh proses 
perizinan itu kan harus dia ikuti, seluruh proses 
komunikasi dengan masyarakat kan harus dia ikuti... Kalo 
kita tidak mengikuti semua, kita kan tidak tahu sampai di 
mana dia. Harus kita pantau... Kalo TWBI melakukan 
pelanggaran atau kurang mengikuti saran kita, kita akan 
koreksi... Nah, jadi itu yang kita mau. Yayasan terus 
melakukan pemantau secara langsung di lapangan. 
Umpamanya kalo ada berita apa kita cek ...”110 

  

                                                             
110 Dikutip dalam wawancara Gede Subudi. 1 April 2015 
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Yayasan juga meminta masyarakat agar berperan aktif 

mengawasi semua tahapan prosedur yang dilakukan oleh PT. TWBI. 

Jika terjadi pelanggaran dalam prosesnya, masyarakat dihimbau agar 

melapor dan yayasan akan mengoreksi dan mengingatkan calon 

pengembang agar tetap pada prosedur yang sesuai. Kemudian, jika 

calon pengembang telah melewati prosedur dan memperoleh izin 

pembangunan, masyarakat diminta tetap melakukan pengawasan 

bersama yayasan untuk mengawal pembangunan yang menjunjung Tri 

Hita Karana.111 Pembina yayasan, Tu Rah Muditha mengutarakan 

akan menghentikan perjalanan investor jika terbukti dalam proses 

revitalisasi, reklamasi dilakukan dengan melanggar site plan yang 

telah dirancang, khususnya jika mereka mereklamasi perairan Teluk 

Benoa melebihi rencana, yaitu 700 ha.112 Bahkan Gede Subudi 

sebagai ketua yayasan mengancam investor akan melakukan aksi 

besar-besaran jika pada proses revitalisasi nanti justru merusak alam 

Bali pada pengerjaannya.113 

 

4.4.1.2 Orasi di Ruang Publik 

Untuk menarik simpati dari masyarakat Bali, Gede Subudi 

menyatakan bahwa para anggota yayasan dan segenap organisasi yang 

                                                             
111 Tri Hita Karana adalah filosofi pembangunan di Bali yang terdiri dari tiga konsep, yaitu: (1) 
Parahyangan dimana pembangunan harus memperhatikan nilai-nilai religius yang berkaitan 
dengan Sang Pencipta; (2) Palemahan yang memberi pakem terhadap pembangunan dengan 
memperhatikan lingkungan; dan (3) Pawongan yang merupakan konsep bahwa pembangunan 
harus memberi kemanfaatan bagi hubungan antarmanusia. 
112 Dalam wawancara Tu Rah Muditha. 1 April 2015 
113 Dalam wawancara Gede Subudi. 1 April 2015 
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turut mendukung rencana revitalisasi sering kali melakukan orasi di 

Lapangan Puputan Margarana, Renon, Denpasar pada sebuah podium 

yang bernama Podium Bali Bebas Bicara Apa Saja. Yayasan melalui 

para anggotanya berorasi menjelaskan kemanfaatan revitalisasi 

berbasis reklamasi di Teluk Benoa kepada masyarakat. Made Tinggal 

Kariawan misalnya, menyoroti pemaksaan kehendak dan monopoli 

pendapat, seolah-olah proyek Revitalisasi Teluk Benoa hanya 

membawa keburukan padahal kebaikannya justru banyak sekali. Ketut 

Mula menambahkan bahwa proyek revitalisasi  agar cepat terlaksana 

karena ia menilai setelah direklamasi akan terdapat banyak lowongan 

pekerjaan.114 

 

4.4.1.3 Tidak Menekankan Pemasangan Baliho dan Demonstrasi 

Untuk menjaring massa yang lebih banyak, yayasan tidak 

mengandalkan pemasangan baliho-baliho di pusat kota. Menurut 

mereka, pemasangan baliho hanya akan menghilangkan nilai estetika 

Pulau Bali sebagai pulau yang indah yang banyak dikunjungi oleh 

wisatawan, baik yang datangnya dari dalam negeri maupun dari luar 

negeri. CSO ini percaya bahwa dengan pemasangan baliho di setiap 

sudut kota merupakan cara yang kurang efektif. Gede Subudi 

menyindir kelompok penentang revitalisasi dimana di zaman yang 

canggih dan modern ini masyarakat tidak akan mudah percaya hanya 
                                                             
114 Yayasan Bumi Bali Bagus. 2014. PB3AS Episode 3: Revitalisasi Teluk Benoa Banyak Manfaat. 
http://yayasanbumibalibagus.com/?p=431. 12 Juni 2015 (19.45) dan ditegaskan kembali pada 
wawancara Gede Subudi. 1 April 2015 
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dengan informasi yang dimuat pada baliho. Terlebih lagi, informasi 

tersebut banyak yang kurang valid dan memperlihatkan 

ketidakpahaman mereka mengenai revitalisasi dan pentingnya rencana 

ini bagi masyarakat Bali dan lingkungan. Masyarakat dapat mencari 

kebenaran melalui internet, hasil kajian universitas, bertanya kepada 

para ahli ataupun langsung mengakses situs resmi Yayasan Bumi Bali 

Bagus. 

 
“... Pasang baliho, ngapain kita pasang baliho? Bali ini 
sudah begitu cantiknya, pasang itu kan kumuh... Jadi, 
orang-orang yang pasang baliho adalah orang-orang yang 
tidak mengerti arti estetika. Apakah dengan pasang itu 
orang lantas ikut-ikutan percaya? Sekarang masyarakat 
sudah cerdas, bung. Ini tahun 2015, bung. Tidak bisa 
diiming-imingin dengan baliho satu dua biji terus orang 
setuju dengan itu ...”115 
 

Akan tetapi, ketika peneliti melakukan penelusuran di beberapa pusat 

kota, peneliti menemukan beberapa baliho yang mendukung rencana 

reklamasi yang dilakukan oleh Forum Pekerja Pariwisata Bali. Namun 

jumlah baliho ini memang jauh lebih sedikit dibandingkan baliho yang 

menolak rencana reklamasi Teluk Benoa. 

Yayasan juga menghindari demonstrasi dalam 

memperjuangkan kepentingannya mendukung rencana revitalisasi. 

Yayasan mempertanyakan mengapa kelompok yang berseberangan 

dengan tujuan mereka sering kali melakukan demonstrasi. Apakah 

dengan demonstrasi masyarakat akan bersimpati dengan aksi mereka. 

                                                             
115 Dalam wawancara Gede Subudi. 1 April 2015 
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Yayasan menganggap diri mereka sebagai kaum intelektual dimana 

jika ingin menarik perhatian masyarakat harus dilakukan dengan 

penyampaian informasi yang tidak militan, seperti orasi yang 

dilakukan di Podium Bali Bebas Bicara Apa Saja atau artikel-artikel 

yang diposting pada situs resmi mereka. Ternyata, demonstrasi juga 

pernah beberapa kali dilakukan oleh kelompok pendukung, khususnya 

Gerakan Keluarga Besar Pendukung Revitalisasi Teluk Benoa dan 

Bali Harmoni di depan kantor Gubernur Bali dan gedung DPRD 

Provinsi Bali.116,117 Hal ini juga dibenarkan oleh Ngakan Putu Kirim 

yang menerangkan bahwa baik kelompok pro dan kontra melakukan 

demonstrasi demi kepentingan mereka masing-masing. Hanya saja 

intensitas kelompok yang mendukung tidak sebanyak kelompok 

penentang.118 

 

4.4.1.4 Konsolidasi Jaringan Bangsawan Puri 

Oleh karena tidak menekankan pemasangan baliho dan 

demonstrasi, yayasan dalam memperoleh dukungan masyarakat 

melakukan konsolidasi melalui jaringan puri-puri yang ada di Bali.119 

Terlebih lagi, pembina Yayasan Bumi Bali Bagus merupakan 
                                                             
116 Rohmat. 2015. Ribuan Pendukung Reklamasi Teluk Benoa Kepung DPRD Bali. 
http://beritaterkini.perpus.web.id/id/read/2015/04/20/340/1136903/ribuan-pendukung-reklamasi-
teluk-benoa-kepung-dprd-bali?=utm_source=br. 13 Juni 2015 (14.11) 
117 beritabali.com. 2013. Bali Harmoni Demo Dukung Reklamasi Benoa. 
http://beritabali.com/read/2013/11/11/201311110002/Bali-Harmoni-Demo-Dukung-Reklamasi-
Benoa.html. 13 Juni 2015 (14.14) 
118 Dalam wawancara Ngakan Putu Kirim. 7 April 2015 
119 Puri adalah sebutan untuk tempat tinggal bangsawan Bali yang masih memiliki hubungan darah 
atau kerabat dekat dengan raja-raja Bali yang tersebar di Denpasar, Badung, Mengwi, Tabanan, 
Gianyar, Karangasem, Klungkung, Buleleng, Bangli, dan Jembrana. 
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bangsawan salah satu puri, yaitu Puri Kesiman. Dengan demikian, 

Gede Subudi sebagai ketua bersama Tu Rah Muditha yang membina 

Yayasan Bumi Bali Bagus melakukan perjalanan berkunjung ke puri-

puri yang terdapat di Bali dengan tujuan untuk mendapatkan 

dukungan dari setiap anggota bangsawan. Mereka menyampaikan 

kemanfaatan yang dapat diperoleh jika rencana revitalisasi dapat 

direalisasikan. Yayasan juga memanfaatkan pertemuan-pertemuan 

antarbangsawan atau yang lebih dikenal sebagai pasemetonan untuk 

menyampaikan informasi mengenai revitalisasi. 

 
“... Jadi kami, Tu Rah ini kan orang Puri. Tu Rah adalah 
Tu Rah Pemayun Kesiman... Saya, bersama Tu Rah itu 
keliling sudah seluruh Bali. Menyampaikan berita ini ada 
berita begini lho. Menurut kamu gimana? Kita sampaikan 
kepada masyarakat sesuatu yang baik ini harus 
diinformasikan. Jadi saya dengan Tu Rah sudah keliling 
Bali. Itu di seluruh puri-puri di seluruh Bali sudah kita 
sudah sampaikan... di Bali itu kan dikenal dengan 
pesemetonan namanya. Jadi contoh seperti ada pertemuan-
pertemuan... Undanganlah, inilah. Itu kita suarakan, ada 
begini (rencana revitalisasi) nanti ...”120 
 

 

4.4.1.5 Modifikasi Logo ForBALI Sebagai Strategi Melemahkan 

Dukungan Masyarakat 

Selain itu, peneliti menemukan bahwa salah satu kelompok 

pendukung rencana revitalisasi yang menamakan diri mereka Forum 

Bali Shanty (ForBALI’s) melakukan sebuah strategi untuk 

                                                             
120 Dalam wawancara Gede Subudi. 1 April 2015 
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membingungkan masyarakat sekaligus melemahkan dukungan 

terhadap kelompok yang menolak reklamasi dengan cara memasang 

baliho dan spanduk dengan logo dan nama yang mirip dengan 

ForBALI sebagai induk CSO yang justru dengan suara lantang 

menentang rencana reklamasi Teluk Benoa. Informasi yang 

terkandung di dalam baliho dan spanduk itu pun bertolak belakang 

dengan tujuan ForBALI dimana ForBALI’s melalui baliho dan 

spanduknya bertuliskan “Alam Rusak Wajib Diperbaiki. Menolak 

Revitalisasi = Membiarkan Teluk Benoa Hancur” dan juga “Stop 

Kampanye Hitam Reklamasi. Jangan Tertipu dengan Hasutan Penuh 

Kepentingan”. 

 

 

Gambar 3.1 Spanduk Forum Rakyat Bali Tolak Reklmasi (ForBALI) 
(http://www.mongabay.co.id/  diakses pada 13 Juni 2015) 

 

 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI CIVIL SOCIETY DALAM DINAMIKA PRO-KONTRA 

RENCANA REKLAMASI TELUK BENOA

I PUTU DIMAS BALA RENA

http://www.mongabay.co.id/tag/teluk-benoa/


III-41 

 

Gambar 3.2 Spanduk Forum Bali Shanty (ForBALI’s) 
(http://www.balebengong.net/ diakses pada 13 Juni 2015) 

 

Terlihat bahwa logo yang digunakan oleh ForBALI’s jika diperhatikan 

sekilas mirip dengan logo ForBALI dimana Pulau Bali sebagai latar 

belakang logo dan tulisan ForBALI’s di bagian bawah dengan penekanan 

yang sama pada “BALI” yang dituliskan dengan huruf kapital seluruhnya 

ditambah dengan huruf “s” kecil di akhir identitas kelompok. Satu-satunya 

yang membedakan logo ini hanyalah gambar gapura yang dipilih oleh 

ForBALI’s. Sedangkan ForBALI menggunakan gambar kepalan tangan kiri. 

Spanduk-spanduk pro reklamasi ini terdapat di beberapa ruas jalan utama di 

Denpasar seperti Jalan Imam Bonjol, Jalan Teuku Umar, Jalan Sesetan, dan 

Jalan By Pass Ngurah Rai dari arah Kuta ke Sanur sesuai dengan laporan 

Anton Muhajir pada 11 Oktober 2014 lalu.121 Akan tetapi ketika peneliti 

menelusuri ruas jalan yang dimaksud pada bulan April dan Mei 2015, 

peneliti tidak lagi menemukan spanduk dan baliho serupa. 

 

                                                             
121 Anton Muhajir. 2014. Parah! Baliho Tolak Reklamasi Dirusak, Berganti Spanduk Pro. 
http://www.mongabay.co.id/2014/10/11/parah-baliho-tolak-reklamasi-dirusak-berganti-spanduk-
pro/. 13 Juni 2015 (09.00) 
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4.4.2 Cara yang Dilakukan CSO dalam Menolak Rencana Reklamasi Teluk 

Benoa 

Upaya-upaya yang ditempuh oleh ForBALI sebagai pihak penentang 

rencana reklamasi Teluk Benoa dimana cara-cara yang dilakukan lebih bersifat 

terbuka sehingga dapat dilihat oleh masyarakat umum dan kampanye-kampanye 

penolakan juga dikemas secara kreatif karena didukung oleh berbagai seniman. Jika 

dibandingkan dengan kelompok pendukung reklamasi, ForBALI bersama dengan 

aliansi penolak reklamasi lainnya memiliki lebih banyak variasi dalam menyalurkan 

ekspresinya. Hal ini terlihat dari pendekatan budaya yang lebih ditekankan dan 

penggunaan media sosial yang masif. 

 

4.4.2.1 Pendekatan Budaya 

Pendekatan yang berbasis budaya merupakan jalan yang dipilih oleh 

ForBALI dalam menyuarakan keberatan mereka terhadap rencana reklamasi 

Teluk Benoa. Pendekatan ini dipilih dikarenakan proses hukum dan lobi 

politik tidak membuah hasil yang maksimal. Ngurah Karyadi menjelaskan 

bahwa pendekatan melalui budaya ini juga akan membantu dalam 

penyadaran generasi muda sehingga mereka diharapkan mampu bersikap 

kritis dalam merespon segala perubahan yang terjadi di lingkungan mereka. 

Pada gilirannya, ForBALI banyak mendapat dukungan dari pemuda 

termasuk mahasiswa. Terlebih lagi, ForBALI merancang strategi dengan 

memadukan gerakan perlawanan melalui seni dan musik. 

“... dengan prosedural lewat lobi politik segala macem gagal, 
makanya kemudian pilihannya menggunakan pendekatan 
budaya. Berarti sosial-budaya dalam artian menghimpun 
kesadaran dalam hal ini pada keyakinan adat, dan pada saat 
yang sama memperluas kesadaran dengan kaum muda melalui 
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musik segala macem... pendekatan budaya, seni, mulai dari 
musik dan terakhir mengkristal dengan ogoh-ogoh (karya seni 
patung dalam kebudayaan Bali yang menggambarkan 
kepribadian jahat)... menyajikan sebuah gerakan yang baru 
...”122 

 

ForBALI juga dengan lihai memanfaatkan kebudayaan Bali yang 

memadukan ogoh-ogoh dengan kampanye penolakan reklamasi Teluk 

Benoa.123 Ogoh-ogoh yang dibuat oleh para pemuda Bali memiliki 

perwujudan seekor tikus raksasa sebagai simbol investor rakus yang 

membawa kendali alat keruk atau ekskavator. Namun, kekuatan alam yang 

berupa tangan ombak berhasil mengangkat tikus ini ke udara untuk 

mencegah investor melakukan reklamasi di tengah laut. 

 

Gambar 3.3 Ogoh-Ogoh Tikus yang Melambangkan Investor Rakus 
yang Sedang Diarak 

(http://suksesinews.com/ diakses pada 13 Juni 2015) 
 

                                                             
122 Dikutip dalam wawancara Ngurah Karyadi. 9 April 2015 
123 Ogoh-ogoh adalah sebuah karya seni patung dalam kebudayaan Bali yang menggambarkan 
kepribadian jahat. Biasanya ogoh-ogoh dibuat dari anyaman bambu dan diarak keliling kota pada 
saat Hari Raya Pengrupukan yang jatuh sehari sebelum Hari Raya Nyepi. Pada Hari Raya 
Pengrupukan dipercaya sebagai hari dimana roh-roh jahat akan masuk ke dalam ogoh-ogoh yang 
diarak keliling kota. Kemudian, masyarakat mengakhiri arak-arakan ogoh-ogoh di setra (kuburan) 
dan membakar ogoh-ogoh tersebut. 
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Sesuai kepercayaan umat Hindu di Bali, ogoh-ogoh merupakan 

lambang dari kepribadian jahat dan setelah diarak keliling kota akan dibakar 

di pemakaman. Melalui aksi ini, ForBALI ingin menyampaikan ke 

masyarakat bahwa Bali tidak membutuhkan reklamasi yang akan dilakukan 

oleh investor yang tamak. Investor ini hanya akan menguntungkan diri 

mereka sendiri dan sebaliknya justru akan menghancurkan alam Bali sesuai 

dengan watak seekor tikus yang gemar mencuri. Kemudian, peneliti melihat 

ForBALI memiliki maksud untuk mengajak masyarakat sebanyak-

banyaknya untuk turut mendukung penolakan rencana reklamasi. Hanya 

dengan bersatu melawan investor, masyarakat Bali mampu untuk 

menggagalkan rencana penghancuran ini. Itulah makna dari tangan ombak 

yang mampu mengangkat tikus menjauhi lautan berdasarkan interpretasi 

peneliti. 

 

4.4.2.2 Konser Musik 

Salah satu bentuk perlawanan yang efektif untuk mengajak 

masyarakat, khususnya kaum muda agar sadar dan turut berjuang melawan 

investor yang ingin menghancurkan Bali adalah melalui konser musik. 

Dalam konser yang diselenggarakan kerap kali ForBALI mengundang band 

lokal, seperti Suitcase for Kennedy, Nymphea, dan yang paling terkenal 

adalah Superman is Dead (SID) serta penyanyi yang telah memiliki nama di 

kancah nasional, seperti Iwan Fals. Dalam konser-konser musik tersebut 

selain dilantunkannya lagu bergenre rock yang memacu adrenalin para 

penonton, juga disisipi lagu-lagu dengan lirik yang mengkritik pemerintah 

sekaligus ajakan kepada seluruh pemuda Bali agar menggagalkan rencana 
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reklamasi Teluk Benoa yang sejatinya akan menghancurkan Bali. Lagu yang 

paling sering dinyanyikan seusai konser adalah lagu yang berjudul Bali 

Tolak Reklamasi. Selain itu, puisi-puisi yang cukup provokatif juga 

dibacakan untuk menumbuhkan semangat perlawanan penonton.124 Bahkan 

pada beberapa konser, penonton diharapkan menandatangani petisi online 

terkait penolakan rencana reklamasi Teluk Benoa sebelum memasuki area 

konser. 

 

4.4.2.3 Petisi Online 

ForBALI juga memanfaatkan teknologi internet dalam 

memperjuangkan kepentingannya, yaitu dengan menggalang petisi secara 

online yang dapat diakses pada https://www.change.org/. Sejauh ini, terdapat 

33.997 pendukung yang turut berpartisipasi.125 Petisi tersebut ditujukan 

kepada pemerintah daerah dan pusat dimana mereka menuntut agar  SK 

Gubernur Bali bernomor 1727/01-B/HK/2013 tentang Izin Studi Kelayakan 

Rencana Pemanfaatan, Pengembangan dan Pengelolaan Wilayah Perairan 

Teluk Benoa dan Perpres No. 51/2014 Tentang Perubahan Atas Perpres No 

45/2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan SARBAGITA 

segera dicabut dan mengembalikan kawasan Teluk Benoa menjadi kawasan 

konservasi. 

 

 

 

 
                                                             
124 Luh De Suriyani. 2015. Puisi Jerinx Semangati Massa Tolak Reklamasi Benoa. 
http://www.mongabay.co.id/tag/teluk-benoa/ diakses pada 13 Juni 2015 (11.54) 
125 Diakses pada 13 Juni 2015 (13.05) 
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4.4.2.4 Pengiriman Artikel pada Media Massa 

Cara lain yang juga dilakukan ForBALI adalah mengirimkan artikel-

artikel yang membahas rencana proyek reklamasi ke media cetak. Artikel 

tersebut pada umumnya berisi muatan penolakan terhadap reklamasi di 

Teluk Benoa dengan argumen yang didasari oleh konsep developmentalisme 

yang justru memiskinkan Bali. Ngurah Karyadi sebagai salah satu penulis 

yang aktif dalam mengirimkan artikelnya ke beberapa koran lokal selain 

mengkritik revitalisasi berbasis reklamasi Teluk Benoa yang hanya  

merupakan kedok agar investor dapat masuk ke dalam proyek, juga 

mengkritik pembangunan jalan tol Bali Mandara, dan tahura. Artikel-artikel 

yang ditulis oleh para anggota ForBALI banyak dimuat pada Bali Post dan 

Bali Express, bahkan pernah dimuat dalam Jawa Pos.126 

 

4.4.2.5 Demonstrasi dan Pemasangan Baliho 

Selain pendekatan baru yang memadukan unsur budaya seperti yang 

disebutkan di atas, ForBALI masih tetap menggunakan pendekatan lama 

yang berorientasi pada demonstrasi. Intensitasnya pun tidak kalah jika 

dibandingkan dengan pendekatan budaya. ForBALI bersama seluruh aliansi 

yang turut menolak rencana reklamasi Teluk Benoa telah berkali-kali 

melakukan demonstrasi di depan Kantor Gubernur dan Gedung DPRD 

Provinsi Bali untuk menuntut pencabutan SK Gubernur Bali bernomor 

1727/01-B/HK/2013. Tidak hanya aksi yang dilakukan di Bali, para anggota 

dan relawan ForBALI juga melakukan demonstrasi di depan istana negara, 

Jakarta meminta Presiden Jokowi untuk mengembalikan Perpres No. 

                                                             
126 Dalam wawancara Ngurah Karyadi. 9 April 2015 
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45/2011 dan mendesak pemerintah pusat untuk menghentikan segala upaya 

memuluskan proyek reklamasi Teluk Benoa, termasuk  Master Plan 

Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).127 Bahkan aksi 

perlawanan ini pun sampai hingga negeri Paman Sam dimana masyarakat 

Indonesia di sana turut memberi dukungannya terhadap penolakan rencana 

reklamasi sebagai bentuk solidaritas atas perjuangan masyarakat Bali untuk 

menolak reklamasi Teluk Benoa yang diyakini akan merusak keindahan 

Pulau Bali.128 

 

4.4.2.6 Surat Terbuka Kepada Presiden dan Menteri 

Untuk meningkatkan efektivitas demonstrasi, ForBALI 

menyampaikan surat terbuka kepada dua menteri, yaitu Menteri Kelautan 

Dan Perikanan dengan nomor surat 01/ForBALI/I/2015 dan kepada Menteri 

Perencanaan Pembangunana Nasional atau Kepala Bappenas dengan nomor 

surat 02/ForBALI/XI/2015. Dalam surat tersebut, ForBALI meminta secara 

khusus kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk menghentikan segala 

bentuk rencana reklamasi Teluk Benoa Bali melalui penghentian seluruh 

proses perizinan yang berlangsung di Kementrian Kelautan dan Perikanan. 

Sedangkan Kepada Kepala Bappenas, ForBALI mendesak agar Bappenas 

menghapus rencana reklamasi Teluk Benoa dari perencanaan pembangunan 

nasional dan termasuk mencoret rencana tersebut dari skema Master Plan 

Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). 

                                                             
127 Budi Wiriyanto (ed.). 2014. Tolak Reklamasi, ForBALI Berdemo di Istana. 
http://balipost.com/read/headline/2014/01/22/2613/tolak-reklamasi-forbali-berdemo-di-
istana.html. 13 Juni 2015 (14.49) 
128 Made Yoni. 2014. Tolak Reklamasi Benoa, WNI di AS Gencarkan Demo. 
http://nationalgeographic.co.id/berita/2015/04/tolak-reklamasi-benoa-wni-di-as-gencarkan-demo. 
13 Juni 2013 (14.55) 
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ForBALI juga mendesak agar Menteri Kelautan dan Perikanan serta Kepala 

Bappenas mendorong Presiden Republik Indonesia agar membatalkan 

Perpres No. 51/2014 yang selanjutnya meminta agar diberlakukannya 

kembali Perpres No. 45/2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan 

Perkotaan SARBAGITA.129 Akan tetapi hingga saat ini belum adanya 

tanggapan dari kedua menteri tersebut. Jawaban yang diterima hanyalah 

pihak istana masih mempelajari dasar dari penolakan tersebut.130 

 

4.4.2.7 Propaganda Berupa Video dan Awig-Awig 

Dalam melemahkan dukungan publik terhadap pihak pro, kelompok 

penentang reklamasi Teluk Benoa juga melancarkan beberapa propaganda 

ke tengah masyarakat. Peneliti menemukan dua propaganda yang 

dilemparkan kepada masyarakat, khususnya di daerah pesisir Teluk Benoa. 

Menurut keterangan Septyan Gita Rusmawan, salah seorang warga 

Kelurahan Benoa, para pendukung reklamasi Teluk Benoa hanya merupakan 

pendukung bayaran. Alasan dari pernyataan ini adalah sebuah video 

demonstrasi yang tersebar mengenai unjuk rasa yang dilakukan oleh 

kelompok pendukung reklamasi Teluk Benoa yang kira-kira berjumlah tidak 

sampai 20 orang. Namun cameraman dengan cerdik mengambil sudut-sudut 

yang memperlihatkan jumlah pendukung reklamasi agar terlihat ramai. 

Celakanya, di akhir video tertangkap beberapa demonstran yang mengajak 

demonstran lain untuk berhenti berdemonstrasi. Kemudian dengan polosnya 

                                                             
129 ForBALI. 2015. Surat Terbuka untuk Hentikan Reklamasi Berkedok Revitalisasi. 
http://www.forbali.org/id/surat-terbuka-untuk-hentikan-reklamasi-berkedok-revitalisasi/. 13 Juni 
2015 (15.32) 
130 Dalam wawancara Ngurah Karyadi. 9 April 2015 
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mereka membubarkan diri seolah-olah demonstrasi tadi tidak pernah 

terjadi.131 

Dari penuturan tersebut terdapat kejanggalan menurut peneliti, 

bagaimana mungkin sebuah perjuangan (demonstrasi) yang 

didokumentasikan lalai dalam melakukan proses editting hingga 

membiarkan adegan yang tidak perlu, terlebih lagi jika adegan itu justru 

menjadi bumerang bagi pergerakan. Jika memang benar para demonstran 

adalah pendukung bayaran, justru seharusnya video tersebut diolah dengan 

rapi dan menghilangkan bagian akhir video yang memuat pembubaran 

demonstrasi yang seolah-olah bukan berdasarkan keinginan mereka. Dengan 

analisis seperti ini, peneliti menduga bahwa video tersebut dengan sengaja 

dibuat dan disebarkan dengan mengekspos pendukung reklamasi yang tidak 

berdasarkan keinginan mereka dalam melakukan demonstrasi oleh kelompok 

penentang reklamasi di wilayah sekitar Teluk Benoa. Tujuannya dapat 

dipastikan, yaitu melemahkan basis pendukung reklamasi dan menggiring 

masyarakat untuk ikut menolak reklamasi Teluk Benoa. 

Selain propaganda video pendukung reklamasi bayaran, Septyan 

Gita Rusmawan juga memberikan informasi mengenai kelurahan 

tetangganya, Kelurahan Tanjung Benoa, yang memiliki awig-awig khusus 

dimana seluruh masyarakat Desa Pakraman Tanjung Benoa sepakat untuk 

menolak rencana reklamasi Teluk Benoa.132 Kalaupun terdapat individu atau 

kelompok di Desa Pakraman Tanjung Benoa yang mendukung rencana 

                                                             
131 Dalam wawancara Septyan Gita Rusmawan. Masyarakat Kelurahan Benoa. Pesisir 
Semenanjung Benoa. 30 Mei 2015, pukul 13.10 – 13.35 WITA 
132 Awig-awig adalah sebuah aturan adat yang digunakan sebagai aturan khusus untuk mengatur 
kehidupan masyarakat adat dalam wilayah kehidupan desa pakraman (desa adat) di luar kehidupan 
desa dinas yang berpedoman pada hukum nasional/negara. 
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reklamasi maka sesuai awig-awig, individu atau kelompok tersebut 

dikeluarkan secara adat dari Desa Pakraman Tanjung Benoa.133 Pengeluaran 

awig-awig seperti ini dilatarbelakangi ketika perbekel (jabatan setara Lurah) 

Desa Pakraman Tanjung Benoa secara sepihak menyetujui perizinan 

reklamasi di Teluk Benoa dengan investor. Hal ini menimbulkan kemarahan 

warga, terutama mereka yang dengan keras menentang rencana reklamasi. 

Kemudian perbekel Tanjung Benoa diinterogasi oleh pengurus desa 

pakraman lainnya dan Sekaa Teruna Teruni (organisasi pemuda desa) yang 

pada gilirannya sampai pada keputusan pengusiran perbekel dari desa dan 

pembuatan awig-awig yang menetapkan bahwa seluruh masyarakat Desa 

Pakraman Tanjung Benoa menolak rencana reklamasi Teluk Benoa.134 

Mendengar informasi mengenai awig-awig Desa Pakraman Tanjung 

Benoa yang disampaikan oleh Septyan Gita Rusmawan, peneliti sebagai 

mahasiswa Ilmu Politik tidak percaya begitu saja karena bagaimanapun juga 

awig-awig memiliki kekuatan yang mengikat masyarakat sebagai sebuah 

keputusan politik. Sebagai sebuah keputusan politik, awig-awig ini justru 

membatasi kebebasan dalam mengutarakan pendapat dimana seluruh 

masyarakat Desa Pakraman Tanjung Benoa “dipaksa” untuk menolak 

rencana reklamasi. Padahal mungkin saja terdapat individu ataupun 

kelompok yang mendukung rencana tersebut. Substansi dari awig-awig 

tersebut jelas bertentangan dengan prinsip demokrasi yang menjunjung 

tinggi nilai kebebasan. 

                                                             
133 Desa pakraman adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang mempunyai satu kesatuan 
tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun-temurun dalam ikatan 
Kahyangan Tiga atau Kahyangan Desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan 
sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Lihat: Perda Provinsi Bali No. 3 Tahun 
2001.  
134 Dalam wawancara Septyan Gita Rusmawan. 30 Mei 2015 
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Peneliti kemudian berkunjung ke Desa Pakraman Tanjung Benoa 

untuk memastikan kebenaran awig-awig yang dijelaskan oleh Septyan. 

Menurut keterangan seorang nelayan di Desa Pakraman Tanjung Benoa, ia 

membantah adanya awig-awig di desanya yang memaksa warganya untuk 

menolak reklamasi. Nelayan tersebut meluruskan, seandainya awig-awig 

tersebut berlaku, berapa banyak warga Desa Pakraman Tanjung Benoa yang 

akan dikeluarkan secara adat. Pendukung rencana reklamasi di Tanjung 

Benoa secara kuantitas juga memiliki jumlah yang tidak sedikit sehingga 

nelayan yang tidak ingin disebutkan namanya tersebut menegaskan bahwa 

awig-awig tersebut hanyalah propaganda semata. 

Akan tetapi, nelayan ini membenarkan jika perbekel Desa Pakraman 

Tanjung Benoa mendukung rencana reklamasi. Berdasarkan penuturan 

nelayan ini yang secara kebetulan merupakan adik kandung dari perbekel 

Desa Pakraman Tanjung Benoa, mengungkapkan bahwa investor bersama 

perbekel Desa Pakraman Tanjung Benoa melakukan proses negosiasi secara 

rahasia di atas boat yang berlayar di tengah perairan Teluk Benoa. Pada 

proses negosiasi, perbekel Desa Pakraman Tanjung Benoa menyatakan 

dukungannya terhadap rencana revitalisasi dimana pada saat yang sama PT. 

TWBI memberikan sejumlah uang pelicin dan meminta perbekel Desa 

Pakraman Tanjung Benoa untuk menjaga stabilitas masyarakat Tanjung 

Benoa agar kelompok penentang tidak banyak bersuara dan menimbulkan 

keributan.135 

 

 
                                                             
135 Dalam wawancara Informan 2 yang identitasnya tidak ingin dipublikasikan. Nelayan sekaligus 
nahkoda kapal boat untuk olahraga parasailing. Di tengah perairan Teluk Benoa ketika surut. 30 
Mei 2015, pukul 16.15 – 16.40 WITA 
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4.4.3 Keanggotaan CSO 

4.4.3.1 Dukungan Bangsawan Puri Dalam Memperkuat Massa Yayasan 

Bumi Bali Bagus 

Yayasan Bumi Bali Bagus yang menaungi berbagai kelompok 

masyarakat pendukung rencana revitalisasi  merangkul para bangsawan puri-

puri yang ada di Bali sebagai basis massa. Para elit tradisional ini kemudian 

akan membawa massa mereka untuk turut mendukung yayasan. Terlebih 

lagi, yayasan memiliki koneksi ke semua puri yang ada di Bali dikarenakan 

pembina Yayasan Bumi Bali Bagus, I Gusti Ngurah Bagus Muditha, 

termasuk salah satu bangsawan di Puri Kesiman, Denpasar. Terdapat banyak 

sekali Puri di Bali yang tersebar di Denpasar, Badung, Mengwi, Tabanan, 

Gianyar, Karangasem, Klungkung, Buleleng, Bangli, dan Jembrana. 

Gede Subudi mengklaim telah mengunjungi hampir semua Puri di 

tiap daerah di Bali untuk meminta dukungan sehingga dapat dibayangkan 

Yayasan Bumi Bali Bagus memiliki massa yang besar dari para bangsawan 

Bali beserta para pengikutnya. Sebagai contoh, Ida Bagus Bimba, salah satu 

anggota yayasan yang merupakan seorang bangsawan yang memiliki kasta 

brahmana yang dapat dilihat dari namanya, “Ida Bagus”, memiliki ribuan 

massa di setiap kabupaten yang ada di Bali. 

 
“... Jadi Gus Bimba ini punya relasi seluruh Bali jangan salah. 
Seluruh Bali gitu. Relasinya seluruh Bali, di setiap kabupaten 
dia punya, ada perwakilannya. Di setiap kabupaten ada 
perwakilannya jangan salah. Ya, kalo ngomong ratusan kan, 
ribuan dia punya orang di Bali. Setiap kabupaten dia punya 
perwakilan ...”136 

 

                                                             
136 Dalam wawancara Gede Subudi. 1 April 2015 
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Dengan demikian, yayasan Bumi Bali Bagus memiliki massa yang 

berorientasi ke atas dimana melalui bangsawan Puri ini pada gilirannya akan 

mampu memobilisasi massa dalam jumlah besar untuk memperjuangkan 

kepentingan CSO ini dalam mendukung terwujudnya revitalisasi Teluk 

Benoa. 

 

4.4.3.2 Generasi Muda sebagai Basis Massa Forum Rakyat Bali Tolak 

Reklamasi (ForBALI) 

Sebagai sebuah aliansi masyarakat sipil lintas sektoral, ForBALI 

lebih memilih generasi muda sebagai basis massanya dengan alasan bahwa 

generasi muda di Bali dibuat acuh terhadap lingkungan sekitar yang 

diakibatkan oleh kesibukan di sekolah, kampus, maupun di tempat kerja –

Ngurah Karyadi menyebutnya sebagai kesadaran anak sekolahan. Oleh 

karena itu ForBALI berusaha mengajak pemuda dan pemudi Bali untuk aktif 

memperjuangkan alam Bali dari rencana penghancuran Bali sehingga anak-

anak muda ini menjadi sadar dan kritis terhadap segala kebijakan 

pemerintah.137 Dengan demikian, massa yang dimiliki oleh ForBALI 

sebagian besar berasal dari kalangan muda, seperti Sekaa Teruna Teruni 

(organisasi pemuda adat yang terdapat pada setiap dusun), organisasi 

mahasiswa, komunitas masyarakat dan pemuda, seniman, musisi, dan 

berbagai LSM. Massa seperti inilah yang menjadikan kampanye-kampanye 

tolak reklamasi menjadi lebih kreatif dan bervariasi. 

 

 

                                                             
137 Dalam wawancara Ngurah Karyadi. 9 April 2015 
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4.4.4 Pendanaan CSO 

4.4.4.1 Pendanaan Yayasan Bumi Bali Bagus 

Dalam melakukan kegiatan operasionalnya, Yayasan Bumi Bali 

Bagus disokong oleh dana yang berasal dari swadaya. Dana ini dikumpulkan 

melalui sumbangan para anggotanya yang beberapa dari mereka memang 

berprofesi sebagai pengusaha termasuk ketua yayasan sendiri sebagai 

pengusaha batu bara. Gede Subudi kemudian mengatakan bahwa dirinya 

sangat anti terhadap pendanaan yang datangnya dari luar yayasan demi 

menjaga independensi organisasi sehingga yayasan bebas mengkritik siapa 

saja, termasuk pemerintah, swasta, dan pihak-pihak yang ingin merusak Bali. 

Semua anggota yayasan menurutnya adalah orang-orang yang kaya secara 

moral sehingga tidak akan mudah dipengaruhi oleh pendonor dari luar untuk 

berbicara yang bukan menjadi keyakinan Yayasan Bumi Bali Bagus. 

 
“... Ya, memang kita tidak ada yang membayar dan tidak ada 
yang ini. Dibayar pun kita tidak mau karena kita ini orang-
orang kaya. Kaya secara moral, Gus. Jangan salah. Banyak arti 
kaya. Kita ini kaya moral. Jangan karena uang satu rupiah, kita 
disuruh ngomong A, ngomong A. Moral kita. Saya, ketua 
Yayasan Bumi Bali Bagus sangat kaya moral. Saya tidak akan 
bisa dibayar, makanya namanya aja independen ...”138 

 

Dengan pendanaan yang datangnya dari dalam organisasi, yayasan dapat 

menyuarakan kepentingannya dalam mendukung revitalisasi Teluk Benoa 

dengan bebas tanpa terikat dengan siapapun. 

 

 

 

                                                             
138 Dalam wawancara Gede Subudi. 1 April 2015 
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4.4.4.2 Pendanaan Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi (ForBALI) 

Sama halnya dengan Yayasan Bumi Bali Bagus, ForBALI juga 

membiayai organisasinya secara swadaya yang dikumpulkan melalui 

sumbangan suka rela para anggotanya dan masyarakat yang turut peduli 

terhadap perjuangan ForBALI dalam menolak reklamasi Teluk Benoa. 

Pendanaan berupa donasi seperti ini dapat dilakukan oleh anggota ForBALI 

dan masyarakat yang dapat ditransfer ke rekening bank BCA KCP 

Kerobokan atas nama Ni Luh Md Intan Paramitha A, dengan nomor 

rekening 7700374623. ForBALI juga membuat jargon “Donasi Adalah 

Perlawanan” untuk memperoleh sumber finansial yang lebih besar dari 

masyarakat umum karena hanya dengan berdonasi kepada CSO ini saja telah 

merupakan suatu bentuk kontribusi masyarakat dalam menyelamatkan alam 

Bali dari ancaman investor rakus. “Bali selalu menjadi milik dunia. Bali 

telah memberikan kebahagiaan dan pencerahan kepada orang-orang di 

seluruh dunia. Kali ini, Bali membutuhkan Anda. Bagi Anda yang tidak bisa 

bergabung dengan ForBALI dalam aksi-aksi kami, tunjukkan cinta Anda 

kepada surga yang sedang terancam ini dengan memberikan donasi”. Tidak 

heran jika jumlah dana yang telah terkumpul sebanyak Rp. 87.443.314 pada 

20 September 2014.139  

ForBALI tidak hanya bergantung pada donasi untuk memperkuat 

sumber finansialnya, tetapi juga melakukan konser musik dan penjualan 

merchandise ForBALI untuk menambah pemasukan dana. Keuntungan yang 

didapat dari konser musik tersebut kemudian digunakan untuk membiayai 

segala bentuk aksi untuk mencabut Perpres No. 51/2014 dan menolak 

                                                             
139 Selengkapnya, lihat: http://www.forbali.org/id/donasi-dukungan/ diakses pada 14 Juni 2015 
(22.54) 
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reklamasi. Sedangkan merchandise ForBALI yang paling banyak dibeli 

adalah kaos dengan gambar yang sama seperti baliho penolakan reklamasi 

yang tersebar di jalan-jalan. Hasil penjualan kaos ini sepenuhnya akan 

digunakan untuk gerakan tolak reklamasi. Pembelian kaos dapat dilakukan 

di setiap venue konser ForBALI atau mengunjungi Kantor WALHI Bali di 

Jalan Dewi Madri IV no. 2 Denpasar dengan harga Rp 100.000/kaos.140 

 

4.4.5 Dukungan yang Semakin Besar Dari Masyarakat Kepada Perjuangan 

CSO 

Baik Yayasan Bumi Bali Bagus sebagai pihak pendukung maupun ForBALI 

yang memosisikan diri sebagai pihak penentang reklamasi Teluk Benoa, masing-

masing menyatakan hasil yang dicapai sejauh ini dalam perjuangan mereka 

membuahkan hasil yang positif. Kedua pihak mengklaim semakin banyaknya 

masyarakat yang turut mendukung gerakan mereka. 

Banyaknya masyarakat yang mendukung rencana revitalisasi, terlebih lagi 

mereka yang awalnya menolak kini berangsur-angsur mulai mendukung dipandang 

oleh Yayasan Bumi Bali Bagus sebagai suatu bentuk pemahaman masyarakat akan 

manfaat yang sebenarnya dari revitalisasi. Itulah mengapa yayasan menganggap 

masyarakat yang masih menolak rencana revitalisasi masih belum mengerti dan 

paham sepenuhnya mengenai keuntungan yang akan didapat jika revitalisasi di 

Teluk Benoa direalisasikan.  

 
“... Sangat positif. Positif itu kan relatif. Positif itu dalam pengertian 
adalah banyak sekali yang sebelumnya tidak setuju sekarang sudah 
berbondong-bondong setuju. Itu kan artinya mereka sudah mulai 
memahami... Artinya ada orang yang sudah paham, ada orang yang 

                                                             
140 Lihat: http://www.forbali.org/id/donasi/ diakses pada 14 Juni 2015 (23.15) 
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belum paham. Yang sudah paham pasti setuju dengan apa yang 
dilakukan oleh yayasan ...”141 

 

Sedangkan Ngurah Karyadi sebagai bagian dari pergerakan ForBALI 

mengungkapkan keberhasilan organisasi dalam merangkul generasi muda khususnya 

sehingga ForBALI memiliki massa yang sangat besar yang lebih dari cukup untuk 

menghentikan rencana reklamasi Teluk Benoa sekaligus sebagai kekuatan publik 

yang menekan pemerintah dalam mencabut Perpres No. 51/2014.  

 
“... Saya ga yakin mereka akan bisa bertahan lama, mereka akan 
makin mengecil yang menentang, eh yang mendukung, mendukung. 
Makin mengecil saya yakin, saya yakin... dibuktikan dengan itu, 
kelompok yang paling mendukung dulu, seperti Ngurah Arta tiba-tiba 
menjadi penentang... Tokohnya Ngurah Arta namanya yang dia punya 
massa yang serius. Dia menjadi menolak ketika mereka dipaparkan 
soal ini rencana diskusi tapi kemudian diisi dengan pemaparan dari 
presentasi AMDAL itu. Langsung Ngurah Arta berdiri, ini gak bener 
ini, ini kan bukan diskusi ini, ini udah sosialisasi ini ...”142 
Informan ini juga percaya bahwa kelompok pro reklamasi akan menyusut 

kuantitasnya dan seiring dengan waktu akan menghilang dengan sendirinya karena 

kehilangan massa pendukung. Lebih lanjut, ia mencontohkan Ngurah Arta sebagai 

salah satu tokoh yang mendukung reklamasi kini menjadi bagian dari penolakan 

ketika presentasi mengenai damak lingkungan dipresentasikan oleh PT. TWBI. 

 

4.5 Dinamika Pro-Kontra dalam Rencana Reklamasi Teluk Benoa 

4.5.1 Konsultasi Publik 

Untuk melakukan proses tawar-menawar, PT. TWBI melakukan konsultasi 

publik dengan mengundang CSO baik pro maupun kontra terhadap rencana 

reklamasi, pemerintah, dan masyarakat. Akan tetapi, pada perjalanannya ForBALI 

sebagai pihak penentang menolak untuk menghadiri konsultasi publik tersebut. 

                                                             
141 Dikutip dalam wawancara Gede Subudi. 1 April 2015 
142 Dikutip dalam wawancara Ngurah Karyadi. 9 April 2015 
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Alasan mereka menolak dikarenakan pada surat undangan yang diberikan oleh PT. 

TWBI tidak disertai dengan acuan kerangka mengenai analisis dampak lingkungan. 

Pada undangan berikutnya, ForBALI menghadiri konsultasi publik yang 

diselenggarakan oleh PT. TWBI, namun ForBALI lebih memilih walk-out tidak 

beberapa lama ketika konsultasi dibuka. Alasan yang kali ini disampaikan adalah 

pada konsultasi publik ini masyarakat terdampak tidak diundang.143 Ketidakhadiran 

kelompok penolak reklamasi ini juga dibenarkan oleh pihak pemerintah yang 

mengatakan bahwa undangan telah beberapa kali dikirimkan tetapi mereka tidak 

hadir dalam konsultasi publik.144 

 

4.5.2 Kajian Universitas 

Untuk memperoleh izin dalam melakukan reklamasi Teluk Benoa, investor 

harus melakukan kajian mengenai kelayakan dan dampak terhadap lingkungan yang 

akan ditimbulkan nantinya. Oleh karena itu, PT. TWBI membiayai tim riset 

Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat (LPPM) Universitas Udayana 

untuk melakukan kajian mengenai studi kelayakan di perairan Teluk Benoa. 

Kemudian hasil dari studi kelayakan yang telah mengkaji empat aspek yang ditinjau 

dari segi sosial-budaya, lingkungan, ekonomi, dan finansial ini dipresentasikan di 

kantor gubernur dengan pernyataan bahwa reklamasi bisa dilakukan dengan 

sejumlah syarat-syarat yang bersifat teknis yang harus dipenuhi. Akan tetapi, dalam 

pernyataan final yang disampaikan oleh rektor Unud, I Ketut Suastika bahwa Teluk 

                                                             
143 kabarnusa.com. 2015. Ogah Ikuti Konsultasi Amdal Teluk Benoa, Ini Alasan ForBALI. 12 
Maret. http://www.kabarnusa.com/2015/03/ogah-ikuti-konsultasi-amdal-teluk-benoa.html. Diakses 
pada 19 Juni 2015 (04.36) 
144 Dalam wawancara Ngakan Putu Kirim. 7 April 2015 dan Ida Ayu Indrawati. 8 April 2015 
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Benoa tidak layak untuk direklamasi.145 Keputusan final ini lantaran disebabkan oleh 

tekanan yang kuat dari masyarakat penolak reklamasi.146 Keputusan rektor yang 

menyatakan bahwa Teluk Benoa tidak layak direklamasi ini menjadi dasar yang kuat 

bagi ForBALI untuk menolak rencana reklamasi Teluk Benoa sekaligus menuntut 

dicabutnya Perepres No. 51/2014. 

Karena terjadinya simpang siur dalam hasil dan keputusan studi kelayakan 

dimana tim riset LPPM Unud menyebutkan bahwa Teluk Benoa layak direklamasi 

dengan beberapa syarat teknis dan keputusan rektor Unud yang menyebutkan Teluk 

Benoa tidak layak direklamasi, kemudian PT. TWBI melakukan kajian dari 

universitas lain berdasarkan saran dari Yayasan Bumi Bali Bagus agar kajiannya 

lebih menyeluruh dan obyektif. Gede Subudi menyebutkan bahwa Universitas 

Brawija, Universitas Makasar, dan ITB melakukan kajian kelayakan di Teluk Benoa 

yang kemudian menghasilkan bahwa Teluk Benoa memang layak untuk 

direklamasi.147 Kajian tandingan dari universitas-universitas tersebut juga menjadi 

argumentasi yang kuat bagi kelompok pro reklamasi untuk tetap melanjutkan 

rencana revitalisasi Teluk Benoa. 

 

4.5.3 Pengaduan ke KomnasHAM 

Dalam pro dan kontra yang berlangsung dalam menyikapi rencana reklamasi 

Teluk Benoa, ForBALI kerap kali merasa bahwa kebebasan dalam berpendapat 

dibatasi. Baliho-balhio yang memuat penolakan terhadap rencana reklamasi Teluk 

Benoa dan tuntutan pencabutan Perpres No. 51/2014 tidak jarang dirusak dan 

                                                             
145 Luh De Suriyani. 2013. Simpang Siur Berita Reklamasi Teluk Benoa. 
http://www.balebengong.net/kabar-anyar/2013/09/03/simpang-siur-berita-reklamasi-teluk-
benoa.html. 19 Juni 2015 (02.49) 
146 Dalam wawancara informan 1. 7 April 2015 dan ditegaskan kembali dalam wawancara Ida Ayu 
Indrawati. 8 April 2015 
147 Dalam wawancara Gede Subudi. 1 April 2015 
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dihilangkan. Terlebih lagi, kordinator ForBALI, Wayan ‘Gendo’ Suardana dengan 

suara yang provokatif, lantang, dan tegas menolak reklamasi mendapat intimidasi 

dari kelompok yang tidak setuju terhadap penolakan yang dilakukannya. Intimidasi 

tersebut tidak hanya berupa ancaman semata, tetapi juga Suardana mengalami 

kekerasan fisik. Atas dasar itu, ForBALI melayangkan surat kepada KomnasHAM 

agar kebebasan dalam menyampaikan pendapat tetap terjamin tanpa adanya unsur-

unsur intimidasi. 

 
“... Itu juga kita laporkan ke polisi segala macam. Saya yang 
kebetulan ikut mendampingi Gendo pada saat melaporkan ke polisi. 
Kita ikuti prosedur aja... Kita bilang jangan, ga mau. Siapa otaknya... 
itu bagian dari soal-soal tadi itu. Adanya intimidasi, kekerasan, 
atribut-atribut di rusak itu kan bagian dari hak asasi, terutama hak 
kebebasan berekspresi... Ya tetep kan yang namanya KomnasHAM itu 
kan paling rekomendasi untuk menghentikan upaya-upaya itu ...”148 
 

Jadi, ForBALI meminta negara khususnya untuk menjamin kebebasan berpendapat 

dengan melindungi kelompok-kelompok yang berkontestasi dalam memperjuangkan 

kepentingannya. 

 

4.5.4 Keberpihakan Media Massa 

Media massa memainkan peran yang sangat penting dalam memberikan 

informasi mengenai isu-isu yang diangkat oleh pendukung dan penentang rencana 

reklamasi Teluk Benoa kepada masyarakat luas, terlebih lagi dalam upaya untuk 

mencari dukungan. Pada perkembangannya, media massa, khususnya koran Bali 

Post melakukan keberpihakan dalam memberikan informasi, berupa pemberitaan 

tidak berimbang yang dimuat dalam koran Bali Post. ForBALI beserta segenap 

pendukungnya mendapat porsi sangat besar dalam pemberitaan, baik demonstrasi 
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dan kampanye kreatif yang mereka lakukan maupun alasan-alasan mereka menolak 

reklamasi. Sedangkan kelompok pendukung sebaliknya, minim pemberitaan dan 

informasi mengenai kemanfaatan dari revitalisasi Teluk Benoa sangat terbatas 

dimuat. Ngurah Karyadi membenarkan bahwa pihaknya mendapat banyak bantuan 

dari media massa dan informan ini sendiri juga sering mengirimkan artikel-artikel 

mengenai penolakan terhadap reklamasi Teluk Benoa karena mengandung 

kebohongan publik. 

 
“... meluaskan kesadaran melalui media massa. Terus kemudian saya 
pribadi selaku penulis baik dalam konteks mengkritisi soal tahura 
yang tadi saya bilang maupun TWBI dalam beberapa artikel saya 
menuliskan soal itu... Bali Post, terus di Bali Express, terus juga, 
sempet juga mengkritisi soal jembatan di atas permukaan itu di Jawa 
Post juga pernah... hampir semua media mendukung... ada kejadian 
misalnya aksi apa. Pasti dimuat... Jadi intinya saya katakan bahwa 
media banyak membantu ...”149 

 

Jadi, keberpihakan Bali Post ini pada gilirannya akan mengakibatkan informasi yang 

didapat oleh masyarakat tidak menyeluruh dan hanya terbatas pada informasi 

penolakan dan alasannya beserta dampak yang mungkin akan ditimbulkan. Oleh 

karena itu, dukungan yang didapat oleh ForBALI cenderung dikarenakan 

ketidaktahuan akan informasi yang diberikan oleh Yayasan Bumi Bali Bagus dalam 

media massa. 

Keberpihakan Bali Post ini didasari atas alasan politis bahwa Bali Post 

berusaha untuk menjatuhkan image Gubernur Bali, Mangku Pastika melalui 

dukungannya terhadap ForBALI sebagai kelompok yang menolak rencana reklamasi 

Teluk Benoa.150 ForBALI yang dengan konsisten menolak rencana reklamasi 

menyebut Mangku Pastika berkeinginan untuk menjual Bali dan tidak mendengarkan 

                                                             
149 Dikutip dari wawancara Ngurah Karyadi. 9 April 2015 
150 Dalam wawancara Gede Subudi. 1 April 2015 
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suara rakyat Bali. Kritik-kritik pedas yang terus mengalir ke gubernur inilah yang 

dimanfaatkan oleh Bali Post sehingga pemberitaannya banyak menyudutkan 

gubernur dan menyalahkan keputusan gubernur yang memberi izin kajian kepada 

investor, PT. TWBI. 

Pencitraan negatif yang dilakukan Bali Post berawal ketika kekalahan 

Anak Agung Puspayoga yang didukung oleh Bali Post dan Bali TV dalam 

mengampanyekan dirinya sebagai calon gubernur Bali dari Mangku Pastika pada 

pemilihan gubernur Bali tahun 2013. Dengan hasil yang tipis (49,98% suara untuk 

Puspayoga dan 50,02% suara untuk Mangku Pastika), menyebabkan Puspayoga 

beserta tim suksesnya menggugat ke MK bahwa adanya kecurangan dalam 

pemilihan gubernur. Akan tetapi, gugatannya ditolak dan Puspayoga tetap tidak 

diterima atas kekalahannya dikarenakan merasa dirinya sebagai kader PDI-P terbaik 

yang memiliki massa sangat besar jumlahnya di Bali. Oleh karena itu, setelah 

Mangku Pastika resmi menjabat sebagai Gubernur Bali, pemberitaan Bali Post 

cenderung negatif akan kinerja gubernur. Ketidakselarasan ini memuncak manakala 

Bali Post memuat pernyataan gubernur yang disalahartikan dalam mengatasi konflik 

Desa Pakraman Kemoning dan Desa Pakraman Budaga.151 Maksud pernyataan 

gubernur adalah untuk membubarkan kedua desa pakraman tersebut jika konflik 

terus berlanjut yang pada saat itu telah menewaskan satu orang. Akan tetapi, dalam 

pemberitaan Bali Post memuat pernyataan gubernur mengandung makna bahwa 

seluruh desa pakraman akan dihapuskan dari Bali. Merasa tidak memberikan 

pernyataan demikian, kemudian gubernur menggugat Bali Post di pengadilan dan 

memenangkan kasus tersebut. Ketidakharmonisan antara gubernur dan Bali Post 

tidak berakhir seusai keputusan pengadilan, namun masih berkonflik hingga saat ini 
                                                             
151 balipost.co.id. 2011. Gubernur: Bubarkan Saja Desa Pakraman. 19 Februari. 
http://www.balipost.co.id/mediadetail.php?module=detailberita&kid=10&id=5654318. 18 Juni 
2015 (11.05) 
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walaupun Puspayoga sebagai figur yang didukungnya pada pemilihan gubernur 2013 

lalu telah menjadi Menteri Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di 

Jakarta. Hubungan yang kurang baik antara gubernur dan Bali Post kemudian 

berkembang menjadi permasalahan pribadi. 

Menyadari keberpihakan media, Gede Subudi berpendapat bahwa Yayasan 

Bumi Bali Bagus dalam memperjuangkan dukungan terhadap rencana revitalisasi 

Teluk Benoa tidak memerlukan dukungan media massa untuk pencitraan. Akan 

tetapi jika terdapat media massa yang meliput, yayasan sangat menghargai bantuan 

tersebut untuk menyebarkan informasi mengenai rencana revitalisasi Teluk Benoa.152 

 

4.6 Free Rider di Tubuh CSO Dalam Pro-Kontra Rencana Reklamasi 

Dalam perjalanan dinamika pro dan kontra menanggapi rencana reklamasi Teluk 

Benoa, kepentingan-kepentingan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari penelitian ini. 

Peneliti menemukan bahwa adanya “permainan” dari oknum tertentu yang memanfaatkan 

CSO yang tengah berjuang menyuarakan kepentingannya. Praktik seperti ini didasari oleh 

motif ekonomi dan politik yang pada gilirannya para oknum ini akan menjadi free rider 

di dalam CSO. 

Temuan di Desa Tanjung Benoa membuktikan bahwa adanya komunikasi rahasia 

antara elit lokal, Bendesa Adat Tanjung Benoa dengan PT. TWBI. Komunikasi tersebut 

terjadi di sebuah kapal laut yang mempertemukan Bendesa Adat Tanjung Benoa dan 

perwakilan dari PT. TWBI yang meminta agar Bendesa Adat Tanjung mampu 

mengendalikan masyarakat Desa Tanjung Benoa. Diketahui bahwa pro-kontra 

masyarakat Tanjung Benoa menanggapi rencana reklamasi Teluk Benoa memiliki jumlah 

pendukung yang sama kuat. Oleh karena itu, investor meminta bantuan Bendesa Adat 
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agar mampu menggiring masyarakat agar mendukung rencana proyek reklamasi dengan 

imbalan berupa uang tunai yang tidak diketahui jumlahnya.153 

Strategi yang dimainkan oleh Bendesa Adat ini adalah memosisikan diri sebagai 

pihak penolak rencana reklamasi dan turut bergabung ke dalam Teruna Teruni Banjar 

(organisasi adat kepemudaan) Tanjung Benoa yang dengan gigih menolak rencana 

reklamasi Teluk Benoa. Dengan memosisikan diri sebagai pihak yang menolak rencana 

reklamasi Teluk Benoa, Bendesa Adat akan dengan mudah mengontrol massa ini, terlebih 

statusnya sebagai Bendesa Adat yang setara dengan Kepala Desa. Kelompok pendukung 

reklamasi dibiarkan berkembang dengan sendirinya. Akan tetapi, kubu penolak ini dapat 

dikuatkan gaungnya ataupun dilemahkan suaranya. Dengan cara ini pula, Bendesa Adat 

dapat terus berkomunikasi dengan investor. Dengan kata lain, pundi-pundi rupiah dapat 

diamankan olehnya melalui tarik-ulur kekuatan penolakan masyarakat, khususnya 

pemuda Desa Tanjung Benoa. Ketika hubungan dengan investor meredup, maka Bendesa 

Adat dapat melemahkan kekuatan penolakan dan membiarkan pihak pendukung 

reklamasi menguat. Selain itu, untuk mempererat hubungannya dengan investor, Bendesa 

Adat mampu memobilisasi para pemuda Desa Tanjung Benoa hingga pada suatu titik 

mereka dilemahkan kembali. 

Civil Society Organization (CSO) pendukung rencana revitalisasi Teluk Benoa 

juga tidak luput dari free rider yang menunggangi organisasi ini demi kepentingan 

pribadi. Dapat dikatakan bahwa Yayasan Bumi Bali Bagus memiliki hubungan yang baik 

dengan calon pengembang, PT. TWBI. Terbukti dari komunikasi yang sering dilakukan 

yayasan terhadap investor tersebut. Ketika konsultasi publik dilakukan oleh investor, 

yayasan selalu hadir dalam forum tersebut. Yang paling jelas terlihat manakala hasil 

laporan kajian Universitas Udayana yang menyatakan reklamasi tidak layak dilakukan di 
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Teluk Benoa dimana yayasan menyarankan untuk melakukan kajian tandingan dari 

universitas lain di luar Bali.154 Akibatnya, hasil kajian dari universitas di luar Bali 

menyatakan bahwa Teluk Benoa layak direklamasi. Berdasarkan data tersebut, yayasan 

cenderung didorong oleh investor agar berusaha mencari jalan keluar demi 

terealisasikannya proyek reklamasi Teluk Benoa padahal CSO sejatinya harus bersifat 

independen terhadap pihak swasta maupun negara. Dengan demikian, timbul kecurigaan 

bahwa para pengurus CSO ini memiliki hubungan dengan investor dimana mereka 

menjanjikan terwujudnya rencana reklamasi di Teluk Benoa.155 Mereka memanfaatkan 

CSO demi menggalang massa untuk mendukung rencana reklamasi Teluk Benoa dengan 

berbagai isu yang diangkat untuk meyakinkan masyarakat bahwa reklamasi memiliki 

kemanfaatan sehingga perlunya untuk didukung. Pada gilirannya, CSO hanyalah sebagai 

ruang yang digunakan untuk mencapai kepentingan ekonomi, baik oleh oknum-oknum 

tertentu maupun investor. 
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