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4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat ditarik simpulan bahwa berdasarkan 

karakteristik civil society yang dikemukakan Larry Diamond, aktivitas masyarakat 

Bali yang terlibat dalam dinamika pro-kontra terkait rencana reklamasi Teluk 

Benoa, baik yang tergabung dalam Yayasan Bumi Bali Bagus maupun ForBALI, 

dapat dikatakan sebagai civil society. Lebih khususnya, dilihat dari kesadaran 

akan pentingnya turut berpartisipasi dalam permasalahan publik, kedua CSO 

tersebut telah menampakkan diri sebagai sebuah civil society yang sadar bahwa 

rencana reklamasi Teluk Benoa ini merupakan permasalahan publik yang harus 

diperjuangkan karena memiliki dampak dalam bidang lingkungan, ekonomi, dan 

sosial-budaya. Selain itu, menurut peran civil society sebagaimana yang 

disebutkan oleh Diamond mengenai intermediary, sebagai penengah antara 

negara, sektor privat, dan masyarakat, juga muncul dalam karakter yayasan dan 

ForBALI dimana kedua CSO ini berusaha untuk mempengaruhi kebijakan negara 

(Perpres No. 51/2014) menengahi pro-kontra masyarakat Bali beserta investor, 

PT. TWBI di dalamnya. Hal yang menarik ketika mengamati argumen Célestin 

Monga yang menyebut civil society yang terlahir dari rezim otoriter yang represif 

memiliki civic deficit yang menyebabkan civil society cenderung selalu menjadi 

oposisi pemerintah. ForBALI merupakan contoh ideal ketika berbicara mengenai 
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civil deficit dimana CSO ini memiliki trauma atas pemerintahan orde baru yang 

otoriter dan represif. Pengalaman yang paling terlihat jelas, yaitu ketika reklamasi 

Pulau Serangan yang sarat akan pelanggaran dan kemanfaatan yang tidak dapat 

dirasakan oleh masyarakat dimana pengerjaannya dilakukan pada masa orde baru 

menjadi dasar argumen mereka menentang rencana reklamasi Teluk Benoa. 

Dalam memperjuangkan kepentingannya, baik mendukung maupun 

menolak rencana reklamasi Teluk Benoa, civil society mengangkat isu-isu yang 

meliputi empat pokok permasalahan, yaitu lingkungan, kebijakan, ekonomi, dan 

sosial-budaya. Keempat isu ini merupakan bahasan yang paling sering 

diperdebatkan oleh kedua CSO dalam dinamika pro-kontra rencana reklamasi 

Teluk Benoa. 

Yayasan Bumi Bali Bagus sebagai CSO pendukung rencana reklamasi 

Teluk Benoa mengangkat isu lingkungan dikarenakan kondisi  perairan Teluk 

Benoa yang kritis dikarenakan pendangkalan lumpur yang keras sehingga 

diperlukannya usaha untuk merevitalisasi Teluk Benoa melalui reklamasi. Di lain 

pihak, ForBALI sebagai CSO penentang rencana reklamasi Teluk Benoa melihat 

bahwa rencana reklamasi Teluk Benoa hanya akan menambah potensi bencana 

yang akan terjadi di perairan Teluk Benoa dan daerah sekitarnya. Kemudian 

terkait isu kebijakan, kedua belah pihak memperdebatkan Perpres No. 51/2014 

yang mengganti status Teluk Benoa yang mulanya sebagai kawasan konservasi 

menjadi kawasan budi daya yang dapat dimanfaatkan. Sedangkan permasalahan 

ekonomi, Yayasan Bumi Bali Bagus lebih banyak memperjuangkan keuntungan 

yang akan dirasakan oleh masyarakat sekitar Teluk Benoa dengan terbukanya 
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lapangan pekerjaan baru. Akan tetapi, ForBALI tidak sepaham dengan gagasan ini 

yang justru melihat bahwa proyek ini merupakan suatu kebohongan publik yang 

mengatasnamakan kepentingan publik demi kepentingan modal. Terakhir, dalam 

menyikapi rencana reklamasi Teluk Benoa terdapat perbedaan pendapat dimana di 

satu sisi adanya optimisme akan inovasi baru dalam pariwisata untuk menghindari 

kejenuhan. Namun di sisi lain munculnya pesimisme perihal pembangunan yang 

hanya terfokus di Bali bagian selatan. 

Dalam perjalanannya, peneliti menemukan bahwa isu-isu yang 

diperjuangkan justru dipolitisasi demi mendapat keuntungan pribadi oleh oknum-

oknum tertentu sebagai free rider di dalam civil society. Istilah rencana reklamasi 

Teluk Benoa kemudian dihaluskan menjadi rencana revitalisasi Teluk Benoa guna 

menghindari trauma reklamasi Serangan yang tidak memberikan kemanfaatan 

bagi masyarakat. Selain itu, temuan yang didapat juga mengungkap bahwa elit 

lokal di Desa Tanjung Benoa mendapat komisi dari investor, PT. TWBI atas 

usaha mereka mengontrol masyarakatnya agar tidak mengganggu kelangsungan 

proyek. Sedangkan suara penolakan terhadap rencana reklamasi digunakan untuk 

menjatuhkan citra gubernur Bali, Made Mangku Pastika oleh Bali Post yang pada 

pilkada 2013 mendukung lawan politik gubernur yang kalah, A.A Puspayoga. 

Dalam memperjuangkan kepentingannya, CSO menggunakan cara-cara 

damai walaupun pada temuan terdapat satu kasus yang menggunakan kekerasan 

fisik yang pada gilirannya melibatkan KomnasHAM. Akan tetapi, terdapat sedikit 

perbedaan mengenai cara-cara yang digunakan oleh kedua CSO di dalam pro-

kontra rencana reklamasi Teluk Benoa. Yayasan Bumi Bali Bagus lebih 
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menekankan pada konsolidasi bangsawan puri (elit lokal tradisional) dalam 

memantapkan posisi tawar mereka. Sedangkan ForBALI cenderung memilih 

pendekatan klasik, seperti demonstrasi dan pemasangan baliho yang dipadukan 

dengan unsur budaya dan seni sehingga dukungannya lebih banyak datang dari 

generasi muda dan para seniman. 

Dalam perkembangan selanjutnya terlihat bahwa dinamika yang terjadi 

dalam pro-kontra rencana reklamasi Teluk Benoa mengalami pasang dan surut. 

Diawali dari keluarnya SK Gubernur pada akhir tahun 2012 yang mengizinkan 

PT. TWBI untuk melakukan kajian di Teluk Benoa yang mendapat protes dari 

masyarakat karena Teluk Benoa pada saat itu masih berstatus sebagai kawasan 

konservasi. Kemudian ketika PT. TWBI melakukan konsultasi publik, pihak 

penentang rencana reklamasi tidak pernah hadir dalam undangan yang diberikan 

PT. TWBI. Sekalipun hadir, mereka lebih memilih walk-out dari konsultasi publik 

tersebut. Selanjutnya, kajian yang dilakukan oleh Universitas Udayana 

menunjukkan bahwa reklamasi di Teluk Benoa tidak layak. Akan tetapi ketika 

dilakukan kajian tandingan oleh universitas lain justru melaporkan bahwa Teluk 

Benoa layak direklamasi. Dinamika pro-kontra yang fluktuatif ini memuncak 

ketika keterlibatan KomnasHAM dikarenakan kasus pemukulan koordinator 

ForBALI oleh oknum pendukung rencana reklamasi dilakukan. 

Dengan demikian, civil society di Bali khususnya, sedikit banyak telah 

menunjukkan kedewasaan. Kelompok-kelompok di dalam masyarakat (LSM, 

organisasi parokial, kaum intelektual, seniman, dan musisi) telah bersedia 

melewati batasan-batasan mereka untuk turut memperjuangkan kepentingan 
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publik. Ketika polaritas terjadi, memang menunjukkan aksi yang damai, tetapi 

kompromi dan tawar-menawar tidak terjadi di antara kedua CSO untuk mencari 

jalan keluar terkait pro-kontra rencana reklamasi Teluk Benoa. Penghargaan 

terhadap pandangan yang berbeda merupakan barang yang langka dalam karakter 

CSO di Bali. Lebih jauh lagi, CSO dijadikan tempat oleh penumpang gelap (free 

rider) dengan memanfaatkan isu-isu yang diangkat demi keuntungan diri mereka 

sendiri. Dengan ini menunjukkan bahwa CSO di Bali belum cukup kuat dalam 

memperjuangkan kepentingan publik dengan meninggalkan kepentingan pribadi 

ataupun kelompok. Media massa yang sejatinya merupakan bagian dari civil 

society yang bersifat otonom dan independen juga mudah dikemudikan oleh elit 

politik sehingga informasi yang diberikan tidak berimbang dan cenderung 

berusaha untuk menggiring opini publik. 

Dengan demikian, masyarakat Bali dalam beberapa hal telah merefleksikan 

penguatan civil society dalam kesadaran dan partisipasi akan pentingnya 

memperjuangkan kepentingan publik. Namun pada derajat tertentu, civil society 

ini belum cukup kuat untuk merepresentasikan diri sehingga dapat dijadikan 

tunggangan oleh oknum-oknum tertentu demi mencapai keuntungan sendiri.  

 

4.2 Saran 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa hal yang perlu dikaji lebih 

mendalam. Keterlibatan CSO pendukung rencana reklamasi dengan investor perlu 

dicarikan bukti-bukti yang lebih otentik dan lebih kuat mengingat hasil temuan 

peneliti hanya didasari dari jawaban informan. Selain itu, dukungan dan 
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penolakan masyarakat di sekitar Teluk Benoa perlu mendapat perhatian khusus 

bagi peneliti selanjutnya melihat banyak pengusaha lokal (vila dan water sport). 

Kepentingan apa yang hendak dicapai oleh para pengusaha tersebut jika 

membayangkan akan terdapat investor besar yang menanamkan modalnya di sana. 

Dengan demikian, kiranya menarik untuk dikaji dalam penelitian selanjutnya 

mengenai kapabilitas civil society di dalam pro-kontra rencana reklamasi yang 

terkait pada perang bisnis. 
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