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ABSTRACT 

Cultural tourism is the basic foundation of Bali's tourism development. Normatively, tradition and culture are then 

treated as an attractive tourist attraction, as well as potentially generate economic benefits. However, tourism also 

has unexpected and often overlooked contributions. It is true when the tourism industry was built through a 

regulatory system that focuses solely on material advantages by serving the interests of investors and capitalist 

forces, but neglecting a public, comprehensive, and sustainable approach. This fact is the context of the study, by 

putting coastal areas as a part of public space which experiencing various materialization practices. This paper 

will thoroughly study the conflict of interest in the utilization of coastal areas in Bali, especially those that have a 

strategic role in accommodating tourism activities. The study is divided into three parts: (1) discussing coastal 

complexity and its significance; (2) discusses the conflict of interest involved in the utilization of coastal areas; and 

(3) examine the consequences of this condition on the development of cultural tourism in Bali. The study findings 

are a recommendation to mediate conflicts of interest in the utilization of coastal areas in Bali. It is expected to be 

useful in supporting local spatial policies and sustainable tourism development. 
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ABSTRAK 

Pariwisata budaya adalah landasan pokok pengembangan kepariwisataan Bali. Secara normatif tradisi dan 

budaya kemudian diperlakukan sebagai atraksi wisata yang menarik, serta berpotensi menghasilkan keuntungan 

ekonomi. Akan tetapi, pariwisata juga memiliki kontribusi yang tidak diharapkan dan seringkali terabaikan. Ini 

mengandung nilai kebenaran, ketika industri pariwisata dibangun melalui sistem regulasi yang hanya berfokus 

kepada keuntungan material dengan melayani kepentingan para investor dan kekuatan kapitalis, namun 

melalaikan pendekatan yang berpihak ke publik, komprehensif, dan berkelanjutan. Kenyataan inilah yang 

dijadikan konteks studi, dengan menempatkan kawasan pesisir sebagai bagian dari ruang publik yang mengalami 

beragam praktek materialisasi. Tulisan ini dengan seksama akan mengkaji konflik kepentingan dalam 

pemanfaatan kawasan pesisir di Bali, khususnya yang memiliki peran strategis dalam mengakomodasi kegiatan 

kepariwisataan. Kajian dibagi menjadi tiga bagian yaitu : (1) mendiskusikan kompleksitas kawasan pesisir dan 

signifikansinya; (2) membahas konflik kepentingan yang terlibat dalam pemanfaatan kawasan pesisir; dan (3) 

mengkaji konsekuensi yang diakibatkan oleh kondisi ini terhadap pembangunan pariwisata budaya di Bali. 

Temuan kajiannya adalah rekomendasi untuk memediasi konflik kepentingan dalam pemanfaatan kawasan 

pesisir di Bali. Hal ini diharapkan dapat bermanfaat dalam mendukung kebijakan keruangan daerah dan 

pembangunan pariwisata secara berkelanjutan.      

Kata Kunci: materialisasi ruang publik, pariwisata budaya, konflik kepentingan, kawasan pesisir, keruangan 
daerah 

 

PENDAHULUAN  

Pengertian ruang publik secara sederhana adalah sebagai ruang umum yang dapat diakses dan 
dipergunakan oleh publik (masyarakat umum) dengan bebas, tanpa adanya batasan-batasan yang 
mengikat seperti nilai ekonomis dan faktor lokasi. Menurut Ahmad (2002), ruang publik sebuah kota 
umumnya memiliki fungsi kultural, sosial, dan sekaligus nilai ekonomi. Fungsi ruang publik ini akan 
sangat tergantung kepada latar belakang budaya dan kebiasaan masyarakatnya.  

Ruang publik dapat menciptakan karakter kota dan pada umumnya memiliki fungsi sebagai tempat 
interaksi sosial bagi masyarakat, kegiatan ekonomi rakyat, dan tempat apresiasi budaya. 
Perkembangan ruang publik ini akan sejalan dengan kebutuhan manusia dalam melakukan kegiatan 
bersama, baik yang bersifat sosial, ekonomi maupun budaya. Sikap dan perilaku manusia yang 
dipengaruhi oleh perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap tipologi ruang publik yang 
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direncanakan. Asesoris ruang publik semakin berkembang baik desain, bahan, dan perawatannya. 
Tipologi ruang publik akan memiliki banyak variasi yang kadang kala memiliki perbedaan tipis, 
sehingga seolah-olah memberi pengertian yang tumpang tindih (Darmawan, 2005). 

Tipologi ruang publik dapat dibagi menjadi beberapa tipe dan karakter, dimana salah satunya disebut 
dengan istilah water front, yaitu ruang yang bisa berupa pelabuhan, pantai, bantaran sungai, bantaran 
danau, atau dermaga (Carr, 1992). Artikel yang ditulis oleh Suartika (2013) secara khusus mengamati 
adanya ruang publik di Bali dan mengusulkan klasifikasi ruang publik yang dikelompokkan menjadi 
lima kategori, yaitu: (1) ruang terbuka yang terletak di setiap pusat administrasi setempat; (2) ruang 
terbuka pura; (3) ruang terbuka pasar; (4) ruang terbuka pantai; dan (5) ruang terbuka gunung. 
Dibandingkan dengan jenis ruang terbuka lainnya, ruang terbuka pantai -yaitu ruang terbuka yang 
berada di sepanjang garis pantai Bali memiliki posisi multi dan unik. Ini memiliki arti penting dalam 
melindungi lingkungan, memelihara praktik dan nilai budaya, mempertahankan kesejahteraan 
masyarakat, dan mencapai tujuan pembangunan ekonomi (Kay dan Alder, 2005; Suartika 2005).  

Kedua pendapat di atas menyiratkan jika keberadaan ruang publik -tipologi water front- khususnya 
wilayah pantai (Carr, 1992) atau ruang terbuka di sepanjang garis pantai Bali (Suartika, 2005)  
menjadi menarik untuk didiskusikan.  Salah satu alasannya adalah karena dalam kurun waktu lima 
tahun terakhir telah terjadi demonstrasi besar-besaran yang mengusung isu penolakan terhadap 
rencana reklamasi Teluk Benoa yang berada di wilayah Kabupaten Badung, Bali. Tidak hanya 
berlangsung di Bali dan ibukota Jakarta, penolakan ini juga terjadi di luar negeri. Namun demikian, 
tulisan ini tidak akan membahas lebih jauh tentang reklamasi Teluk Benoa yang sudah menjadi isu 
internasional, tetapi hanya menjadikan sebuah intro untuk meyakinkan bahwa memang benar telah 
terjadi “sesuatu” dalam pemanfaatan kawasan pesisir di Bali.  

Dalam konteks lingkungan, kawasan pesisir ini secara mendasar berfungsi melindungi Pulau Bali dari 
polusi yang dibawa oleh air laut. Dampak abrasi dari air laut telah menjadi permasalahan besar saat 
ini dan dialami oleh beberapa wilayah pesisir di seluruh Bali. Kawasan ini merupakan teritorial untuk 
berbagai aktivitas yang berkaitan dengan sistem kepercayaan. Dalam hal kepentingan sosial, 
kawasan ini penting dalam menyediakan ruang untuk kegiatan rekreasi, menjaga kesehatan 
masyarakat, sekaligus sebagai tempat interaksi sosial. Sementara secara ekonomi, kawasan pesisir 
telah menjadi bentuk tata ruang yang tak ternilai harganya bagi nelayan. Selanjutnya kawasan ini 
telah menjadi magnet yang mampu menarik minat wisatawan untuk berwisata di Bali (Suartika, 2013). 
Sampai pada paparan tipologi dan fungsi ini, nampak begitu pentingnya posisi kawasan pesisir bagi 
penataan keruangan daerah terutama dalam kepentingan menjaga lingkungan serta memelihara 
keberlanjutan aktivitas keagamaan, sosial, dan budaya masyarakat termasuk pariwisata. Khusus 
untuk kegiatan pariwisata, Bali yang sektor ekonominya sangat bergantung kepada industri pariwisata 
tentunya akan sangat berkepentingan terhadap kawasan pesisir sebagai salah satu daya tarik wisata.  

Akan tetapi, dalam pembangunan pariwisata yang memanfaatkan kawasan pesisir di Bali seringkali 
industri kepariwisataan ini justru menjadi pemicu rusaknya lingkungan alam pantai termasuk tatanan 
tradisi masyarakat yang berlangsung di dalamnya. Kondisi  ini oleh Suartika (2013), diilustrasikan 
sebagai akibat dari respon investor kaya yang menginvestasikan dan mengembangkan fasilitas wisata 
yang aneh di sepanjang wilayah pesisir, serta memperlakukan zona ini sebagai bagian dari properti 
mereka. Hal ini mengakibatkan gangguan akses publik ke pantai. Dalam beberapa kasus, akses 
publik tetap terjaga namun terbatas pada wilayah tertentu. Dan pada kasus yang berbeda, akses 
publik benar-benar tertutup. Situasi yang terakhir ini sering menimbulkan ketidakpuasan publik karena 
mereka tidak dapat melakukan banyak prosesi ritual dan budaya yang biasa mereka lakukan di 
tempat umum ini sebelum kedatangan investor.  

Ibarat pisau bermata dua, di satu sisi pariwisata harus diakui berhasil mengangkat sektor ekonomi 
masyarakat Bali, sedangkan di sisi yang lain pariwisata juga memiliki kontribusi yang tidak diharapkan, 
dan seringkali terlalaikan untuk digarisbawahi. Alih fungsi lahan tidak terkendali, dari hulu hingga hilir 
Bali dirambah bangunan. Gunung, bukit, jurang, pinggir danau, pinggir sungai, dan pinggir pantai 
diserbu fasilitas wisata. Hutan, kebun, ladang, dan sawah disulap untuk mendukung pengembangan 
industri pariwisata (Mudra, 2012). Kenyataan inilah yang dijadikan konteks studi, dengan 
menempatkan kawasan pesisir sebagai bagian dari ruang publik yang mengalami beragam praktik 
materialisasi. Tulisan ini dengan seksama akan mengkaji konflik kepentingan dalam pemanfaatan 
kawasan pesisir di Bali, khususnya yang memiliki peran strategis dalam mengakomodasi kegiatan 
kepariwisataan, serta konsekuensi yang diakibatkan oleh kondisi ini terhadap pembangunan 
pariwisata budaya di Bali. Hasil kajiannya diharapkan dapat bermanfaat dalam mendukung kebijakan 
keruangan daerah dan pembangunan pariwisata secara berkelanjutan.      
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KOMPLEKSITAS KAWASAN PESISIR DAN SIGNIFIKANSINYA 

Wilayah pesisir, dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang  Pengelolaan Wilayah Pesisir 
dan Pulau-pulau Kecil disebutkan sebagai daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang 
dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut (Anonim, 2007). Apabila ditinjau dari garis pantai 
(coastline), maka wilayah pesisir mempunyai dua macam batas yaitu batas yang sejajar dengan garis 
pantai dan batas yang tegak lurus dengan garis pantai (Rahayu, 2016). Dilihat dari pengertian ini, 
nampak jelas jika posisi wilayah pesisir menjadi sangat strategis dan potensial dalam mendukung 
pengembangan wilayah secara keseluruhan. 

Tidak dapat dimungkiri, Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki 17.508 pulau serta 
garis pantai sepanjang 81.000 km dan luas areal wilayah pesisir dan laut sekitar 5,8 juta km2. Fakta 
lain adalah kawasan pesisir pantai Indonesia memiliki kekayaan yang sangat besar sebagai sumber 
kehidupan. Memiliki berbagai fungsi yang sangat potensial untuk berbagai opsi pembangunan, seperti  
transportasi dan pelabuhan, kawasan industri, agribisnis dan agroindustri, jasa lingkungan, rekreasi 
dan pariwisata, serta kawasan permukiman dan tempat pembuangan limbah. Namun tantangan 
terberat adalah bagaimana menjaga kelestarian wilayah pesisir dengan tujuan untuk meningkatkan 
kesejahteraan rakyat (Mudra, 2015). 

Ada banyak persoalan yang menyebabkan pengelolaan wilayah pesisir tidak bisa dilakukan secara 
optimal dan berkelanjutan, sehingga menghambat tercapainya tujuan di atas. Penyebab utamanya 
menurut Darajati (2004) adalah perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sumberdaya pesisir 
dan lautan yang selama ini dijalankan bersifat sektoral dan terpilah-pilah. Di satu sisi, terdapat wilayah 
pesisir yang padat penduduk dengan derap pembangunan yang intensif dengan pola yang tidak 
berkelanjutan (unsustainable development pattern) seperti yang terjadi di Bali dan daerah lainnya, 
dengan indikasi telah terlampauinya daya dukung (potensi lestari) dari ekosistem pesisir dan lautan, 
seperti pencemaran, tangkap lebih (overfishing), degradasi fisik habitat pesisir dan abrasi pantai.  Di 
sisi yang lain, masih banyak kawasan pesisir dan lautan Indonesia yang tingkat pemanfaatan 
sumberdaya alamnya belum optimal yang umumnya dijumpai di kawasan timur Indonesia dan daerah 
luar Jawa lainnya yang belum tersentuh aktivitas pembangunan. 

Persoalan lainnya adalah dengan semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk dan pesatnya 
kegiatan pembangunan di wilayah pesisir bagi berbagai peruntukan (pemukiman, perikanan, 
pelabuhan, objek wisata, dan lain-lain), maka tekanan ekologis terhadap ekosistem dan sumberdaya 
pesisir dan laut itu  semakin meningkat. Meningkatnya tekanan ini tentunya akan dapat mengancam 
keberadaan dan kelangsungan ekosistem dan sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil yang 
ada di sekitarnya. Satu hal yang lebih memprihatinkan adalah, bahwa kecenderungan kerusakan 
lingkungan pesisir dan lautan  lebih disebabkan  paradigma dan praktek pembangunan yang selama 
ini diterapkan belum sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable 
development). Cenderung bersifat ekstratif serta dominasi kepentingan ekonomi pusat lebih 
diutamakan daripada ekonomi masyarakat setempat (pesisir), yang seharusnya lebih bersifat 
partisipatif, transparan, dapat dipertanggungjawabkan (accountable), efektif dan efisien, pemerataan 
serta mendukung supremasi hukum (Rahmawaty, 2004). 

Padahal, karakteristik dan alamiah ekosistem pesisir dan lautan yang secara ekologis saling terkait 
satu sama lain termasuk dengan ekosistem lahan atas, serta beraneka sumberdaya alam dan jasa-
jasa lingkungan sebagai potensi pembangunan yang pada umumnya terdapat dalam suatu hamparan 
ekosistem pesisir, mensyaratkan bahwa pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan lautan secara 
optimal dan berkelanjutan hanya dapat diwujudkan melalui pendekatan terpadu dan holistik. Apabila 
perencanaan dan pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan tidak dilakukan secara terpadu, maka 
dikhawatirkan sumberdaya tersebut akan rusak bahkan punah, sehingga tidak dapat dimanfaatkan 
untuk menopang kesinambungan pembangunan nasional dalam mewujudkan bangsa yang maju, adil, 
dan makmur (Darajati, 2004). 

Dalam konteks pembangunan keruangan dan kepariwisataan daerah, Bali sangat berkepentingan 
terhadap ketersediaan kawasan pesisir yang ideal secara berkelanjutan. Apalagi dengan kebijakan 
pariwisata budaya, yaitu salah satu jenis kepariwisataan yang bertumpu pada kebudayaan Bali 
sebagai landasan pengembangan (Geria, 1996), maka fungsi dan peran ruang kawasan pesisir ini 
menjadi semakin signifikan sebagai daya tarik wisata dan salah satu wadah dalam mengakomodasi 
aktivitas warisan budaya dan budaya baru yang lahir dari pemikiran-pemikiran kreatif masyarakat Bali 
-dua sumber daya mendasar yang menentukan keberlanjutan industri pariwisata .  
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KONFLIK KEPENTINGAN DALAM PEMANFAATAN KAWASAN PESISIR  

Perkembangan perekonomian kota yang semakin meningkat, menyebabkan banyak investor yang 
mengincar ruang-ruang publik kota sebagai tempat bisnis. Karena secara langsung dinilai beberapa 
pihak jika pemanfaatan ruang publik kota tersebut tidak banyak memberikan kontribusi yang berarti, 
sehingga banyak pihak yang bersikeras untuk merubah fungsi ekonomi yang lebih menguntungkan 
(Darmawan, 2005). Jauh sebelumnya, pendapat senada juga menyatakan adanya kecederungan dari 
perkembangan kota dunia dalam abad ke-21 yang mengarah pada perkembangan sebagai kota 
kapitalis. Ruang-ruang kota semuanya diperebutkan dan dikontestasikan oleh semua aktor, baik 
pemerintah, masyarakat (kalangan intelektual/akademisi), praktisi tata ruang, arsitek, lembaga 
swadaya masyarakat serta kekuatan kapital/investor (Lefebvre, 1974, 1991; Aminah, 2015). 

Perkembangan kota yang menempatkan kapital sebagai tujuan akhir tidak hanya memperebutkan dan 
mengkontestasi ruang-ruang (publik) yang ada di pusat kota, tetapi juga merambah hingga ke wilayah 
pesisir yang menyebabkan  wilayah ini menjadi rawan konflik. Ini dijelaskan oleh Khan (2010), bahwa 
begitu banyak dan beragamnya kepentingan yang terdapat di wilayah pesisir dan laut menjadikan 
wilayah pesisir dan laut begitu rawan akan konflik, baik itu konflik horizontal maupun konflik vertikal. 
Masing-masing wakil dari kepentingan-kepentingan yang ada (nelayan, pengusaha, dan pemerintah) 
saling tumpang-tindih dalam hal wewenang dan pemanfaatan sumberdaya alam yang ada. Tidak 
tegas dan tidak jelasnya pengaturan tata ruang dan peraturan yang mengatur para pengguna wilayah 
pesisir dan laut menjadikan mereka saling berebut untuk menjadi yang paling berkuasa di wilayah 
tersebut, agar kepentingan-kepentingan mereka dapat terus terjaga tanpa adanya gangguan. 

Pengaturan pemanfaatan kawasan pesisir merupakan wewenang pemerintah, yang ditetapkan 
melalui kebijakan penataan ruang baik di tingkat pusat/nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Setiap 
kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah merupakan hasil dari adanya sinergi, kompromi atau 
bahkan kompetisi antara berbagai gagasan, teori, ideologi, dan kepentingan-kepentingan. Dalam 
perkembangan kota, konflik kepentingan ini dikenal dengan istilah proses megapolitanisasi terdiri 
atas: (1) konflik antarwaktu; (2) konflik antarruang; (3) konflik antarwilayah; (4) konflik antarpersonal; 
(5) konflik antarinstitusi; (6) konflik antara person dengan institusi; (7) konflik antara perorangan 
dengan kelompok masyarakat; (8) konflik antargolongan dalam masyarakat; (9) konflik ekonomi; (10) 
konflik politik; (11) konflik budaya; (12) konflik agama; dan (13) konflik pemanfaatan lahan (Yunus, 
2006).  

Adanya banyak konflik dan beragam kepentingan dalam pemanfaatannya, disamping merubah fungsi 
juga  akan berdampak terhadap perubahan struktur fisik ruang kawasan pesisir. Fenomena ini tidak 
bisa dihindari karena sifat/karakter ruang yang dipandang sebagai objek hidup memiliki denyut nadi, 
bergerak mengalir, dan bertabrakan dengan ruang lainnya. Karakter ruang demikian menyebabkan 
ruang memiliki sifat yang kompleks dan dapat diubah setiap saat oleh yang mengonstruksinya 
(Merrifield, 2006; Aminah, 2015). Ini mengindikasikan jika peruntukan fungsional kawasan pesisir tidak 
lagi memungkinkan untuk berorientasi pada fungsi tunggal, karena ruang di kawasan tersebut akan 
terus berkembang pada penggunaan multifungsi dengan kegiatan yang berorientasi kepada 
kepentingan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. 

Dalam berbagai kasus, kawasan pesisir tidak menunjukkan adanya garis batas yang jelas dan hanya 
berupa garis khayalan yang letaknya ditentukan oleh situasi dan kondisi setempat. Ketidakjelasan ini 
akan memberi peluang semua pihak secara bebas menginterpretasikan batasan kawasan pesisir 
sesuai kepentingannya. Banyaknya pihak yang terlibat dalam pemanfaatan kawasan pesisir dengan 
masing-masing kepentingan yang menyertai, membuka peluang konflik yang terjadi akan semakin 
banyak dan kompleks. Persoalan ini menjadi semakin rumit ketika pengembangan industri pariwisata 
yang berorientasi komersial dan keuntungan ekonomi semata memanfaatkan potensi kawasan pesisir 
Bali, harus berhadapan dengan pariwisata budaya sebagai landasan pokok pengembangan.  

Menjadi hal yang mustahil untuk mediadakan konflik, mengingat kedatangan wisatawan yang akan 
berekreasi dan bersenang-senang berada dalam satu areal di kawasan pesisir dan membaur dengan 
kegiatan budaya masyarakat Bali yang religius berlandaskan agama Hindu. Masing-masing aktivitas 
yang berbeda sifat -pariwisata/rekreasi cenderung bersifat profan, sedangkan budaya Bali bersifat 
religius sakral- tentunya membutuhkan karakteristik ruang yang berbeda dalam berkegiatan. Jika 
keduanya berada dalam satu lokasi, maka akan terbuka lebar peluang munculnya konflik dalam 
pemanfaatan lahan. Akhirnya, kembali kawasan pesisir Bali harus rela dikorbankan untuk memuaskan 
hasrat keuntungan materi para pengembang industri pariwisata.       
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KONSEKUENSI TERHADAP PEMBANGUNAN PARIWISATA BUDAYA DI BALI 

Pembangunan suatu wilayah termasuk juga kawasan pesisir, tentunya akan melalui proses yang 
sangat beragam dimana proses ini justru sangat penting dan menentukan, apakah  berkembang ke 
arah yang lebih baik atau malah sebaliknya terjerumus ke arah kondisi yang lebih buruk. Agar proses 
pembangunan suatu wilayah dapat berjalan dengan baik, maka terdapat suatu sistem yang harusnya 
menjadi pertimbangan utama, yaitu ekologi sebagai interaksi dari segala jenis makhluk hidup dan 
lingkungannya. Dalam proses perkembangan ini, menurut Zahnd (2006) akan melibatkan tiga 
dinamika pokok yang memiliki hubungan sangat erat dengan sistem ekologi, terdiri atas dinamika 
secara ekonomis, teknis (-politis), serta (sosio-) kultural.  Pernyataan ini bersesuaian dengan kondisi 
yang dialami kawasan pesisir Bali saat ini, dimana munculnya konflik dalam pemanfaatannya dipicu 
oleh hegemoni kepentingan ekonomis yang didukung kekuasaan politik terhadap nilai-nilai sosial 
kultural masyarakat. Padahal seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam rangka 
pembangunan keruangan dan kepariwisataan daerah, maka Bali sangat membutuhkan ketersediaan 
kawasan pesisir yang ideal secara berkelanjutan.   

Menempatkan pariwisata sebagai leading sector pembangunan di Bali membawa konsekuensi sektor-
sektor lain harus rela mengalah dan wajib mendukung pengembangan industri pariwisata. Padahal 
sektor ini sangat rapuh mengingat dibalik kekuatan budaya, Bali juga memiliki ancaman pada sektor 
pariwisata, yaitu isu politik dan sosial seperti gangguan keamanan, ancaman bom atau terorisme, 
ancaman virus seperti SARS, flu burung, dan flu babi serta isu ancaman bencana alam (Mudra, 2016). 
Hal ini sejalan dengan pernyataan Suartika (2011), bahwa ketidakstabilan eksistensi pariwisata 
sebagai sebuah industri servis, membuatnya tidak bisa diposisikan sebagai pondasi pertumbuhan 
ekonomi daerah. Jumlah serta frekuensi kunjungan turis sangat rentan dipengaruhi oleh beragam 
sirkumstansi, baik yang berkaitan dengan kondisi alamiah, sosial maupun politik.  

Kebijakan pariwisata budaya yang menjadi landasan pokok pengembangan pariwisata Bali, 
sesungguhnya merupakan sebuah gagasan yang memiliki visi jauh ke depan dan langkah nyata 
dalam upaya menjaga kelestarian alam dan warisan budaya Bali. Namun sayangnya, di tengah 
gemerlap nikmat dunia pariwisata, pemerintah dengan kekuasaan politik yang dimiliki sepertinya lupa 
untuk menjaga salah satu aset utama pariwisata Bali, yaitu  kawasan pesisir dengan kegiatan ritual 
umat Hindu seperti mekiyis, nganyut, dan kegiatan  budaya yang berlangsung di dalamnya. Kawasan 
pesisir seolah tanpa perlindungan dan harus bertahan di tengah pertarungan konflik kepentingan yang 
saling berebut untuk memanfaatkan. Sementara itu, kegiatan ritual dan budaya masyarakat Bali yang 
religius-sakral di kawasan ini, harus berhadapan langsung dengan aktivitas rekreasi bersifat sekuler-
profan para wisatawan.  

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 1. Kegiatan Ritual Mekiyis yang Berlangsung di Kawasan Pesisir Bali  
Sumber: https://www.google.co.id, 2015 

 
Idealnya ketika kawasan pesisir dikembangkan menjadi kawasan wisata, pemerintah mempunyai 
kewajiban untuk melengkapi dengan seperangkat regulasi yang menempatkan kegiatan ritual 
masyarakat sebagai dasar pertimbangan utama untuk dijaga kelestariannya. Ini perlu didukung 
dengan memposisikan potensi alami kawasan pesisir dalam kerangka pemikiran membangun sistem 
ekologi berkelanjutan. Atraksi budaya para bendega (nelayan) yang dijual kepada wisatawan sudah 
selayaknya memberi manfaat kesejahteraan kepada masyarakat pesisir. Sejalan dengan hal tersebut, 
Suartika (2010) berpendapat, bahwa pelestarian sebuah objek tujuan wisata beserta tata nilai dan 
interaksi budaya yang dikandung di dalamnya mengimplikasikan sebuah asuransi terpeliharanya daya 
tarik objek bersangkutan terhadap wisatawan.  
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Ekspansi industri pariwisata kapitalis berbasis keuntungan ekonomi yang merambah hingga ke segala 
sektor kehidupan, diyakini menjadi pemicu legalitas praktik-praktik pemanfaatan ruang publik secara 
liar dan tidak terkontrol -dalam artikel ini disebut dengan istilah materialisasi ruang publik dan diwakili 
oleh kawasan pesisir.  Biasanya, sesuatu yang dilakukan  tanpa kontrol sangat rentan  menimbulkan 
konflik bermuatan kepentingan, dan celakanya sudah melanda hampir seluruh kawasan pesisir di Bali. 
Sepertinya, sinyal tanda bahaya sudah terdengar semakin jelas. Ancaman serius bagi 
keberlangsungan tatanan-tatanan dasar kawasan pesisir, termasuk kegiatan ritual dan budaya yang 
menjadi pilar kekuatan utama pembangunan pariwisata Bali juga semaikin nyata. Akibatnya bisa 
ditebak, ketika pilar yang menjadi kekuatan utama pariwisata menjadi lemah maka bersiaplah Bali 
kehilangan pengagum dan ditinggalkan wisatawan.   

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2. Fasilitas  Wisata di Kawasan Pesisir Pantai Sanur Denpasar  

Sumber: Mudra, 2014  

 

Keprihatinan terhadap mulai menurunnya kualitas pariwisata Bali diungkapkan oleh Vickers (2015) 
yang mengingatkan agar pengelolaan daya tarik wisata di Indonesia termasuk di Bali perlu 
ditingkatkan agar pariwisata berkembang dengan baik, tidak saja untuk wisatawan tetapi juga untuk 
masyarakat. Senada dengan pernyataan Vickers di atas, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran 
Indonesia Daerah Bali juga menyebutkan jika pariwisata Bali saat ini ada di persimpangan. Kalau mau 
mengatur quantity atau jumlah sebetulnya tidak masalah selama carrying capacity Bali masih 
memungkinkan. Tetapi yang diharapkan di sini quality tourism, pariwisata yang justru memperkuat 
budaya Bali, bukan justru menghancurkan budaya (Sukawati, 2016).  

Di tengah derasnya arus informasi dan persaingan global, sekecil apapun konflik di suatu negara akan 
cepat tersebar dan berdampak serius khususnya terhadap industri pariwisata yang sangat sensitif 
dengan berbagai isu negatif. Inilah sesungguhnya yang menjadi tantangan terbesar pembangunan 
pariwisata Bali ke depan. Jika ingin bertahan dengan pariwisata budaya sebagai core value pariwisata 
Bali yang terletak pada budaya berlandaskan agama Hindu, maka semua pihak mempunyai 
kewajiban yang sama untuk menjaga kawasan pesisir. Masyarakat Bali sangat membutuhkan ruang-
ruang di kawasan pesisir yang nyaman dalam menjalankan tradisi, budaya, dan religi. Para wisatawan 
silakan datang dan berekreasi sepuasnya menikmati pesona keindahan alam Bali, tetapi tatanan nilai 
lokal masyarakat setempat juga harus dihormati. Menurut Staf Ahli Menteri Bidang Multikultural 
Kementerian Pariwisata, ketertarikan wisatawan terhadap pariwisata Bali 60 persen karena budaya. 
Sisanya 30 persen karena alam dan 10 persen artifisial atau wisata buatan (Dradjat, 2016). 
Kenyataan ini menjadi peringatan bagi pemerintah, masyarakat, dan para pelaku pariwisata di Bali, 
untuk mereposisi dan kembali kepada visi awal untuk mengembangkan pariwisata budaya tanpa 
harus berkonflik dan kehilangan jati diri.  

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI  

Kesimpulan dari kajian dengan tiga sub topik bahasan di atas, kiranya telah memberikan gambaran 
yang utuh terhadap pemanfaatan kawasan pesisir sebagai salah satu tipologi ruang publik dalam 
konteks pengembangan pariwisata budaya di Bali. Pertama, kawasan pesisir memiliki beberapa fungsi 
dan potensi untuk berbagai opsi pembangunan, dengan tantangan terberat adalah pada upaya 
menjaga kelestarian kawasan ini untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hambatan untuk 
mencapai tujuan dimaksud disebabkan oleh perencanaan dan pelaksanaan pembangunan 
sumberdaya kawasan pesisir yang masih bersifat sektoral dan terpilah-pilah. Pesatnya pertumbuhan 
penduduk dan kegiatan pembangunan, membuat tekanan ekologis terhadap kawasan pesisir semakin 
meningkat yang mengancam keberadaan dan kelangsungan ekosistem serta sumberdaya pesisir. 
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Kecenderungan kerusakan kawasan pesisir  lebih disebabkan oleh paradigma dan praktek 
pembangunan yang belum sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable 
development), tetapi lebih bersifat ekstratif dengan kepentingan ekonomi pusat yang lebih dominan 
dibandingkan kebutuhan ekonomi masyarakat pesisir. Bali sangat membutuhkan pengelolaan 
sumberdaya kawasan pesisir secara optimal melalui pendekatan terpadu dan holistik, sehingga 
mampu menjamin ketersediaan kawasan pesisir yang ideal secara berkelanjutan guna mendukung 
pembangunan keruangan daerah dan pengembangan pariwisata budaya. 

Kedua, perkembangan kota dunia dalam abad ke-21 yang mengarah sebagai kota kapitalis, 
menjadikan ruang-ruang publik di kawasan pusat kota sebagai lahan rebutan dan dikontestasikan 
oleh semua pihak dengan beragam kepentingan. Kondisi ini bahkan merambah hingga ke kawasan 
pesisir dan sangat rawan memicu terjadinya konflik, baik konflik horizontal maupun konflik vertikal. 
Masing-masing kepentingan saling tumpang-tindih dalam hal wewenang dan pemanfaatan 
sumberdaya alam yang ada, tanpa pengaturan tata ruang kawasan pesisir yang tegas dan jelas. 
Pengaturan pemanfaatan kawasan pesisir merupakan wewenang pemerintah, yang ditetapkan 
melalui kebijakan penataan ruang sebagai hasil dari adanya sinergi, kompromi atau bahkan kompetisi 
antara berbagai gagasan, teori, ideologi, dan kepentingan-kepentingan. Banyaknya pihak yang terlibat 
dengan masing-masing kepentingan, membuka peluang konflik semakin banyak dan kompleks. 
Konflik menjadi semakin rumit, ketika di kawasan pesisir yang menjadi tempat masyarakat Bali 
menjalani kegiatan ritual-sakral dan budaya warisan, dikembangkan pula bisnis industri pariwisata 
bersifat rekreasi-profan. 

Ketiga,  munculnya konflik dalam pemanfaatan kawasan pesisir di Bali,  dipicu oleh hegemoni 
kepentingan ekonomis industri pariwisata yang didukung kekuasaan politik terhadap nilai-nilai sosial 
kultural masyarakat.  Di tengah ketidakstabilan eksistensi pariwisata sebagai sebuah industri servis, 
pemerintah sepertinya lupa untuk menjaga kawasan pesisir dengan kegiatan ritual budaya di 
dalamnya sebagai salah satu aset utama pariwisata Bali. Ekspansi kaum kapitalis di bidang industri 
pariwisata berbasis keuntungan ekonomi, diyakini menjadi pemicu legalitas praktik-praktik liar dan 
tidak terkontrol melalui materialisasi ruang publik, yang dalam artikel ini diwakili oleh kawasan pesisir 
sebagai salah satu tipologinya. Adanya ancaman serius terhadap keberlangsungan tatanan-tatanan 
dasar kawasan pesisir, menjadi isyarat tanda bahaya yang sangat nyata bagi pembangunan 
pariwisata Bali. Saat aset utama yang menjadi pilar kekuatan pariwisata menjadi lemah tak berdaya, 
maka Bali harus mempersiapkan diri kehilangan para pengagum dan ditinggalkan wisatawan.   

Namun, jika ingin tetap bertahan dengan konsep pariwisata budaya sebagai landasan utama dalam 
pengembangan pariwisata Bali, maka sudah tidak ada waktunya lagi bagi pihak-pihak yang 
berkepentingan terhadap kawasan pesisir untuk berkonflik. Semua pihak harus bertanggung jawab 
dalam menjaga eksitensi sistem ekologi kawasan pesisir dengan segala kegiatan ritual budaya yang 
berlangsung di dalamnya. Pemerintah selaku pemegang kekuasaan mempunyai tiga kewajiban 
mendasar, yaitu: (1) mereposisi arah pengembangan pariwisata menuju pariwisata berkualitas yang 
dapat memperkuat budaya Bali; (2) memposisikan kelestarian kawasan pesisir dengan kegiatan ritual 
budaya di dalamnya sebagai pertimbangan utama dalam kerangka pemikiran membangun sistem 
ekologi berkelanjutan; dan (3)  menyiapkan seperangkat regulasi yang mengatur dan mengendalikan 
pemanfaatan kawasan pesisir untuk pengembangunan fasilitas wisata, agar keberlangsungan tatanan 
dasar kawasan pesisir tetap terjaga dan memberi kesejahteraan bagi masyarakat setempat.    

Mengingat pentingnya isu yang dibahas dalam artikel ini, maka pada akhirnya ditekankan perlunya 
untuk dilakukan studi lanjutan yang secara khusus dan mendalam membahas tentang kawasan 
pesisir di Bali. Hasil studi diharapkan akan menjadi masukan bagi pemerintah selaku penentu 
kebijakan, bagaimana isu ini secara ideal bisa dijadikan bahan rujukan dan diinklusikan ke dalam 
tatanan kebijakan pembangunan keruangan daerah dan nasional, serta kebijakan pengembangan 
kepariwisataan secara berkelanjutan. 
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