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ABSTRACT 

Nature and environment the beautiful Bali is a blessing from the God,  now becomes a problem when the number 

of resident and visiting Bali increased, its impact is the existence of a transfer of function and land tenure to 

satisfy diverse interests from the population. The increasing Tourist visits the archipelago and Abroad to Bali, was 

able to increase revenue significantly. Even so, like the Badung Regency Santa Claus doling out its PHR to the 

County and city of Bali. So the high earnings in the tourism sector be progressively interesting of investors to 

invest into the region of Badung. The incessant Government to attract foreign exchange from tourism, or the high 

investor interest to invest in causes of Badung had to work hard among native increase income earned compared 

to environmental degradation and spatial in the other hand. There must be ingenious breakthroughs for protecting 

the environment and Spatial Locality for sustainability Badung Regency. Isn't it synergy between environment-

social-cultural-economic is a three dimension for sustainable development?   

Keywords: investment, environment, spatial. 
 

ABSTRAK 

Alam dan lingkungan Bali yang indah adalah sebuah berkah dari Nya, kini menjadi masalah ketika jumlah 

penduduk dan yang berkunjung ke Bali kian meningkat, dampaknya adalah adanya pengalihan fungsi dan 

kepemilikan lahan untuk memenuhi beragam kepentingan dari penduduk. Meningkatnya kunjungan Pariwisata 

Nusantara dan Manca Negara ke Bali, mampu meningkatkan pendapatan yang sangat signifikan. Bahkan oleh 

karenanya Kabupaten Badung bagaikan sinterklas membagikan PHR nya ke kabupaten dan kota se Bali. 

Demikian tingginya penghasilan di sektor pariwisata berakibat semakin tergiurnya para investor untuk 

berinvestasi ke wilayah Badung. Gencarnya pemerintah untuk menarik devisa dari pariwisata, atau tingginya 

minat investor untuk berinvestasi menyebabkan Badung harus bekerja keras antara meningkatkan pendapatan 

asli daerah yang diperoleh dibandingkan dengan degradasi lingkungan dan tata ruang disisi lainnya. Harus ada 

terobosan cerdik untuk melindungi Lingkungan dan Tata Ruang Wilayah kabupaten Badung yang berkelanjutan. 

Bukankah sinergi antara lingkungan-sosial budaya-ekonomi merupakan tiga dimensi untuk pembangunan 

berkelanjutan? 

Kata Kunci: investasi, lingkungan, tata ruang. 

 

PENDAHULUAN 

Dinamika pembangunan di Bali, khususnya Kabupaten Badung telah mampu mengantarkan 
peningkatan kesejahteraan masyarakatnya dari berbagai investasi di bidang pariwisata dan 
penyertanya. Namun harus diakui bahwa di sisi lainnya terjadi penurunan kualitas lingkungan alam 
dan sosial yang disertai juga dengan perubahan fungsi maupun kepemilikan lahan yang mengubah 
bentang alam tata ruang Wilayah Kabupaten Badung seperti sekarang ini. 

Bentuk Wilayah Badung yang seperti ujung keris dibagian Utara “atas” dan di Selatan “bawah” 
bagaikan pegangannya, seperti dua titik kutub yang saling tarik menarik. Di wilayah Selatan 
berkembang dengan pesat berbagai fasilitas pariwisata sedangkan di bagian Utara yang diharapkan 
sebagai penyangga dengan prioritas pertanian, kini juga tumbuh dan berkembang fasilitas pariwisata 
yang awalnya di picu oleh usulan desa wisata, rekreasi dan penunjang pariwisata. Pemanfaatan agro 
wisata dan resort sepertinya sangat cocok setelah infrastruktur Jembatan Tukad Bangkung terealisasi. 
Dengan demikian Badung dan Bangli kian menyatu dan masing-masing memberikan atau 
menyumbangkan potensinya. 

Tumbuh dan berkembangnya Pariwisata di Kabupaten Badung menjadikan pariwisata sebagai 
lokomotif percepatan pembangunannya diiringi pula dengan peningkatan jumlah penduduk bukan oleh 
karena kenaikan angka kelahiran belaka, namun juga oleh karena banyaknya jumlah penduduk 
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pendatang pencari kerja. Disamping itu banyak pula penduduk lokal yang berpaling dari mata 
pencaharian petani ke bidang jasa atau industri pariwisata. Tidak jarang diantaranya ada petani dari 
daerah lainnya menjadi buruh petani dalam menggarap lahan pertaniannya.  

Jumlah, sebaran, pertumbuhan, pergerakan serta peningkatan kepadatan penduduk menjadi modal 
sekaligus indikator penting dalam keberhasilan pembangunan. Adapun jumlah penduduk Kabupaten 
Badung atas data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung BPS Tahun 
2011-2021 disebutkan bahwa untuk Tahun 2016 telah mencapai mencapai sekitar 462,68 ribu jiwa. 
Sedangkan kepadatan penduduk tertinggi ada di Kuta, dimana pada tahun 2013 yang lalu saja telah 
menujukan kepadatan di setiap Km2 menjadi 5.428 jiwa dari 2.301 jiwa di Tahun 2012. Dengan lain 
kata peningkatan yang terjadi diatas 40 %. Sebaliknya di Kecamatan Petang malah terlihat cenderung 
konstan (data lengkapnya pada halaman selanjutnya). 

Akibat laju pembangunan, pergerakan penduduk, kepariwisataan, maupun perdagangan dan lainnya 
menyumbang kemacetan, meningkatnya timbulan sampah, kekurangan air bersih, terjadinya 
penularan penyakit dengan cepat dan mudah, fasilitas kesehatan yang kurang termasuk pula fasilitas 
pendidikan dan menyisakan kemiskinan, serta menurunnya mutu lingkungan hidup. Walaupun angka 
kemiskinan terus menurun dari tahun ke tahun Kabupaten Badung di Tahun 2013 menyisakan 14.550 
penduduk miskin dan 1.590 orang yang menganggur (BPS Tahun 2015). Fakta ini menunjukkan 
bahwa ada yang tidak sinergis dalam perencanaan investasi di Kabupaten Badung ataupun prioritas 
pembangunannya perlu dikoreksi, dan atau perolehan datanya kurang akurat (validitas data base). 

Harus diakui bahwa terjadinya peningkatan investasi di bidang pariwisata beserta pendukung dan 
penunjangnya menjadi prioritas bagi Kabupaten Badung berhasil  mengangkat PDRB perkapita atas 
dasar harga konstan (ADHK) pada Tahun 2015 menjadi Rp 47,34 juta lebih dan PDRB perkapita atas 
dasar harga berlaku (ADHB) di Tahun yang sama senilai Rp 66,97 juta (BPS Kabupaten Badung). 
Keberhasilan ini diperkuat lagi dengan capaian IPM di Kabupaten Badung dari tahun ke tahun selalu 
mengalami peningkatan, di Tahun 2015 capaianya adalah 78,86. 

Agar fakta tersebut diatas dapat berlangsung secara berkelanjutan perlu dilakukan kajian mendalam 
tentang berbagai upaya yang dapat mengeleminir dampak investasi terhadap Lingkungan dan Tata 
Ruang di Wilayah Kabupaten Badung, khususnya dampak negative yang muaranya berada pada 
maksud-maksud kepentingan Sustainability Development (Pembangunan Berkelanjutan). 
Harmonisasi antara dimensi Sosial/Budaya dengan Ekonomi dan Lingkungan adalah kata kunci 
keberhasilan keberlanjutan pembangunan. Lingkungan sebagai salah satu dimensi harus dijaga dan 
menjadi garda depan pembangunan agar tidak terdegradasi oleh kemajuan Ekonomi belaka yang 
akhirnya memiskinkan Modal Sosial dan Modal Budaya sebagai dimensi Sosial/Budaya. 

Keinginan untuk melaksanakan ke tiga dimensi Pembangunan Berkelanjutan khususnya dalam topik 
ini sangat mengutamakan lingkungan dan lingkungan tidak terpisahkan dengan Tata Ruang. Dengan 
demikian hasil berupa Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2013–2033 menjadi 
panglima, lokomotif, dasar hukum bagi pembanguan Wilayah Kabupaten Badung.  

GAMBARAN SINGKAT KABUPATEN BADUNG 

Posisi geografis Kabupaten Badung  terletak antara 8°14'20'' - 8°50'52'' Lintang Selatan dan 
115°05'03" dan 115°26'51" Bujur Timur. Wilayahnya berbatasan dengan Kabupaten Buleleng di Utara, 
Samudera Indonesia di bagian Selatan, Kabupaten Bangli, Gianyar dan Kota Denpasar di sisi Timur 
dan Kabupaten Tabanan di sebelah Barat. Letak geografis yang sangat strategis ditimpali dengan 
suasana alam yang relatif datar di bagian Selatan kemudian kian meninggi menuju ke Badung Utara, 
akan tetapi rata-rata kemiringan tidak melebihi 40 derajat. Kecamatan Petang berada pada posisi 
paling paling tinggi yaitu  antara 275-2.075 meter DPL, sedangkan terendah berada di wilayah 
Kecamatan Mengwi antara 0-350 meter DPL. Ketinggian wilayah di Badung Utara memiliki potensi 
yang tidak saja kuat di bidang pertanian, namun juga sangat baik untuk pengembangan pariwisata 

Luas Wilayah Kabupaten Badung sekitar 418,52 km2 atau 7,43% dari  luas daratan Pulau Bali. Terdiri 
dari tujuh kecamatan dengan luas masing-masing sesuai tabel dibawah, 

No Kecamatan Luas Wilayah(Km
2
) Prosentase Luas Wilayah  

1 Kuta Selatan 101,13 24,16 

2. Kuta 17,52 4,19 

3. Kuta Utara 33,86 8,09 

4. Mengwi 82,00 19,59 
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No Kecamatan Luas Wilayah(Km
2
) Prosentase Luas Wilayah  

5. Abiansemal 69,01 16,49 

6. Petang 115 27,48 

BADUNG 418,52 100 
Sumber : BPS Kabupaten Badung, Tahun 2015 

Gambaran luas diatas menunjukkan bahwa kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Petang 115 
Km2 kemudian disusul oleh Kecamatan Kuta Selatan seluas 101,13 Km2. Dua wilayah ini bagaikan 
kutub utara dan selatan yang memiliki kekuatan atau daya tarik untuk menyeimbangkan 
pembangunan wilayah kecamatan diantaranya. Investasi disetiap kecamatan hendaknya sangat 
memperhatikan potensi wilayah kecamatan masing-masing. Pendekatan One Product One Village 
(OPOV) dapat dijadikan pertimbangan ataupun pilihan. 

Luas Wilayah Kabupaten Badung yang mencapai 418,52 km2 memiliki pola penggunaan lahan dalam 
dua kelompok besar yaitu lahan pertanian dan bukan pertanian. Perbandingan luas lahan pertanian 
berbanding dengan luas lahan bukan pertanian berada pada posisi 28.132 Ha : 13.720 Ha atau 
67,22% : 32,78% atau lahan pertanian dua kali luas lahan yang bukan untuk pertanian.Sebaran 
pemanfaatannya adalah seperti tabel dibawah ini, 

No Penggunaan Lahan 
Luas 

(Hektar) 
Persen 

1 Lahan Pertanian 28.132 67,22 

Lahan Sawah (irigasi teknis) 10.006 23,91 

Lahan bukan sawah 18.126 43,31 

a. Tegal/Kebun 8.028 19,18 

b. Perkebunan 6.337 15,14 

c. Hutan Rakyat 2.122 5,07 

d.Sementara tidak diusahakan 235 0,56 

e.Lainnya (tambak, kolam, empang, hutan yang 
diusahakan) 

1.404 3,35 

2 Lahan Bukan Pertanian (Jalan, Permukiman, 
Perkantoran, Sungai, Hutan Negara. 

13.720 32,78 

Jumlah 41.852 100 
Sumber : BPS Kabupaten Badung, 2015 

 

Mencermati luas penggunaan lahan diatas perlu dicermato ketersediaan Ruang Terbuka Hijau yang 
dipersyaratkan oleh Undang-Undang, disamping itu perlu juga ditinjau tentang cara penulisan luas 
lahan dengan prosentase perbandingannya agar tidak ada kesalahan tafsir.  

Iklim Tropis yang menyelimuti Kabupaten Badung memiliki dua musim yakni musim penghujan di 
bulan November sampai dengan Maret dan kemarau pada bulan April hingga Oktober. Curah hujan 
rata-rata setiap tahunnya adalah berkisar antara 893,4 hingga 2.702,6 mm. Sumbangan curahan 
hujan yang ekstrem umumnya terjadi pada bulan Januari, Mei, Juni, Juli, Agustus, November dan 
Desember. Dua musim tersebut ditimpali dengan pemanasan global menjadikan suhu rata-rata di 
Kabupaten Badung adalah antara 26,1 sampai dengan 27,9 derajat Celcius. Rata-rata suhu tersebut 
termasuk dalam kategori agak nyaman, namun suhu meningkat drastis sampai dengan 31,5 derajat 
Celcius ketika bulan Oktober dan terjadi suhu minimum 23,4 derajat Celcius diseputaran bulan 
Agustus. 

Penduduk adalah modal dasar pembangunan, banyaksedikitnya penduduk menjadi kewajiban 
pemerintah untuk melayani, mensejahterakan, melindungi dan lainnya. Penduduk dengan segala 
kebutuhannya ditransformasikan ke dalam pembagian daerah dalam suatu wilayah berupa pola dan 
struktur ruangnya. Oleh karenanya jumlah, sebaran, dan pergerakan penduduk menjadi penting dan 
perlu dalam pembangunan. 

Jumlah Penduduk di wilayah Kabupaten Badung pada Tahun 2016 yang lalu atas dasar data dari BPS 
disebutkan berjumlah 600.000 jiwa lebih. Akan tetapi jika dilihat data yang disajikan oleh Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung ternyata di Tahun yang sama (2016) 
berjumlah 462,68 ribu jiwa. Angka-angka selengkapnya ditampilkan pada tabel dibawah yang 
menggambarkan secara signifikan dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2021 proyeksi jumlah 
penduduknya terus meningkat, seperti tampilan tabel dibawah,  
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Jenis 
Kelamin 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Laki - 
Laki 

220,48 231,08 232,82 231,55 232,30 232,22 232,54 232,87 233,19 233,52 233,85 

Peremp
uan 

212,34 223,82 225,58 229,83 229,73 230,46 230,78 231,10 231,43 231,75 232,08 

Jumlah 432,82 454,90 458,40 461,38 462,03 462,68 463,33 463,97 464,62 465,28 465,93 

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung 

     Mencermati data jumlah penduduk diatas ada dua hal yang harus dicermati yaitu, pertama bahwa 
perbandingan jumlah penduduk laki dan perempuan selalu diungguli oleh kaum lelaki, selisih yang 
cukup besar pada tahun 2011 menjadi mengecil pada proyeksi di Tahun 2021. Yang kedua adalah 
bahwa validitas jumlah penduduk yang akurat sangat diperlukan untuk pembangunan, masih ada 
dualisme antara BPS dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.  

Kepadatan Penduduk diwilayah Kuta, Kuta Selatan, dan Kuta Utara menunjukkan peningkatan yang 
luar biasa khususnya pada tahun 2013 (lihat Tabel) dapat diduga bahwa pemicunya adalah bahwa 
investasi di bidang pariwisata meningkat dengan signifikan.Untuk jelasnya dapat diperhatikan tabel 
dibawah ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2010-2015 

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari capaian IPM (Indeks  
Pembangunan Manusia). IPM di Kabupaten Badung dari tahun ke tahun selalu mengalami 
peningkatan, di Tahun 2015 capaianya 78,86 meningkat dari 77,98 ditahun sebelumnya. (BPS 
Kabupaten Badung 2016). Capaian ini mesti harus di cek terhadap Indeks Kebahagiaan dan indeks 
pembangunan lainnya. Artinya bahwa kemajuan pembangunan fisik seharusnya diikuti dengan 
keberhasilan pembangunan  manusianya (non fisik). 

LINGKUNGAN DAN TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BADUNG 

Mencermati Lingkungan dan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung tidak dapat berdiri sendiri 
melainkan sangat dipengaruhi oleh wilayah sekitarnya, serta diwarnai dengan kepentingan nasional 
sampai dengan issue dunia “Climate Change”. Patut disyukuri bahwa untuk kepentingan 
pembangunan di Pulau Bali telah memiliki konsep yaitu: “Landasan Pembangunan Pemerintah 
Daerah Propinsi Bali adalah berwawasan budaya yang meletakkan kebudayaan sebagai potensi 
dasar pembangunan berkelanjutan”  

Pembangunan Berkelanjutan adalah “Upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek 
lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan 
lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini 
dan generasi masa depan” 

Adanya landasan pembangunan tersebut diatas sangat penting terutama dalam menghadapi 
tantangan–tantangan ke depan yang semakin kompleks dihadapi lingkungan hidup maupun 
masyarakat Bali, seperti:1).Pembangunan akan mengalami peningkatan yang semakin tinggi, 
sehingga akan berpengaruh terhadap perubahan, transisi, dan transformasi kehidupan masyarakat.2). 

2010 2011 2012 2013 2014

1 Kuta Selatan 709             729             826             1,330          1,389          

2 Kuta 2,272          2,287          2,301          5,428          5,576          

3 Kuta Utara 1,829          1,890          2,021          3,429          3,538          

4 Mengwi 1,328          1,349          1,377          1,550          1,562          

5 Abiansemal 1,191          1,211          1,254          1,306          1,313          

6 Petang 248             248             247             228             227             

939             957             1,004          1,408          1,440          

NO KECAMATAN
KEPADATAN PENDUDUK (JIWA/KM2)

BADUNG  
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Proses keterbukaan dan globalisasi akan semakin mendesak sehingga kehidupan masyarakat Bali 
tidak akan bisa dilepaskan dari pengaruh proses globalisasi dan keterbukaan yang berlangsung 
dalam kehidupan masyarakat internasional.3).Orientasi pembangunan akan tetap mementingkan 
keseimbangan material dan spiritual baik secara kuantitas maupun kualitas. Dalam kaitan ini kualitas 
sumber daya manusia menjadi sangat penting keberadaannya.4).Peningkatan pembangunan juga 
menuntut adanya peningkatan kemampuan adaptasi dan kreativitas manusia agar tidak terisolasi dari 
proses pembangunan itu sendiri. 

Dengan demikian, lingkungan menjadi penting dan utama dalam pembangunan di Bali, khususnya di 
Kabupaten Badung. Adapun pemahaman singkat tentang Lingkungan Hidup yang dipetik dari 
Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bab I 
Pasal 1 adalah:“Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk 
manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan 
kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”. 

Jelaslah bahwa lingkungan hidup meliputi ruang dimana berbagai komponen lingkungan hidup 
menempati dan melakukan proses. Artinya dimanapun terdapat komponen lingkungan hidup akan 
terdapat ruang yang mengelilinginya, sehingga antara ruang dan komponen lingkungan merupakan 
satu kesatuan yang tidak dipisahkan, karena objek lingkungan berada pada lokasi tata ruang. 

Yang dimaksudkan ruang yang mengelilinginya dalam konsep penataaan ruang dapat dipahami 
sebagai satu kesatuan dalam sistem proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan 
Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Ke tiganya wajib di dekati dengan perencanaan yang saling 
berhubungan "pengaruh" yang bermuara pada permasalahan lingkungan. Baik itu lingkungan alam 
maupun sosial. Tiga-tiganya merupakan konsep dalam menata ruang. 

Selain itu ada dua matra yang menjadi landasan utama “ideal” dalam Tata Ruang adalah berupa 
Struktur dan Pola Ruang. Yang dimaksudkan Struktur Ruang adalah: susunan pusat-pusat 
pemukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan 
sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Sedangkan Pola 
Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk 
fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya (Perda Kabupaten Badung Nomor 26 
Tahun 2013).  

Rincian isi dari Rencana Struktur Ruang Wilayah kabupaten dapat dibaca pada sumber yang sama 
(halaman 15-34). Hanya saja bahwa dampak dari strtuktur ruang wilayah akan terjadi peluang untuk 
investasi, sebagai misal adalah ditetapkannya sistem transportasi jaringan darat akan diikuti oleh 
berbagai fasilitas pendukungnya. Dua kata kunci dari Pola Ruang adalah tentang Kawasan Lindung 
dan Kawasan Budidaya. Luas Kawasan Lindung sekitar 2.882,57 Ha atau seluas 6,89 % luas wilayah 
kabupaten. Adapun luas Kawasan Lindung di Kawasan Kabupaten Badung peruntukannya sebagai 
berikut: 

NO KAWASAN PERUNTUKAN LUAS/HA % LUAS KAB. BADUNG 

1. Perlindungan Kawasan Bawahannya 1.126,90 2,69 

2. Perlindungan Setempat 1.113,31 2,66 

3. Pelestarian Alam dan Cagar Budaya 627,00 - 

4. Rawan Bencana Alam 7.098,00 - 

5. Lindung Geologi 
Rawan gempa bumi 
Rawan gerakan tanah 
Rawan tsunami 
Rawan abrasi 
Intrusi air laut 

 
7.250,30 
1.561,50 

- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 

6. Lindung Lainnya - - 

 JUMLAH 2.882,57 6,89 

Sumber, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2013-2033, diolah Salain, 2017. 

 
Dari tampilan tabel diatas tampak bahwa ada data yang kosong baik luas maupun terhadap % 
perbandingan luas dengan luas wilayah Kabupaten Badung. Bila dijumlahkan akan terjadi angka yang 
tidak sama dengan pernyataan tertulis bahwa Luas Kawasan Lindung yang 2.882,57 Ha. 
 
Luas Kawasan Budidaya kurang lebih 38.969,43 Ha atau 93,11% dari luas wilayah kabupaten. 
Adanya perbedaan luas maupun presentase kemungkinan terjadi karena daerahnya digunakan bagi 
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peruntukan yang sama, seperti misalnya antara peruntukan Bencana Alam dengan Lindung Geologi 
atau lainnya. Perlu ada perhitungan yang lebih cermat. Dari perbandingan luas kawasan tersebut 
diatas, ternyata bahwa luas Kawasan Budidaya hampir 13 kali lebih besar dari Kawasan Lindung. 
Artinya bahwa sangat mungkin peruntukan pada Kawasan Budidaya akan beralih fungsi ataupun juga 
berkurang luasnya jika tidak dilindungi dengan ketat Kawasan Lindung-nya. Adapun luas Kawasan 
Budidaya atas dasar kawasan peruntukannya seperti tabel dibawah, 
 

NO KAWASAN PERUNTUKAN LUAS % LUAS KAB. BADUNG 

1. Hutan Rakyat 1754,42 4,17 

2. Pertanian 21.060,89 50,32 

3. Kegiatan Perikanan - - 

4. Pariwisata 3.515,41 8,40 

5. Kegiatan Pertambangan - - 

6. Kegiatan Industri 48,79 0,12 

7. Permukiman 10.299,75 24,61 

8. Perdagangan dan Jasa 1.771,32 4,23 

9. Perkantoran Pemerintahan  60,25 0,14 

10. Pendidikan Tinggi 124,79 0,30 

11. Prasarana Transportasi. 308,77 0,74 

12. Pertahanan dan Keamanan 11,88 0,03 

13. Ruang Terbuka Hijau (RTH) - - 

  38.969,43 93,11 

Sumber, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2013-2033, diolah oleh Salain, 2017. 

 
Ilustrasi tabel diatas tampak bahwa ada data yang kosong baik luas maupun terhadap % 
perbandingan luas dengan luas wilayah Kabupaten Badung yaitu di Peruntukan Perikanan, 
Pertambangan, dan Ruang Terbuka Hijau. Bila dijumlahkan akan terjadi angka yang tidak sama 
dengan pernyataan tertulis bahwa Luas Kawasan Budi Daya 38.969,43 Ha. Bila angka luas maupun 
presentasenya ada maka data dasar peruntukan akan meningkat atau tidak sesuai dengan data 
dasar. Kemungkinan atau dikhawatirkan ada duplikasi luas peruntukan. Untuk keperluan akurasi 
hendaknya diadakan perhitungan yang lebih cermat. 
 

UPAYA MENGELEMINIR DAMPAK INVESTASI TERHADAP LINGKUNGAN DAN TATA 
RUANG WILAYAH KABUPATEN BADUNG 

Dalam sesi atau topik ini dibagi dalam dua tahap tulisan yaitu yang berhubungan dengan Dampak 
Investasi dan Upaya Mengeleminir terhadap Lingkungan dan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung 
sebagai berikut: 

Dampak Investasi  

Perkembangan ekonomi di dunia sekarang ini tumbuh dan berubah terus menerus sejalan dengan 
perubahan gaya hidup dan perkembangan teknologi. Di Indonesia kini juga sedang berlangsung 
perubahan di sektor ekonomi yang bermuara pada perubahan pola konsumsi dan produksi. Konsumsi 
rumah tangga cenderung menurun dibandingkan dengan kebutuhan pertumbuhan pada hotel dan 
restoran serta pendidikan dan kesehatan (Kuncoro dalam Kompas, 19 September 2017 halaman 1-
15). Keadaan tersebut juga menandakan bahwa kebutuhan tenaga kerja berubah, meningkat di sektor 
jasa dan stagnan di manufaktur dan di Bali atau Badung khususnya tenaga pekerja mengalami hal 
yang sama dan selanjutnya di bidang pertanian pasti menurun drastis. 

Ekonomi adalah persoalan investasi. Investasi memiliki beberapa pemahaman, namun pemahaman 
yang paling mendasar adalah bahwa investasi adalah suatu upaya atau usaha penanaman modal 
yang bertujuan memperoleh keuntungan. Investasi sangat erat kaitannya dengan ekonomi dan 
keuangan. Dengan demikian dalam hubungannya dengan investasi sangat erat kaitannya dengan 
pemodal. Pemodal adalah bagi siapa saja baik perorangan maupun kelompok, badan hukum, 
pemerintah ataupun swasta dapat bertindak sebagai pemodal.  

Investasi yang sangat terkait dengan maksud ataupun tujuan ekonomi, dalam dimensi Pembangunan 
Berkelanjutan merupakan salah satu dimensinya. Dua dimensi lainnya adalah Sosial/Budaya dan 
Lingkungan. Adanya maksud-maksud dari investor untuk berinvestasi dalam suatu wilayah adalah 
tujuan utama dalam pembangunan. Melalui investasi diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli 
daerah, menampung tenaga kerja, menikmati pendidikan, kemudahan akses pelayanan kesehatan 
sampai dengan dunia properti.  
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Peningkatan investasi di bidang pariwisata beserta pendukung dan penunjangnya menjadi primadona 
bagi Kabupaten Badung. Pertumbuhannya mampu mendongkrak PDRB perkapita atas dasar harga 
konstan (ADHK) pada Tahun 2015 menjadi Rp 47,34 juta lebih dan PDRB perkapita atas dasar harga 
berlaku (ADHB) di Tahun yang sama senilai Rp 66,97 juta (BPS Kabupaten Badung).  

Sumber Data: BPS Kabupaten Badung 2015, diolah Salain, 2017 

Dari sumber yang sama diketahui pula Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB ADHK Tahun 2015 
dalam milyar rupiah dapat dipergunakan sebagai pedoman untuk melihat minat dan geliat investasi 
dalam pembangunan di Kabupaten Badung seperti tabel diatas. Ke 17 sektor tersebut dapat 
dikatakan bahwa ada 6 sektor yang menduduki peringkat tertinggi yaitu: 1). Penyediaan Akomodasi 
dan Makan Minum senilai 26,18%, 2). Transportasi dan Pergudangan sebesar 17,46%, 3). Konstruksi 
sejumlah 9,66%, 4). Informasi dan Komunikasi sejumlah 7,80 %, 5). Perdagangann Besar dan 
Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor senilai 7,67%, dan 6). Pertanian, Kelautan dan Perikanan 
sebesar 7,48%. Ke enam sektor tersebut diatas menyumbang 76,25% dari total PDRB. Ke enam 
sector ini dapat dikatakan bahwa yang menjadi pembangkit atau lokomotifnya adalah Penyediaan 
Akomodasi dan Makan Minum yang menjadi trend perekonomian modern kini sesuai dengan 
perubahan pola hidup masyarakat dunia maupun nasional.  

Meningkatnya kunjungan wisatawan berarti meningkat pula permintaan Akomodasi dan Makan 
Minum. Peningkatan ini berakibat pada derasnya investasi konstruksi untuk Hotel, Vila, Vilatel, 
Condotel, Pondok Wisata, dan sejenisnya. Demikian selanjutnya mereka butuh transportasi, 
perdagangan besar/eceran, reparasi mobil, dan akhirnya butuh hasil pertanian dalam arti luas untuk 
konsumsipenduduk maupun wisatawan. Bahkan harus diakui bahwa daging sapi, buah dan beberapa 
kebutuhan konsumsi hotel masih di import. Ke enam sektor ini akan menarik sektor lainnya seperti 
jasa keuangan dan asuransi, informasi dan komunikasi, properti, kesehatan, maupun pendidikan, dan 
lainnya.   

Dampak dari meningkatnya investasi di sektor Akomodasi dan Makan Minum adalah semakin 
banyaknya tenaga kerja asing dan luar Bali yang dibutuhkan untuk itu. Selanjutnya tidak dapat ditahan 
akan terjadinya peralihan dan pengalihan fungsi dan kepemilkan lahan ataupun meningkatnya harga 
tanah. Disinyalir beberapa hotel besar ataupun operator hotel tidak dimiliki oleh investor lokal. Dengan 
pola pikir yang sama misalnya adanya peningkatan di sektor konstruksi di Badung akan mendorong 
meningkatnya kehadiran tenaga kerja/buruh dari luar disisi lainnya penambangan bahan bangunan 
kian meningkat dan merusak lingkungan. 

Peluang investasi yang sangat kuat, tinggi dan diminati oleh para investor di wilayah Kabupaten 
Badung adalah sektor pariwisata seperti, perhotelan, vila, vilatel (vila-hotel), Kondotel, pondok wisata, 
restaurant, café, spa, usaha perjalanan, rekreasi pantai, sewa motor/kendaraan, dan lainnya yang 
berhubungan dengan pariwisata. Untuk mengetahui minat investasi pariwisata, salah satunya dapat 
ditunjukkan dari besarnya jumlah kamar akomodasi yang ada, seperti tabel dibawah, 

NO SEKTOR 
2015 

(Rp) % 

1 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 2.182,15 7,48 

2 Pertambangan dan Penggalian 102,08 0,35 

3 Industri Pengolahan  1.387,24 4,75 

4 Pengadaan Listrik dan Gas 57,94 0,20 

5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 88,57 0,30 

6 Konstruksi 2.817,43 9,66 

7 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 2.238,23 7,67 

8 Transportasi dan Pergudangan 5.093,13 17,46 

9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 7.640,25 26,18 

10 Informasi dan Komunikasi 2.276,90 7,80 

11 Jasa Keuangan dan Asuransi 890,63 3,05 

12 Real Estate 1.202,30 4,12 

13 Jasa Perusahaan 236,10 0,81 

14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 1.229,68 4,21 

15 Jasa Pendidikan 1.062,45 3,64 

16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 432,65 1,48 

17 Jasa Lainnya 240,60 0,82 

 PDRB 29.178,33 100,00 
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NO JENIS AKOMODASI JUMLAH KAMAR 2014 JUMLAH KAMAR 2015 

1. Hotel Melati 34.815 28.282 

2. Kondotel 5.141 6.763 

3. Pondok Wisata 3.937 2.405 

4. Hotel Bintang 16.360 24.683 

 JUMLAH 60.253 62.133 

Sumber, BPS Kabupaten Badung Tahun 2016 diolah oleh Salain,2017 

 
Menilik dari data diatas ternyata bahwa terjadi peningkatan jumlah kamar dari berbagai jenis 
akomodari pariwisata di tahun 2014 yang berjumlah 60.253 kamar menjadi 62.133 kamar di Tahun 
2015. Peningkatan ini menjadi indikasi bahwa dibutuhkan peningkatan di bidang transport, konsumsi, 
tenaga kerja, sumber daya energy dan air,sedangkan disisi lainnya sebagai dampak terjadi produksi 
limbah maupun sampah (TPA dan TPS), kemacetan dan lainnya yang tidak terselesaikan 

Dampak akibat investasi tersebut diatas dari pembangunandengan jelas dipahami sebagai tujuan 
untuk peningkatan ekonomi yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan dan membuka peluang 
kerja,  Hanya saja beberapa investasi yang besar ataupun operator hotel yang berskala besar berasal 
dari luar “asing” mengirimkan keuntungannya ke pemilik“capital flight”. 

Dari beberapa dampak investasi yang dilakukan di Kabupaten Badung baik dari sudut Lingkungan 
maupun Tata Ruang dapat dinyatakan beberapa permasalahan sebagai berikut: 

Terjadi peralihan fungsi lahan disertai pula dengan pengalihan kepemilikan; Berlangsung 
pembangunan akomodasi pariwisata baru dalam berbagai kualifikasi maupun klasifikasi disekitar 
Tanjung Benoa, Nusa Dua, Jimbaran, Uluwatu, Kuta Utara sampai ke Canggu; Sulit dan mahalnya 
lahan karena tingginya permintaan; Berlangsung potensi menjual properti kian meningkat karena 
tingginya nilai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); Meningkatnya pembangunan konstruksi dipelbagai 
bidang membutuhkan bahan alami yang kian terbatas dan merusak lingkungan. Disamping itu 
berdampak pula terhadap meningkatnya jumlah penduduk pendatang pencari kerja di bidang 
konstruksi dan hubungannya; Kemacetan kian menjadi-jadi karena pertumbuhan panjang jalan 
dengan jumlah pengguna yang tidak seimbang. Disamping itu kian mudah memperoleh kendaraan 
dan banyaknya kendaraan bermotor baik untuk keperluan masyarakat, perdagangan, dan pariwisata 
juga ikut menyumbang kemacetan; Timbulan sampah yang kian meningkat dikarenakan belum 
tersedianya TPA, Master Plan sampah dan management pengelolaan sampahnya termasuk 
kesadaran masyarakat tentang kebersihan; Kecilnya minat sebagai petani, harga hasil pertanian yang 
tidak memadai, adanya import daging, garam, buah, bunga dan lainnya bermuara pada kecilnya 
sumbangan sektor Pertanian dalam arti luas dalam PDRB; Maraknya persaingan di sektor 
perdagangan besar dan eceran, mengakibatkan persaingan toko modern yang semakin sulit diatur 
bahkan sampai ke desa-desa; Meningkatnya kahasanah teknologi informasi bermuara pada kian 
ketatnya persaingan antar provider. Keperluan dan pemanfaatan air yang kian meningkat untuk 
fasilitas akomodasi, golf, rekreasi, dan lainnya diiringi dengan semakin banyaknya menggunakan ABT 
berdampak pada menurunnya air permukaan dan muaranya petani dan masyarakat kesulitan 
mendapatkan air; Banyaknya penggunaan air tanah dan luasnya permukaan tanah dengan 
perkerasan berdampak pada intrusi air laut; Air sumur masyarakat disekitar kawasan Pariwisata Kuta 
telah tercemar e-coli dan air laut di pantai Kuta telah tercemar karena buangan limbah dari hotel yang 
tidak memiliki pengolahan limbah (hasil studi Startegic Structural Plan for Kuta); dan Degradasi 
Lingkungan akibat perubahan tata ruang atau perbuatan manusia dalam memenuhi hasratnya tidak 
hanya bermuara pada kerusakan lingkungan alam, namun juga dapat mendegradasi modal sosial dan 
budaya yang dimiliki Kabupaten Badung. Bahayanya adalah kehilangan Identitas. 

Upaya Mengeleminir 

Dampak-dampak yang disebutkan diatas jika dibiarkan dia akan menjadi besar bagaikan 
menggelindingnya bola salju, makin menggelinding makin besar. Untuk mencegah pembesaran 
dampak di upayakan beberapa untuk mengeleminirnya yaitu: 

Melakukan review terhadap peraturan Perundang-Undangan sampai dengan Peraturan Daerah yang 
tumpang tindih diantara regulasi yang mengatur investasi; Melakukan review terhadap koordinasi dan 
menyusun SOP kinerja disetiap Badan dan OPD agar terjadi persepsi yang sama dengan tujuan 
pembangunan “investasi” secara luas dan khususnya yang terkait antara Lingkungan dan Tata 
Ruang; Membangun data base pembangunan secara luas, terperinci, akurat, dan terpercaya; 
Mereview kebutuhan ijin dan waktu yang diperlukan serta pembiayaannya yang dibutuhkan pemodal 
agar bisa lebih cepat, akurat, dan terlayani; Membangun lembaga Centre of Excellencedi bidang 



Putu Rumawan Salain
1)
-Upaya Mengeleminir Dampak Investasi terhadap Lingkungan dan Tata Ruang Wilayah Kabupaten 

Badung  4-91 

investasi yang dapat saja bekerja sama dengan lembaga Perguruan Tinggi, Kadin, Desa Adat yang 
mempersiapkan wirausahawan-wirausahawan muda lokal untuk berperan dalam investasi 
pembangunan Wilayah Kabupaten Badung. 

PENUTUP 

Dari berbagai kajian dan deskripsi diatas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa hal yang perlu 
menjadi perhatian yaitu: 

Dijumpai adanya ketidak kesesuaian/kebenaran data seperti yang tertulis pada deskripsi diatas 
(tentang Luas lahan untuk peruntukan kawasan pada Kawasan Lindung dan Budi Daya). 
Perbandingan luas Lahan Lindung dengan Budidaya hendaknya dicermati agar tidak ada celah untuk 
mengupayakan pemanfaatan lahan budidaya untuk investasi; Kabupaten Badung menjadi wilayah 
tujuan investasi diberbagai bidang. Investasi yang sangat besar sumbangannya dilihat dari 
sumbangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2015 ada enam dari 17 sektor. Enam sektor 
yang investasinya besar adalah:1). Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, 2). Transportasi dan 
Pergudangan, 3). Konstruksi, 4). Informasi dan Komunikasi, 5). Perdagangan Besar dan Eceran, 
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, 6). Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Ke enam sektor diatas 
menyumbang 76,25% dari total PDRB Kabupaten Badung. Kondisinya sangat sesuai dengan 
gambaran perubahan ekonomi nasional karena ada perubahan dalam gaya hidup; Bahwa semakin 
meningkatnya investasi awalnya dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan, membuka peluang 
kerja, namun ujung-ujungnya berdampak pada degradasi Lingkungan dan Tata Ruangnya.  Tidak 
dapat dipungkiri bahwa telah terjadi degradasi terhadap Lingkungan dan Tata Ruang di Wilayah 
Kabupaten Badung; Dampak yang diakibatkan tidak hanya berlangsung pada Lingkungan Alam 
belaka namun akan berpengaruh juga pada asset modal sosial dan modal budaya masyarakat 
Kabupaten Badung. Kehilangan asset tersebut tidak sebanding dengan nilai manfaat yang diperoleh. 
Hilangnya identitas berarti hilang segala-galanya; Diperlukan tindakan yang cepat, tepat dan akurat 
untuk me review ulang kebijakan pembangunan yang berkaitan dengan investasi terhadap 
pemanfaatan Lingkungan dan Tata Ruang agar Pembangunan Berkelanjutan dapat dicapai bagi 
keperluan anak cucu “generasi” mendatang. Dengan memberlakukan Tata Ruang sebagai panglima 
dalam pembangunan dan Lingkungan sebagai batasan atau bingkai dari pembangunannya.    

Dari beberapa kesimpulan diatas diajukan beberapa saran antara lain,  

Menyusun data base pembangunan yang holistik, terintegrasi serta akurat dan terpercaya; Melakukan 
penelitian terhadap potensi investasi di Kabupaten Badung; Menyusun peta investasi pembangunan 
di Wilayah Kabupaten Badung yang dipublikasikan secara luas dan transparan; Melakukan penelitian 
terhadap daya dukung pariwisata di Kabupaten Badung; Memangkas biaya, waktu, serta jumlah 
perijinan di bidang investasi, khususnya diluar enam sektor unggulan Kabupaten Badung dalam 
menyumbang PDRB; Diperlukan terobosan cerdik dan strategis mulai dari penguatan capacity 
building, regulasi, sampai dengan pembiayaan terhadap investor lokal “wirausahawan” dalam 
menghadapi persaingan global; Mengusulkan agar hal-hal yang terkait dengan investasi yang 
berkaitan dengan pemanfaatan Lingkungan dan Tata Ruang jika tidak membela kepentingan 
masyarakat luas ditetapkan melalui SK Bupati; Meningkatkan peran serta Balitbang sebagai lembaga 
kajian strategis dalam percepatan pembangunan Wilayah Kabupaten Badung yang pro Lingkungan 
dan Tata Ruang 
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