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ABSTRACT  

This research investigates the presence of fisherman’s territory at Kuta beach whereby Kuta beach is the well-

known and busiest coastal tourist resort in the island of Bali. The investigation mostly focuses on spatial aspects 

as tangible aspects rather than other aspects. This is because several recent issues relate to the tension of the 

fisherman’s territory due to the impacts of tourist facilities’ development. Although, there is an interesting fact that 

the number of fisherman members seems stable in this coast, whilst in other places their members was drastically 

dropped. Hence, the main aims of the research are (1) to highlight several issues and problems faced by the 

fishermen of Kuta Beach on their territory in relation to sustaining their livelihood, and (2) to propose a strategy to 

manage a more synergic fishing territory. A qualitative method was used in the research approach, whilst data 

collection techniques were carried out through observation and in-depth interviews on the survey. From the 

empirical data, an analysis was carried out by using descriptive and SWOT analysis. Therefore, results of the 

research are expected to become an important idea/input to stakeholders who involve in planning and 

management of tourist beaches and fisherman’s territory in Kuta beach or other places/ islands.  

Keywords: fisherman’s area, Kuta beach 

ABSTRAK 

Riset ini mengkaji eksistensi kawasan nelayan di wilayah pesisir pantai Kuta, dimana pantai ini merupakan 

kawasan wisata yang terkenal dan terpadat di pulau Bali. Kajian ini lebih terfokus pada aspek-aspek 

keruangan/spasial (tangible aspects) ketimbang aspek-aspek lain. Kendati ada data yang sangat menarik bahwa 

perkembangan jumlah nelayan di wilayah ini nampak stabil, sebaliknya di tempat lain jumlah nelayan telah 

mengalami penyusutan yang drastis. Dengan demikian, tujuan utama dari  penelitian ini adalah (1) untuk 

memahami persoalan dan  permasalahan yang dihadapi kelompok nelayan terhadap kawasannya di pantai Kuta 

dalam kaitannya dengan kehidupan mereka, dan (2) membuat strategi pengelolaan kawasan nelayan yang lebih 

bersinergi. Pendekatan penelitian dilakukan dengan metode kualitatif sedangkan pengkoleksian data dilakukan 

melalui pengamatan lapangan dan wawancara. Melalui data empiris ini, analisis dilakukan dengan menggunakan 

analisa deskriptif dan SWOT. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukkan yang penting bagi 

pemangku kepentingan yang terlibat dalam perencanaan dan pengelolaan pantai-pantai wisata dan nelayan di 

pantai Kuta atau di tempat/pulau lain. 

Kata Kunci: kawasan nelayan, pantai Kuta 

PENDAHULUAN 

Perubahan-perubahan besar telah terjadi di Bali, baik fisik maupun sosial, ekonomi dan politik sejak 
Bali ditetapkan sebagai daerah tujuan wisata Indonesia oleh Pemerintah Republik  pada tahun 1967 
(Pitana, 200). Sejalan dengan penetapan itu, pembangunan bandara internasional Ngurah Rai di 
Tuban yang bersebelahan dengan pantai Kuta juga menjadi stimula lain untuk terjadinya percepatan 
pembangunan dan perubahan tata ruang di kawasan pesisir pantai Kuta. Pembangunan yang tanpa 
melalui perencanaan tata ruang/zonasi di kawasan pesisir ini telah menimbulkan kesemerawutan tata 
ruang, seperti  hilangnya beberapa akses menuju pantai, menyusutnya kawasan nelayan, dan 
pelanggaran sempada pantai sehingga semua itu membawa dampak pada berkurangnya ruang-ruang 
publik maupun kawasan konservasi  secara signifikan. 

Secara historis, kawasan nelayan membentang dari utara (di depan Pura Segara Kuta) sampai ke 
selatan di wilayah Tuban, Kelan dan Jimbaran. Pembangunan bandara internasional Ngurah Rai telah 
mengambil dan memisahkan wilayah nelayan antara pantai Jimbaran/Tuban dengan Kuta. Disamping 
itu, pembangunan resor turis di pantai Kuta juga secara significant mengambil teritori kawasan 
nelayan, sehingga kawasan nelayan pantai Kuta menjadi sangat terbatas, Sampai saat ini , kawasan 
nelayan masih tersisa di tiga segmen/zona yaitu; di pantai Segara, pantai Jerman, dan pantai 
Pemelisan. Meski teritori mereka sudah menyusut secara drastis, kegiatan nelayan di pantai Kuta 
tetap berlangsung sampai sekarang dan jumlah anggota mereka pun meningkat. Peningkatan jumlah 
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anggota nelayan di pantai Kuta merupakan fakta yang menarik, karena di tempat lain jumlah nelayan 
turun secara drastis. 

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan para nelayan di pantai Kuta adalah tidak 
sepenuhnya melakukan kegiatan mencari ikan tapi lebih dominan waktunya melayani wisatawan 
untuk kegiatan selancar/surfing sehingga secara sosial ekonomi lebih menjamin dan menguntungkan 
ketimbang menagkap ikan. Namun, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memahami dan 
menggali persolan-persoalan atau masalah-masalah yang dihadapi kelompok nelayan di pantai Kuta 
terhadap kawasannya, dalam kaitannya dengan kehidupan mereka. Tujuan utama lainnya, adalah 
menetapkan strategi atau konsep penataan dan pengelolaan yang terintegrasi sehingga semua fungsi 
kawasan dapat bersinergi. Dari tujuan ini, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan penting 
bagi kalangan nelayan, pemerintah, pemerhati lingkungan, akademisi maupun masyarakat umum. 

KAJIAN PUSTAKA 

Definisi dan Klasifikasi Nelayan 

Pengertian nelayan menurut Mulyadi (2005) adalah sekelompok orang/masyarakat yang memiliki 
kemampuan serta sumber kehidupan di sekitar pantai/pesisir, dimana sumber penghasilan utamanya 
berkaitan erat dengan sektor perikanan dan perairan (laut dan sungai). Sedangkan menurut Umbara 
(2003), nelayan adalah pekerja yang secara aktif melakukan kegiatan menangkap ikan baik  langsung 
maupun tidak langsung sebagai mata pencaharian utamanya. Berdasarkan waktu kegiatan, nelayan 
dapat diklasifikasikan atas tiga bagian: nelayan penuh, sambilan utama dan sambilan tambahan 
(Abdulah dkk, 2011) Kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat nelayan sangat tergantung dari 
keadaan laut, teknologi yang digunakan, dan ketersediaan ikan tangkap di laut sehingga 
penghasilannya tidak menentu dan secara umum mempunyai penghasilan yang rendah (Nikijuluw, 
2001). Dengan demikian, status nelayan masih melekat ada dirinya meski mereka mengambil 
pekerjaan lain yang lebih utama. 

Kawasan Pesisir: Nelayan dan Wisata Turis 

Wilayah pesisir merupakan wilayah peralihan (interface) antara ekosistim darat dan laut, serta 
memiliki potensi sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan yang sangat kaya (Clark, 1996). Artinya 
wilayah ini mempunyai wilayah perairan dan daratan, serta mempunyai ekosistim sangat dinamis. 
Melihat potensinya yang besar, fungsi-fungsi kegiatan yang terdapat pada wilayah pesisir menjadi 
begitu beragam, Secara historis, nelayan telah mendiami wilayah pesisir Indonesia secara dominan 
untuk mendukungi mata pencahariannya. Kawasan penambatan perahu (berlabuh) dan pemukiman 
mereka sebagai nelayan mempunyai keterikatan dengan perariran laut maupun daratan (Umbara, 
2003). Selanjutnya kegiatan wisata mulai muncul pada wilayah pesisir karena potensinya, dimana 
kegiatan ini telah memberi dampak besar pada perubahan lingkungan pesisirnya (Clark, 1996). 

Dalam usaha perencanaan pembangunan pesisir di Indonesia, wilayah perencanaan (planning zone), 
wilayah pengaturan (regulation zone), dan pengelolaan (management zone) diatur berdasarkan 
pedoman yang berlaku secara nasional. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 26 
dan 27/2007 menyebutkan bahwa kewenangan perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir diatur 
sebagai berikut; wilayah provinsi mencakup 12 mil laut yang di ukur dari tinggi air pasang rata-rata 
(mean high tide) ke arah laut, sedangkan wilayah kabupaten adalah sepanjang 4 mil dari mean high 
tide. Sementara sempadan pantai diatur oleh Undang-Undang ini sepanjang 100 meter dari air 
pasang tertinggi (High Water Level/HWL). Disamping peraturan nasional, peraturan daerah seperti 
Perda Bendega yang telah disyahkan pada tahun 2017 (Balipost, 16/9/2017;7), juga menjadi landasan 
penting dalam penelitian ini. 

METODOLOGI 

Pengkoleksian data dilakukan dengan menggunakan data primier: observasi langsung di tiga 
lokasi/kawasan nelayan dan wawancara secara mendalam dengan nelayan (in-deth interviews). 
Sedangkan data sekuder diperoleh melalui studi literatur dan institusional dari pemerintah Kabupaten 
Badung dan Provinsi Bali. Hasil kompilasi data kemudian diolah dengan menggunakan analisa 
deskriptif dan dibantu dengan analisa ‘SWOT’ dalam upaya penentuan strategi pengelolaan kawasan 
yang bersinergi antara kawasan nelayaan dan wisata. 

 



I Gusti Ngurah Anom Rajendra
1)

-Kajian Kawasan Nelayan Pantai Kuta   4-111  

Pantai Kuta sebagai Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah di pantai Kuta bagian Selatan dimana terdapat tiga zona kawasan nelayan 
yang masih eksis yaitu di kawasan pantai Segara, Jerman, dan Pemelisan (Gambar 1). Pada masa 
lalu yaitu abad ke14 sampai 19, pantai Kuta dikenal sebagai pelabuhan laut sangat penting di Bali 
bagian selatan (Desa Adat Kuta, 1992). Pelabuhan ini sebagia jalur penghubung antar Bali dan Jawa 
serta wilayah lainnya pada masa Kerajaan Bali maupun pada masa penjajahan Belanda. Wilayah 
pelabuhan ini mencakup wilayah Tuban yang terletak di bagian selatan pantai Kuta. Luas dan 
panjangnya wilayah pesisir pelabuhan Kuta dan Tuban ini berdampak pada mata pencaharian 
penduduk pesisir sebagai nelayan selain berkebun kelapa. Pada tahun 1935, pemerintah Belanda 
mulai merintis jalur wisata dengan mendatangkan wisatawan ke pulau Bali melalui pelabuhan ini. 
Sejak saat itu, rintisan pengembangan wilayah pesisir Kuta sebagai tujuan wisata telah dimulai. 

Selanjutnya, pembangunan bandara internasional Ngurah Rai yang dimulai tahun 1963 dan 
diresmikan tahun 1969, dimana landasan pacunya membentang tegak lurus garis pantai kearah laut 
telah memotong wilayah pesisir Tuban-Kuta sebagai wilayah nelayan. Pembangunan ini diikuti pula 
dengan pertumbuhan pembangunan fasilitas turis (home stay, hotel, restoran dan lain-lainnya) yang 
sangat pesat. Pembangunan yang tidak melalui perencanaan (unplanned development) telah 
menimbulkan perubahan geofisik dan geomorfologi wilayah pantai Kuta secara signifikan. Kawasan 
nelayan yang sebelumnya mempunyai teritori jelas telah berubah drastis mengikuti pola kepemilikan 
tanah yang diatur oleh negara. Sekarang kawasan mereka terletak di wilayah sempadan (ruang 
konservasi dan ruang publik) termasuk fasilitas pendukung seperti gudang penyimpanan alat dan 
mesin mereka.  

Sebagai dijelaskan diatas, hanya ada tiga lokasi sebagai kawasan nelayan di sepanjang garis pantai 
(kurang lebih 3 km) mulai dari Pantai Pemelisan di bagian selatan menuju ke utara sampai di depan 
Art Market Kuta (Desa Adat Kuta, 2013). Dari hasil wawancara dengan ketua nelayan Kuta, meski 
kawasan nelayan di Pantai Kuta telah menyempit secara drastis, mereka mempunyai organisasi 
cukup stabil dengan jumlah anggota 150 orang dimana 138 orang (92%) sebagai nelayan tambahan 
utama sedangkan sisanya sebagai nelayan penuh. Kegiatan nelayan tambahan utama adalah 
sebagai pemberi pelayanan kepada wisatawan untuk mengantar mereka ke laut dalam (offshore) 
dalam rangka melakukan kegiatan selancar/surfing. Aktivitas baru para nelayan di pantai Kuta telah 
memberi mata pencaharian yang menguntungkan dan lebih stabil ketimbang sebagai nelayan penuh. 
Aktivitas ini juga yang membuat keberadaan mereka sebagai nelayan tetap tumbuh dan berkembang, 
sementara di tempat lainnya di Bali banyak yang telah beralih profesi. 

 

 

        Gambar 1. Lokasi Penelitian Kawasan Nelayan di Pantai Kuta 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Ada 3 (tiga) tahapan yang dilakukan dalam pengolahan dan pembahasan hasil yang terjadi di 
lapangan, yaitu (1) mengungkapkan permasalahan yang terjadi di lapangan, dan (2) menganalisis/ 
membahas hasil survey, dan (3) merumuskan strategi atau konsep penataan ruang dan pengelolaan 
kawasan. 

PERMASALAHAN 

Masalah-masalah yang terjadi dari keberadaan kawasan nelayan di pantai Kuta dapat 
diidentifikasikan sebagai berikut: 1.Fasilitas pendukung kegiatan nelayan di pantai Kuta terbangun di 
wilayah sempadan pantai (Gambar 2).2.Pemerintah melalui proyek pengamanan pantai Kuta telah 
memperbaiki bangunan yang sudah ada untuk memperindah semata, ada indikasi secara tidak 
langsung memberi legitimasi keberadaan bangunan tersebut.3.Pengembangan pembangunan fasilitas 
mereka di pantai Jerman yang juga terletak pada daerah sempadan pantai, tidak melalui proses dari 
pemerintah setempat (Gambar 3).4.Keberadaan bangunan-bangunan fisik mereka di daerah 
sempadan (wilayah konservasi dan ruang publik) telah menggangu pandangan/view pantai 
Kuta.5.Kawasan nelayan tidak terjaga keindahan dan kebersihannya, dan sangat kotor, sehingga 
menimbulkan ketimpangan dengan lingkungan fasilitas akomodasi wisatawan/hotel yang ada di 
sekelilingnya (Gambar 4).  

 

 

Gambar 2. Bangunan Nelayan di Tiga Lokasi/Zona Pesisir yang Semuanya Terletak pada Daerah 
Sempadan 

 

 

Gambar 3. Perkembangan Pembangunan di Pantai Jerman, Bangunan Tanpa Ijin dan Terletak pada Daerah 
Sempadan Pantai 
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Gambar 4: Perbedaan Kualitas Lingkungan dan Kebersihan Pantai antara Kawasan Nelayan (atas) dan Hotel 
(bawah). 

Analisis SWOT 

Hasil penelitian di lapangan dengan menggunakan faktor-faktor dalam analisis SWOT seperti, 
Strength (kekuatan), Weakness (kelemahan), Opportunity (peluang), dan Threats (ancaman-
ancaman), dapat dirumuskan sebagai berikut:  

Strength (kekuatan):1)Secara historis, kawasan nelayan adalah kawasan yang pertama ada di 
wilayah pesisir Kuta.2)Secara tradisi mereka mempunyai wilayah/teritori sendiri 3)Mempunyai 
organisasi adat yang kuat.4)Ada peraturan daerah (perda) Bendega 2017 yang memperkuat 
keberadaan nelayan di wilayah pesisir Bali.5)Ada keterkaitan dengan Pura Pesanggrahan sebagai 
bagian pandangan hidup masyarakat nelayan di pantai Kuta 

Weakness (kelemahan):B1)Keberadaan kawasan nelayan mengalami penyempitan secara signifikan 
oleh pembangunan fasilitas wisata 2) Perubahan kawasan nelayan menjadi kawasan wisata telah 
menurunkan dan menghilangkan legalitasnya atas teritorinya.3) Pemerintah lebih memperhatikan 
kegiatan wisata ketimbang nelayan 4) Mereka tidak mempunyai kepemilikan atas tanah atau teritori di 
pesisir.5) Sulit membangun fasilitas sendiri yang legal dan represntatif tanpa bantuan pemerintah. 

Opportunity (peluang):1)Aktivitas nelayan dibutuhkan oleh wisatawan untuk mendukung kegiatan 
selancar/surfing.2)Pelayanan kepada wisatawan, memberi pendapatan yang lebih 
menjanjikan.3)Hampir 90% nelayan di kawasan ini sepenuhnya melayani wisatawan, sedangkan 
sisanya tetap sebagai nelayan penuh.4)Penggunaan perahu tradisional dengan mesin temple menjadi 
atraksi wisata.5)Dengan pendapatan mereka yang meningkat, keberlangsungan dan tradisi mereka 
dapat dipertahankan. 

Threats (ancaman-ancaman):1)Pembiaran pembangunan tanpa planning akan memperparah tata 
ruang pantai.2)Pengelolaan yang tidak terintegrasi menimbulkan konflik dan ketidak harmonisan antar 
pelaku dan pengguna pantai.3)Pembiaran bangunan yang melanggar sempadan, cermin lemahnya 
pelaksanaan hukum di masyarakat.4)Ketimpangan kualitas ingkungan dan kebersihan antara 
kawasan hotel dan nelayan, memberi citra buruk bagi publik dan wisatawan. 

Berpijak dari permasalahan yang muncul dari keberadaan kawasan nelayan di pantai Kuta ini, maka 
perlu dicarikan solusi atau strategi penanganan yang tepat sehingga kawasan dengan fungsi berbeda 
dapat saling bersinergi. Sinergisitas antar kawasan sangat diperlukan, sehingga semua pihak yang 
terlibat dapat memberi manfaat yang saling menguntungkan. Untuk tercapai strategi yang dimaksud, 
penggunaan analisis SWOT dilanjutkan dengan memadukan faktor internal dan eksternalnya 
(matriks), dimana Strength (kekuatan), dan Weakness (kelemahan) sebagai faktor internal sedangkan 
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faktor eksternalnya adalah Opportunity (peluang) dan Threats (ancaman). Penggunaan matriks ini 
(Table 1) dalam upaya perumusan strategi atau konsep penanganan dan pengelolaan kawasan pantai 
Kuta yang terintegrasi.  

 

 Opportunity (O) Threats (T) 

• Aktivitas nelayan 
dibutuhkan oleh wisatawan 
untuk mendukung kegiatan 
selancar/surfing 

• Pelayanan kepada 
wisatawan, memberi 
pendapatan yang lebih 
menjanjikan  

• Hampir 90% nelayan di 
kawasan ini sepenuhnya 
melayani wisatawan.. 

• Penggunaan perahu 
dengan mesin temple 
menjadi atraksi wisata. 

• Dengan pendapatan 
mereka yang meningkat, 
tradisi mereka dapat 
dipertahankan. 

 

• Pembangunan tanpa 
planning akan 
memperparah tata ruang 
pantai 

• Pengelolaan yang tidak 
terintegrasi menimbulkan 
konflik dan ketidak 
harmonisan antar pelaku. 

• Pembiaran bangunan 
yang melanggar 
sempadan, cermin 
lemahnya pelaksanaan 
hukum di masyarakat. 

• Ketimpangan kualitas 
ingkungan dan 
kebersihan antara 
kawasan hotel dan 
nelayan, memberi citra 
buruk bagi publik 

 

S
tr
e
n
g
th
 (
S
) 

• Secara historis, kawasan 
nelayan adalah kawasan 
yang pertama ada di 
wilayah pesisir Kuta 

• Secara tradisi mereka 
mempunyai wilayah/teritori 
sendiri  

• Mempunyai organisasi adat 
yang kuat 

• Ada peraturan daerah 
(perda) Bendega 2017 yang 
memperkuat keberadaan 
nelayan di wilayah pesisir 
Bali. 

• Ada keterkaitan dengan 
Pura Pesanggrahan 
sebagai bagian pandangan 
hidup masyarakat nelayan 
di pantai Kuta 

Strategi (S-O) 

 

Mengingat antara aktivitas 

nelayan dan wisata ada 

ketergantungan satu sama 

lainnya, penataan dan 

pengelolaan yang 

terintegrasi menjadi 

kebutuhan yang mendesak 

untuk diwujudkan oleh 

pemerintah daerah 

sebagai pihak pemegang 

otoritas dan kebijakan.  

Strategi (S-T) 

 

• Pemerintah mesti hadir 
untuk menata kawasan 
nelayan dalam upaya 
peningkatan kualitas 
kawasan nelayan sebagai 
satu kesatuan wilayah 
pesisir 
 

• Organisasi pengelolaan 
secara terstruktur sangat 
dibutuhkan dalam upaya 
mengatasi setiap konflik 

Faktor Eksternal 

Faktor Internal 

Table 1: Matriks antara faktor internal dan eksternal pada analisis SWOT 
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W
e
a
k
n
e
s
s
 (
W
) 

• Keberadaan kawasan 
nelayan mengalami 
penyempitan oleh 
pembangunan fasiltas 
wisata  

• Perubahan kawasan 
nelayan menjadi wisata 
telah menurunkan dan 
menghilangkan legalitasnya 
atas teritorinya. 

• Pemerintah lebih 
memperhatikan kegiatan 
wisata ketimbang nelayan  

• Mereka tidak mempunyai 
kepemilikan atas tanah atau 
teritori di pesisir. 

• Sulit membangun fasilitas 
sendiri yang legal dan 
represntatif tanpa bantuan 
pemerintah. 

Strategi (W-O) 

 

Dalam penataan dan 

pengelolaan secara 

terintegrasi, pemerintah 

mesti mendorong pihak 

nelayan untuk menjaga 

kualitas lingkungan dan 

kebersihan pantai, 

sehingga kualitas 

lingkungan sebagai 

destinasi duniai dapat 

terjaga. 

Strategi (W-T) 

 

• Wilayah teritori nya perlu 
diatur batas-batasnya 
kembali dan kemudian 
ditindak lanjuti dengan 
memberi legalitas sebagai 
hak guna wilayah sesuai 
dengan perda Bendega 
2017. 
 

• Bangunan-bangunan yang 
dibangun tanpa ijin mesti 
ditindak terlebih dahulu 
kemudian diatur kembali 
menurut peraturan yang 
berlaku.dan tanpa 
merugikan pihak lain. 

Strategi/Konsep Penataan Tata Ruang dan Pengelolaan Kawasan  

Dengan melihat matriks/perpaduan antara faktor internal dan eksternal, maka muncul 4 (empat) 
strategi atau konsep penataan ruang dan pengelolaan kawasan pantai Kuta, yaitu strategi  (S-O), (S-
T), (W-O), dan strategi (W-T). Untuk menentukan prioritas dari strategi-strategi yang muncul ini dapat 
dilakukan dengan penggunaan sistim skoring dan perangkingan sebagai salah satu langkah atau 
dengan melihat faktor resiko dan implikasi terhadap penanganan kawasan. Dalam penelitian ini, 
langkah yang diambil adalah langkah yang kedua, karena kalau dilihat dari resiko dan implikasinya, 
maka susunan prioritas strategi adalah (1) strategi W-T, (2) strategi W-O, (3) strategi S-T, dan (4) 
strategi S-O. Untuk memperjelas susunan strategi atau konsep pentaan tata ruang dan pengelolaan 
pantai Kuta adalah sebagai berikut: 1)Wilayah teritori nya perlu diatur batas-batasnya kembali dan 
kemudian ditindak lanjuti dengan memberi legalitas sebagai hak guna wilayah sesuai dengan perda 
Bendega 2017. 2)Bangunan-bangunan yang dibangun tanpa ijin mesti ditindak terlebih dahulu 
kemudian diatur kembali menurut peraturan yang berlaku.dan tanpa merugikan pihak lain. 3)Dalam 
penataan dan pengelolaan secara terintegrasi, pemerintah mesti mendorong pihak nelayan untuk 
menjaga kualitas lingkungan dan kebersihan pantai, sehingga kualitas lingkungan sebagai destinasi 
duniai dapat terjaga. 4)Pemerintah mesti hadir untuk menata kawasan nelayan dalam upaya 
peningkatan kualitas kawasan nelayan sebagai satu kesatuan wilayah pesisir. 5)Organisasi 
pengelolaan secara terstruktur sangat dibutuhkan dalam upaya mengatasi setiap konflik. 6)Mengingat 
antara aktivitas nelayan dan wisata ada ketergantungan satu sama lainnya, penataan dan 
pengelolaan yang terintegrasi menjadi kebutuhan yang mendesak untuk diwujudkan oleh pemerintah 
daerah sebagai pihak pemegang otoritas dan kebijakan. 

SIMPULAN DAN SARAN 

Dari hasil pembahasan penelitian ini, maka dapat diambil beberapa kesimpulan dan saran/ 
rekomendasi untuk perbaikan dimasa datang. Adapun kesimpulan yang dimaksud adalah sebagai 
berikut: 

Penataan ruang kawasan dan pengelolaan secara terintegrasi merupakan kebutuhan semua pihak 
yang mendesak dilakukan. ‘Three parties’ yang terdiri dari pemerintah, pengusaha dan pihak 
nelayan/masyarakat desa selaku stakeholders menjadi bagian penting untuk menyelesaikan 
permasalahan kawasan. Setiap fungsi kegiatan yang tidak bersinergi dengan fungsi kegiatan lain 
akan menimbulkan kerugian kepada pihak-pihak lain karena kawasan pesisir merupakan satu 
kesatuan wilayah yang tidak mungkin dibuat sekat-sekat. Dengan demikian pengelolaan secara 
terintegrasi merupakan kebutuhan mutlak. Kesadaran dari pihak yang menimbulkan kerugian pihak 
lain, memerlukan penanganan dengan pendekatan-pendekatan edukasi dan humanisme sehingga 
penataan dan pengelolaan terintegrasi dapat terwujud. 

Sedangkan saran/rekomendasi yang dapat diajukan dalam konteks perbaikan kawasan kearah yang 
lebih baik, adalah: Segera membentuk badan yang mempunyai struktur organisasi untuk melakukan 
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penataan dan pengelolaan kawasan pantai Kuta, dimana tidak hanya melakukan control dan 
monitoring, tapi juga mengambil tindakan hukum (pembongkaran bangunan) kalau terjadi 
pelanggaran hukum di pantai Kuta. Bangunan-bangunan nelayan yang menyalahi sempadan dan tata 
bangunan, sebaiknya di renovasi dengan mengubah struktur bangunan dari bangunan tertutup 
(enclosed buildings), diganti dengan bangunan terbuka/open-air buildings (Balinese styles) yang 
menggunakan tiang tanpa tembok sehingga pandangan/view ke laut terjaga, dan sekaligus tidak 
menyalahi aturan tata bangunan di wilayah sempadan (Perda Kabupaten Badung No. 27/2013, pasal 
10). 
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