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Reklamasi Teluk

i Benoa

Bencana Ekologis
bagi BaIi

lalu. Pembuat desain reklamasi
pulau ini, yakni Tilke Ensineers
& Architects, meruDakan ierusa-
haan kelas dunia a"ilJer.in var,e
didirilan tahun 1983. Perusairaai
ini biasa menangani desain untuk
berbagai proyek di berbagai bela-
han dunia seperti proyek hotel di
Bahrain, di Shanghai Cina, dan
berbagai proyek di belahan dunia
lainnya (beritabali.conr). Namun
sejatinya, proyek reklamasi tentu
akan berdampak langsung pada
lingkungan, ekonomi, sosial dan
roh dari pariwisata kita, yakni
yang berupa Padwisata Budaya.
Beberapa alasan reklamasi tidak
cocok diterapkan di pulau Bali:

Perpres yang Menganggu
Jika hanya melihat dari keun-

tungan di bidang ekonom| tinda-
kan pemerintah untuk menyetujui
reklamasi ini saya r:asa kurang
tepat. Daerah Teluk Benoa yang
telah ditetapkan sebagai kawasan
konservasi dalam Perpres No. 45
tahun 2011 sebelum diubah menjadi
Perpres No. 51 tahun 2014 menjadi
salah satu tempat mata pencahar-
ian nelayan setempat. Daratan
baru yang 4kan dibuat tentunya
akan mengorbankan kehidupan
para nelayan tersebut, tidak ada
lagi daerah tangkapan ikan yang
mudah dijaogkau. Alibatnya jika
terus dibiarkan, perubahan ke-
hidupan masyarakat dengan profesi
nelayan pun terjadi, dinana dengan
tantaqgan yang begitu sulit untuk
menangkap ikan, tidak menutup

kemungkinan bahwa tidak ada laer
warga seLitar yang ingin melaui.
Pasar-pasar ikan tridisiona I diseki-
tar wilayah tersebutjuga terancam
punah- Tidak ada lagi ikan sesar
yang dapat diperjualbelikan. Ting-
ginya harga jual ikan oleh nelayan
di wilayah Benoa akibat penirrgka-
tan biaya untuk melaut mendorong
terjadinya kebangkrutan nelayan
sexempat.

Adat
Reklamasi tentu berdampak

terhadap kehidupan adat istiadat
beragama di Bali khususnya di
daerah Teluk Benoa. Salah satu
contoh yang dapat diambil yakni
rentetan upacara pemakaman di
Bali untuk umat Hindu adalah
mengembalilan jasad ke lima un-
sur pembentuknya, salah satunya
adalah air yang dilambangkan
dengan membuang hasil pemba-
karan jenazah ke laut. Jika rekla-
masi ini benar dilaksanakan dapat
dibayaagkan penduduk yang berada
di sekitar telul benoa yang biasanya
melaksanakan upacara "ngaben'
harus mendapat ijin khusus dari
pemiJik hotel ataupun resort untuk
menyelesaikan rentetan upacara
itu akibat wilayah tersebut sudah
diprivatkan. Alaupun jika tidak.
maka ada usaha lebih yang haru'
dilakukan untuk bcryindah tempal
ke pantai Iain yang tentunya men-
empuh perjalanan yang lebih jaul
dan melibatkan banyak orang inL
sehhgga membutuhlan biaya lebih.
Sejatinya. Bali tidak memerlukan

Bukan rahasia umum lagi jika
pariwisata di Bali meneandalkan
pariwisata budaya, yang mengek-
spos budaya Bali sebagai produk
uta'!arya. Nam.uII. tida-k terjadinya
{eaelmbangan dalam pemanlaatan
ekspos pariwisata dengan kehidu-
pan masyarakat Bali, hal yane
kini lebih diperhatilan pemangkt;
kebijakan adalah bagaimana me-
manfaatkan budaya demi pari-
wisata, bukan lagi menilai dampak
pariwisata terhadap kebudayaan
di masyarakat. Kini Bali dihadap-
kan pada proyek Reklamasi Teluk
Benoa yang banyak menuaipro dan
kontra di kalangan masyarakat
tidak hanya di Bali, melainkan
dari hampir seluruh masyarakat
di Indonesia. Pengertian reklamasi
lainnya adalah suatu pekerjaart
usaha memanfaatkan kawasan
atau lahan yang relatif tidak ber-
guna atau masil kosong dan berair
menjadi lahan berguna dengan cara
dileringkan. Misalnya di kawasan
pantai, daerah rawa-rawa, di lepas
pantai-/di laut, di tengah sungai
yang lebar, ataupun di danau.
Pada dasaranya reklamasi meru-
pakan kegiatan merubah wilayah
perairan pantai menjadi daratan.
Reklamasi dimaksudkan upaya
merubah permukaan tanah yang
rendah (biasanya terpengaruh
terhadap genangan air) menjadi
lebih tinggi (biasanya tidak ter-
pengaruh genangan air). (Wisnu
Suharto dalam Maskur, 2008). De-
saitr reklamasi ini sendiri ternyata
sudah dibuat pada tahun 2007
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wisata buatan. tetapr yang lebih
pentlng ya-kru pengembangan pari-
wlsata budaya yang tentunya men_
Jadt.roh parlwrsata yang ada dr Bali.
Batr memang tidak boleh menu_
tup. mata terhadap kemajuan yang
qratamr parlwrsala negara-negara
tetangga. Namun pemerintah tidak
senarusnya han].a menyerahkan
kepada mvestor dalam perencanaan
pengembangan pariwisata sehingga
narus menempalkan investasinya
dr wrlayah yang merugkan baik
dan segi aspek lingkunlan. budayu,
sosial dan ekonomi ban kelanssuu-
gan Bali ke depan. Pembansun"an di
Bah harus senantiasa berlandaskau
konsep Tri Hira Karana sehingga
mampu menJaga keha rmonisa n
Jangka panJang yang mampu dira,
sa{an oleh generasi penerus BaL
nantinya. Pengembansan oari-
wisa t a diharapkan dapat iahir
langsung darr inisiatif Desa Pakra-
man maupun krama banjar melalui
pengembangan desa wisata melalui
dukungan penuh dari pihak pemer-
intai daerah sehinega ma nfiarnya
dapat menyenluh masyarakat se-
cara langsung. Karena wisatawarr
datang ke Bali adalah untuk men-
cari kebudayaan Bali itu sendiri.

Konservasi
Ada bailnya kita melrhat kebe-

lakang terkait dengan rekla masi
Serangan sebagai acuan untuk
merefleksi pikiran kita terhadap
dampak reklamasi teluk benoa.
kita bisa melihat bahwa kini sudah
sangat sedilit warga sckllar yang

berprofesi sebagai nelayan. hal
terseb.ut Juga merupakan dampak
oarl tkan-rkan yang sebelumnya
DerKembang brak disana sudah
menghilang dari perairan Seran.
gan. Begitu puJa dCngan kehidupan
pulau penyu drsana. sudah sangat
Jaran_g penyu-penyu ingin menar_
uh.telur mereka di pesisir pantai.
.l'ulau Serangan sudah meniadr
satu. daratan dengan pu-lau-pulau
kecrl sebelumnya, sehingga tidak
ada la$ pantai yang landai, alamioan aman untuk babitat penvu
bertelur. Reklamasi tersebut teniu
tidak memiliki tujuan ygjelas bagi
Rehrdupan masyarakat maupun
lrngkungan disana. Berdasa f_
,k_an kajian pakar Hidrologi dari
Unlversitas Udayana, I Nyoman
Sunarta. reklamasi Teluk Benoa
tentu akan menimbulkan bencana
ekologis. Alasannya ji_ka reklamasi
tetap dilaksanakan, maka akan
terjadi perubahan arus air laut dj
sekitar perairan tersebut. Dampak
paling nyata-yang dapat dirasa Lan
acalan semakrn Demperparah ter-
Jadrnya abrasi di sejumlah,pantai
di sekitar Telul Benoa. Indonesia
Maritime Institute OMD meneeas-
kan, reklamasi di Teluk Be-noa
berpotensi merusak ekosistem
terumbu karang yang selain se-
bagar penopang kehidupan jutaan
brota laut, juga menjadi andalan
wisata bahari di Pulau Bali. iika
reklamasi dilakukan maka tentu
sedimentasi yang ditimbulkan
akan mematil.an terumbu karans
dan biota lainnya. Teluk Benoi

dikelilingi oleh daratan Taniuno
Benoa dan Pulau Seranean, [;nul
dian bila latar belakang reklamasi
yang diutarahan untuk menjatsa
nall darl bahaya tsunamr atau
getomtra ng-pasang. tentunya tidak
Deratasan karena yang akan lebih
ctahut u dthantam oleh tsunami
tbila benar terjadir adalah dua
pulau tersebut yaitu daratan Tarr,jung Benoa dan Pulau Serangan.
Setatn ttu. kawasan Teluk Benoa
luga merupakan Green Nature
Garden, yang berarti bahwa man-
grove hanya dapat tumbuh di
kawasan tersebut.

Budaya
Begitu banyak-dampak yang dit_

I mDut kan oteh rekla masi terhadao
kehidupan oasyarakat Bali. Ka;i
tidak butuh pertambahan jumlah
parrwrsata yang ada. apalagi jika
narus mengorbankan pariwisata
budaya kami. Bali membutuhkan
peningkatan kualitas pariwisata
budayanya. peningkatan yang
orduf,u ng oleh pemerintah, bukan
penambahatjenis pariwisatanya
Derama lnl ttall mampu menjadi
tuJuan pariwisat a dari berbaear
macam negara hanya karena bu-
daya dan keindahan alamnya yanp
tidak dapat ditem ukan dl'"elari
manapun di seluruh dunia.ladi
jangan rusak Bali kami dengan
cara yang mengatasnamakan per-
tumbuhan pariwi,sata.

aIB Yogi Pranaditha
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PARIWISATA sudah sangatjolas menjadi nalas dan lral nadi bagipulau tercinta kila ini. Hallersebut tsrjadikarena paiwisata diiadikan
sebagai tulang punggun-g p;rekonomian di Bali. Akan tstapi, pariwisata pada umumnya memang bagarlan pedang bemata dua bagi 

,

yang monjalankan. Terlobth dengan pemantaatan hebudayaan sebagai penopang utama dalam peng€mbangan paawrsala knu$snya.ol
Bah. Sshingga ldak Frang dikatakan bahwa pariwisala morupa[an senJata bagi kaum kapitalis unluk menghancurkan Duoaya nu senolrl
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Debat Pilkhda
Badung

T€lanRp B0 Iuta
Karena BiaYa

;;
Siaran Langsung
di Tiga TV Besar Debat publik itulah momdn k

informasi pada masyarakat.
memberikan

MANGUPURA- DebatPub-
lik calon BuPati/WabuP Ba-

dung menelan dana cukuP
besai. Data Yang didaPat ko-
ran ini menYebutkan, debat
publik menghabiskan dana
Rp 800 juta lebih' Anggaran
tersebut sekaligus menjad-
ikan anggaran debat P"b!t
terbesar di Bali. Ketua KPUD
Badung,-AA Gede Raka Na-
kula siat dikonfirmasi tak
menampik besarnya anggaran
debat publik tersebut.
"Di Badung lebih besar

dibandingkan kabuPaten lain
karena biaYa siaran langsung
vanq besar' Kami disiarkan
iuttg"tung tiga stasiun televisi
sekaligus. Kalau kabuPaten
lain hanya satu televisi," PaPar
Nakula kemarin (21 I Il).

Nakula memPunYai alasan
kenapa harus tiga stasiun tele-
visi sekaligus. Tujuan PenY-
iaran tiga stasiun televisi seka-
ligus menurut Nakula untuk
memberikan informasi secara
luas pada masYarakat. Nakula
menilai semakin banYak stasi-

un televisi Yang menYiarkan,
maka semakin banYak orang

vang melihat' Sehingga Pen-
vampaian misi dan visi kandi-
aui 6itu tersampaikan.

K?UD sebagai PenYelang-

ditambah
pajakhabisnya biq4Rp jutalebihJ'

AA GEDE RAKA
Ketua KPUD Badung

gara pemilu, terang Nakula,
hanya memiliki satu kesem-
patan menyampaikan misi
dan visi para kandidat. Yakni
melalui debat publik. Karena
itu momen debat publik di-
manfaatkan sebaik mungkin.
"Debat publik itulah momen
kami memberikan informasi

pada rasyarakat. Kalau di-
pajak habisnya bisa Rp
lebih,' beber mantan800 j

aktivis
Ditanta pola debat yang ban-

yak m(nerima kritikan dari
publik, Nakula menyatakan
tidak alkan mengubah pola
debat. D_ebat terakhir yang
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akan digelar pada 25 Novem- mawan. Laniutnya, total ada
ber mendatang akan melibat 43 desa di empai lecamalan
kan pasangan calon (paslon) yang ada di Denpasar.
Nyoman Giri Prasta - Ketut Dari data yang diperoleh,
Suiasa (GiriAsa), dengan Made surat suara yan! sudah aaa
Sudiana - Nyoman Sutrisno di KPUD Denpisar adalah
(Su-Su). Debatterakhir itujuga sebanyak 206 du" yang mas-
akan disiarkan langsung tiga ing masing berisi 2100 lem-
stasiun televisi lokal. "Tidak bar serta satu dus berisi 631
ada yang berubah. Pola debar lembar. Untuk pemilu ulang,
tetap sama," pungkas Nakula, tambahnya, KPU sudah meny-

Sedangkan surat suara untuk iapkan 2000lembar 
".,.at 

suaiu
pilkada Kota Denpasar sudah tambahan. Kotak suara yang
tiba di KPUD Kota Denpasat tersedia seiumlah Bl3 kotal
Sabtu pagi kemarin (21l11). suara dan kotak suara tamba-
Untuk pendistribusian ke han untuk rekapitulasi suaradi
desa-desa dan kecamatan, kecamatan. N;ntinva Dendis-
paling lambat pada 5 alau 6 tribusian surar suari aLan
Deserhber. "Paling lambat H-3 didistribukan secara merata.
t€rdlstribusi/' ujar Ketua KPU "Mekanismenya adalah
Denpasal I Gede fohn Da:1- melalui ppK lalu didistri-

bufikan ke desa-desa," ka-
raqya.

Plhak kepolisian iuga akan
ter+bat dalam pendistdbusian
surFt suara, agar tidak teriadi
kedurarang-kecurangan yang
Dlsa menguntungkan atau
mepugikan salah satu paslon.
Iyenurutnya, sampai saat

ini Fda sebanyak 422.294 DPT
].ar{g terdaftar dan ada penam-
bahan sebanyak I44 DPT.

B4gaimana meminimalisir
golgngan putih (golput)? Iohn
Da{mawan mengatakan, pihak-
nya sudah melalq.Lkan sosialisasi
ke panjar-baniar. Pada 7 De-
senber nanti, sosia-lisasi ke pas-
ar-r'lasar serta padaS Desember
sosplisasi menggunakan mobil
kelif iqg. (san/lit/dio)
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Perlu Keberanian
Pj.lBupati

Terbitkan Perbup
llangli (Bali Post) - i

.,.flon",TiriT"l.fll:;l 8i] 
B!oati untuk menerbitkan,p^erb,up tentans pencairan

l.:lLl"r:,:ru"s"k**."J$il:?Hil"illfl ll*lg::,"tll""g.i;:11ix,#fi fi#
lrf,t"*iiiiily'it:,i*t; pqi1l,:;r,'?ill"ff,,ult,"!j; ,*t,,il,nttl,lJi::i.i:#r
::i1l;',T""liiJilll,,o';j,il illp,bi1..":: bisa drcairkin 

r

:Til?:,'il""TlxJL".TJ';l-.x f'f.- *lst"-"llul'l"tn ""llLy.'n'"',T-?'lil::
i,,,,i, 

" 
r,, 

"i,,.,, 
r. h' ;;";; i ; " +*il:ll ;"iXli j: il-;;"::T f :l:"trl,:ll_fn**l* :

iixt,',:i,ii!'ilil: *f :i n$U;;,"11;ffi "t 
i'b" : i:il ;:l*:f_.::lLT11,ti,il

dengan Pergub. sebenarnla rlitambatrkan bahwa dari teruni.Kutha pur*"ru."#"i
ii;T tii:li: ff ,i I i :' :: J-: I ;:f,l galuli,"';'Jil ff r,? e*l* :*"* 

"-;r" 
*** n n rnrembuat peraruran. bupatr dip-lft untuk d,ana hrbah dan Rp Setr;niga- me;;k; ai;;i;-k;(Perbup) agar dana hibah dan 500luta untuf bansos. Jumlal ui.u dJ"""r-u 
-rriu;h -i;uii;;.

bansos bisa cair. "Sekarang itu paru mencakup lembaga (kmb40)
tergantung keberanian Pak
Penjabat Bupati untuk mener-
bitkar Perbup ft-mprov saja

bisa. kenapa }rta di kabupaten
tidak. tera nenya-

Dijelaskan p(;litisi pDI-p ini,
dilihat dari kouposisi keuan-
gan daerah. pemberian dana hi-
bah dan bansos ke masyarakat
masih sangat memungkinkan.
Oleh karenanya pihaknya bakal
nrengajak eksekutif untuk ber-
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